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3. L'obra política, religiosa i social

Bé que Par és conegut sobretot per la seua obra lingüística i literària, la recerca que hem

fet sobre les seues activitats ens ha permès trobar alguns escrits —és probable que n'hi

hagi d'altres— en què expressa les seues opinions polítiques —tot i que ell sempre es

confessa apolític—, planteja algunes inquietuds religioses o es manifesta com a home

actiu que forma part de la societat a través de les respostes als discursos d'entrada a la

RABLB dels recipiendaris Manuel de Montoliu i Joan Perpinà. Par és un home

polifacètic que, com hem vist en el capítol dedicat a les institucions, es mou en diferents

àmbits i no s'està de deixar constància de la seua manera de pensar sobre els temes que

li preocupen. En aquest capítol provarem de resumir alguns dels punts que integren

aquest microcosmos ideològic que envolta el lingüista.

3.1. Escrits polítics

La participació de Par com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona durant el primer

període del govern de Primo de Rivera no és ben vista pels polítics 'professionals', els

quals li retrauen —a ell i als altres vocals associats— la col·laboració amb la dictadura.

L'intent d'explicar la seua gestió i de respondre a aquestes crítiques —segons el seu

parer, injustificades—, el duu a donar una conferència a l'A W, en la qual, com que els

seus detractors més importants són els de la Lliga, avança algunes de les seues idees

sobre catalanisme, que després tractarà més profundament en l'article Examen de

consciència catalanista (1934). Més tard, quan deixa l'Ajuntament, escriu una carta de

dimissió en què explica els seus motius.

Aquests documents juntament amb dos articles de reflexió sobre la guerra europea són

els que analtizem en aquest apartat.
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3.1.1. La guerra europea

A l'estiu de 1914 esclata la Primera Guerra Mundial, d'una magnitud desconeguda fins

aleshores, i, tot i que l'Estat espanyol es declara neutral, l'opinió pública es divideix

entre germanòfils i aliadòfils. A Espanya, la dreta monàrquica i catòlica és partidària

dels països germànics, mentre que l'esquerra, republicana i socialista, és favorable als

aliats. A Catalunya, la situació canvia ben poc, però existeix un nucli intel·lectual pro-

germànic, determinat per motius culturals i científics, a pesar que la major part dels

escriptors, polítics i periodistes catalans són aliadòfils, o millor encara, francòfils, ja que

consideren França la terra de les llibertats i de la cultura (TERMES: 1987,269-270).

La situació que es genera a partir de la neutralitat beneficia la indústria i l'economia

catalanes, alhora que es produeix una revifalla del catalanisme polític, es desvetlla

l'avantguardisme a Catalunya, i Barcelona, seu de gent que fuig del conflicte, esdevé

una ciutat més europea i més moderna. En aquest ambient de canvi de mentalitats i de

comportaments, les disputes entre partidaris d'uns països o d'uns altres són freqüents -i

entusiastes, però no arriben a ser excessivament bel·ligerants, i amplis sectors

intel·lectuals catalans, profunds admiradors de la cultura germànica, alguns dels

representants de la qual havien fet tant per la llengua catalana204, manifesten el seu

desencís pel comportament d'un poble tan culte, però també capaç de provocar una

guerra:

"Alemanya havia augmentat incessantment la seva força militar, durant més de

quaranta anys, ab la fi d'imposar la seva hegemonia a Europa. Declarem ben alt,

que això, al nostre entendre, no té res que veure ab la cultura germànica.

Hem sigut sempre grans admiradors de les virtuts de treball, d'estudi, de mètode,

que havien feta gran l'Alemanya contemporània, emperò mai no hauríem cregut

Recordem que els fundadors i grans mestres de la lingüística romànica eren alemanys, i alemanys i
austríacs eren els primers lingüistes que es dedicaren a l'estudi directe i científic del català (MOLL: 1961,
151).
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que aquesta pogués ésser víctima d'un error col·lectiu tan funest, com l'haver

congriat una guerra"205.

Altres intel·lectuals catalans signen, el 27 de novembre de 1914, un manifest col·lectiu

en què expressen la seua opinió sobre la Gran Guerra, i es mostren contraris a declarar-

se partidaris de França o Alemanya. Els signants de l'escrit, que qualifiquen el conflicte

de guerra civil, es constitueixen en comitè tot afirmant la seua "creença irreductible que

una unitat moral perdurava per damunt d'ella" i que, segons les seues consciències, "no

era lícit trevallar per l'anihilament de cap de les forces nacionals en pugna ni declarar

cap d'elles ja exclosa de la comunitat superior"206. El comitè s'autoanomena "Comitè

d'Amics de la Unitat Moral d'Europa" de Barcelona i, després que el primer manifest

superi les expectatives creades quant a la seua difusió —-ja que, segons mantenen els

seus redactors, ultrapassa l'àmbit local—, crea el seu òrgan, el setmanari Els Amics

d'Europa, que es distribueix sol o amb el periòdic La Sembra de Terrassa durant el

primer any de funcionament del grup.

Els objectius d'aquesta publicació són el de difondre, "dins l'opinió pública de

Catalunya i d'Espanya", que Europa és una, i el de superar l'escissió que divideix els

partidaris d'un i altre bàndol, considerant que cal condemnar "la violència del llenguatje

i de la propaganda" i superar "les sòrdides estretors, voluntàries o involuntàries, del

pensament" (Amics: 1915,4).

Els signants del manifest —entre els quals hi ha membres de l'Institut (Eugeni d'Ors,

Esteve Terrades, López-Picó, i Massó i Torrents), catedràtics de la Universitat,

publicistes, escriptors (Manuel de Montoliu, n'és un), i advocats, entre altres207—, "de

MIQUEL I PLANAS, Ramon (1911-1914). "Encara la guerra gran", dins Bibliofília. Recull d'estudis,
observacions, comentaris y noticies sobre llibres en general y sobre qüestions de llengua y literatura
catalanes en particular. Ilustrat ab 360 gravats (enquadernacions antigues y modernes, facsímils de
portades, de xilografies y de manuscrits, retrats d'escriptors, exlibris, etc.), estampats en negre y en
ço/ors. Barcelona: Casa Miquel-Rius, p. 666.

"Segon Manifest del Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa", dins Els Amics d'Europa, 1,
11/07/1915, extret de Els Amics d'Europa, primera sèrie (juliol-setembre, 1915). Barcelona / Terrassa:
"La indústria" de Morral & Ço (citarem Amics a partir d'aquest moment).

El primer manifest el signaren a part d'aquestes personalitats que hem esmentat: Aureli Ras, Agustí
Murúa, Telesforo de Aranzadi, Miquel dels S. Oliver, Joan Palau, Pau Vila, Enric Jardí, E. Messeguer,
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professió espiritual", segons la seua pròpia definició (Amics: 1915, 7), tenen la seu a

l'Ateneu Barcelonès i estan a favor de l'europeisme, tendència que, segons el seu parer,

havia trencat el "isolament secular" en què es trobava Espanya i que s'havia

materialitzat, per exemple, en el "enviu de pensionáis a l'extranger", en "la participació

a l'activitat científica del mon", i en "la comunicació oberta i franca en el còrners i en la

cultura". Així, rebutgen la possibilitat de decantar-se per una o altra facció, perquè:

"Si la civilització d'Europa era fallida, com haviem de posar-nos esforçadament a

l'escola de les grans tradicions i virtuts europees? Si Europa era rompuda, com

triaríem una sola part d'ella per l'aprenentatje i l'amistat, rebutjant, escupint

definitivament la part altre? En termes tot clars i reduint el gran problema a un

episodi concret: si haviem començat d'enviar pensionats d'estudis a varis paissos

d'Europa, a Berlín com a París, com a Louvain, com renunciaríem al dret de

continuar demà a la mateixa tasca, així que la pau regni de nou entre les nacions?"

(Amics: 1915,3).

No deixa de ser curiós i representatiu de la gent que signa, que exemplifiquin la seua

posició mitjançant el cas dels pensionats, tenint en compte que l'any 1908 Montoliu208

—un dels signants—, Pere Barnils i Antoni Griera havien obtingut una borsa de la

Diputació de Barcelona per anar a estudiar filologia romànica a Halle (Alemanya), amb

els professors Schadel i Suchier. Per consegüent, és notable la sensibilitat dels signants

cap al que suposa en el camp del saber una guerra que consideren fratricida. D'altra

banda, els responsables de l'hebdomadari formen part de la campanya periodística que

sorgeix amb el tema de la Gran Guerra com a eix vertebrador, i el butlletí que publiquen

és un exemple més de la premsa que en aquells anys ocupava els lectors, àvids de

notícies i impressions sobre el conflicte bèl·lic.

Carme Karr, Josep Zulueta, Román Jori, Rafel Campalans, Ramón Rucabado, E. Cuello Calón, Manuel
Revenios, J. Parran Mayoral, Jordi Rubió i Balaguer, i Eudald Duran, que fou el secretari del Comitè
(Amics: 1915, 10).

Segons Termes (1987, 269), Montoliu era un germanòfil declarat, com també ho era Alcover, el qual
admirava profundament els grans mestres de la lingüística romànica, d'aquesta nacionalitat, i "l'espectacle
de la sòlida organització alemanya", que havia constatat en els viatges per aquell país. A més, la seua
amistat personal amb Schadel o Niepage, i la seua aversió al laïcisme, preconitzat per França, el van fer
arrenglerar-se obertament amb els germano fils (MOLL: 1961,151-152).
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En aquest context i en aquesta mateixa revista, Par publica dos209 articles inspirats en el

tema de la guerra: "Pax in terra hominibus bonàs voluntatis" i "Rahonaments sobre la

guerra I". Es tracta de dos escrits en què, seguint la línia editorial del butlletí, no

planteja les causes polítiques o econòmiques que han causat la guerra europea, ni

s'identifica amb un o altre bàndol, sinó que reflexiona sobre la mateixa naturalesa de la

guerra en abstracte i sobre el paper que han de fer les persones que romanen en territori

neutral.

3.1.1.1. "Pax in terra hominibus bona; voluntatis"

El primer article comença amb unes paraules de retret cap a "les nacions europees"210

que tots aquests darrers anys "no feien altre cosa sinó preocupar-se de la guerra, boi

assegurant-nos qu'era per a mantenir la pau", la qual no volien realment, perquè, un cop

"esdevinguda la guerra airosa [...], "embolcallem la sane nobilissima dels combatents

amb una brama abjectíssima d'odi". Par diu que la pau no és d'aquest món, però que ens

l'hem de guanyar aquí, i, com que la guerra "nos es connatural" —i això, afirma, ho hem

de "capir bé, si no volem que nostres esforços restin tan xorcs com los dels socialistes i

pacifistes"—, l'hem de patir, "mes no donarnos-hi, ans enlairar-nos-hi ensús".

I en aquest punt és on esdevé crucial el paper que juguen les persones que no es baten

en el camp de batalla. Par entén que als combatents els mogui la passió i, com a

conseqüència, l'odi, però creu que pertoca "als elements directius, i als ciutadans

apartats del camp de la brega, encarnar la serenitat de la nació, servar-se purs damunt

l'aviliment del mester, difondre la preuadíssima energia moral dels lluitadors i copçar en

un veire d'or, la sane nobilissima de l'inmens sacrifici". Par proposa que s'ha de

guerrejar "ab la pau al cor", que aquesta és "la vera lluita, la feconda, la que mellora la

faç del món; l'altra sols es assassinar".

Només ens ha estat possible consultar els butlletins recollits en la primera edició de Els Amics
d'Europa, en què consten aquests dos articles de Par, però del títol del segon dels articles, en què apareix
el número I, sembla deduir-se que n'hi hagué almenys un altre. No ho hem pogut contrastar, però.

Totes les referències que vénen a continuació són de PAR, A. (1915a). "Pax in terra hominibus bonae
voluntatis", dins Els Amics d'Europa, 5 (juliol-setembre). Barcelona / Terrassa: "La industria" de Morral
& Co., p. 17-19. NO les detallarem.
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Les paraules de Par resulten, de vegades, ambigües, ja que, en determinats moments

sembla que justifiqui la causa de la guerra, "res no hi ha més sant que la guerra, com

sigui sa fí la correcció d'un tort col·lectiu, i sigui sa conseqüència, la florida de les mes

excelses virtuts humanes, abnegació, paciència, caritat", i renegui, en canvi, de la

manera com es duu a terme. En aquest sentit, assenyala que no és el moment d'analitzar

"los mancaments comesos contra Deu i'ls homens", però blasma "la tónica artera i

vergonyosa ab que els quefes desenrotllen la lluita actual", deguda potser a "la manca

d'heroes" o al fet que "la guerra també s'es democratizada".

En la manca de "equanimitat i de pau anímiques" rau, d'altra banda, "la dificultat de

trobar la fí d'aquest conflicte", la responsabilitat del qual correspon no sols als països

bel·ligerants, sinó també als ciutadans de la resta d'estats que proclamen la seua simpatia

per un o altre bàndol (i és en aquesta afirmació que trobem els mateixos raonaments que

impulsen els redactors del butlletí):

"Ací radica lo més vergonyós d' aquest conflicte: l'odi, la falsetat i la mala fé, que

los governants i llurs estats se porten en llurs entranyes, chorajat grotescment pels

bàndols as fòbies, no pas de fìlies, qui parteixen les nacions externes."

La pau d'esperit, doncs, és imprescindible, perquè "per haver pau, es necessari ésser en

pau". Altrament—i es fa palès en els mots, malauradament profètics, que proclama Par:

"Si'ls sengles sentiments nacionals no son en pau mútua, la pau entre les nacions

serà falsa, obtenible tant sols per l'aixafament material d'un combatent, i en

conseqüència de curta durada. No trigarem gaire llavors a veure la segona guerra

europea."

Tot seguit, Par concreta les seues propostes des del punt de vista dels països neutrals, els

quals no solament haurien d'haver prohibit "la exportació de queviures i municions als

beligerants" —amb la qual cosa ja s'hauria acabat la lluita—, sinó que haurien de

mostrar una actitud de reprovació envers els combatents, en lloc d'encoratjar-los

mitjançant el suport moral als uns o als altres. Par recrimina així, un cop més, la divisió

que enfronta dins les nacions neutrals aliadòfils i germanòfils:
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"Noresmenys, los neutrals comerciem ab quelcom més qu'ab eines militars: entorn

los qui's baten fem quelcom més que donar-los d'amagat mitjans per a que

s'occeixin. Com plebeiada bestial atiant los gladiadors barregen nostres llengües i

nostres ànsies en la brega, enardint los afavorits, flastomant los contraris: ço es,

enfondint llur divís, apregonant lo conflicte moral."

La solució, segons Par, és, i així acaba l'article, el desig que hi hagi pau' per als homes

de bona voluntat, per a l'aconseguiment de la qual fa una crida: "Neutrals, catalans,

espandimla la bona voluntat, jatsia qu'aixis, i sols aixís haurem la pau".

3.1.1.2. "Rahonaments sobre la guerra I"

En el segon article sobre la Gran Guerra211, Par amplia el punt de vista esbossat en

l'anterior segons el qual la guerra és una malaltia necessària, que "té les arrels tant

pregonament ficades dins nostra mateixa natura, que si bé es la flor conseqüència de

nostres odis, es ensemps la tisana, origen amarguíssim, més que necessitem en absolut,

de nostra purificació"212. El seu concepte de guerra com a font de salvació de l'ànima el

duu a relacionar-la amb el pecat que si bé és "un cástic, y com a tal un flagell, nos pot

ésser també un remey excels", ja que en mans de Jehovà "la guerra es un mitjà per al bé

tant potent com lo pecat". Així, "es de doldre que la humanitat hagi d'haver guerres, mes

aquestes de per sí no son d'evitar. Son un efecte natural, y en conseqüència sanitós y

salvador, de nostres vicis".

Aquesta concepció de la guerra com a fet no sols inevitable, sinó també necessari per al

benestar espiritual de les persones, comporta una nova referència als "pacifistes a

ultrança" —als quals ja havia dedicat la seua atenció en l'article anterior—, tractant-los

d'il·lusos, i retraient-los que "no hagin sabut orientar mils llur força benefactora", i a les

entitats creades per al manteniment de la pau: "hem desconfiat des llur mateix origen

dels Palaus de la Haya, Congressos de la Pau, Fraternitats Universals, y altres

faramalles consemblants".
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El pensament de Par sobre la necessitat de la guerra sembla de vegades abstrus i

contradictori, però si no ens aturem en aquesta continuada reflexió moral de

connotacions religioses, i, al contrari, avancem en l'argumentació que desenvolupa a

continuació, trobem el desllorigador que explica els seus raonaments, ja que, tot seguit,

fent un salt en el contingut, entra en les causes que han originat el conflicte a què

al·ludim. El lingüista creu que la guerra esclata perquè no som mereixedors de la pau, i

interpel·la el possible lector sorprès davant les seues paraules mitjançant preguntes

retòriques:

"¿Vos creyeu qu'es lícit a les grans potencies anar teixint sistemàticament una

odiosa tela diplomàtica, duanera y comercial, estrunyint les nacions més febles;

trametre per sota-mà an aquestes agents secrets ab diners que les corrompin,

fomentant desordres y revolucions intestines, emperò no permetent en nom de la

cultura los debuts puniments; y, darrer capítol de llur iniquitat, apoderar-se y

ajovar per la força les terres lliures dels continents selvatjes? ¿Vos creyeu que

poden tenir tres lleys, una de civilitzada per a us entre elles mateixes, una altra

d'hipòcrita per a sobrar encobertament les nacions febles de segon ordre, que elles

ja's curen acabin de devenir mortes, y la darrera tiránica y barbara per a conquerir

y calcigar les terres vergens allunyades d'Europa?"

En aquest fragment es palesa la crítica a les potències europees, de manera que "jatsia

continguin la flor cultural del mon, llurs malvestats se son girades contra elles mateixes.

Elles se son torbada llur pau". Aquesta és la veritable causa de la guerra, i encara que al

final s'assoleixi "una unió fonamentada en les vàlues respectives de totes les

nacionalitats europees", en un futur pot reemprendre's, perquè "per la força de llur

exemple les potencies menors no'ns hi conformarem" i "quan poguém, imposarem per

les armes una nova revisió de dites vàlues", i si no la imposen les "nacions moribondes",

ho faran "les races salvatges".

PAR, A. (1915b). "Rahonaments sobre la guerra I", dins Els Amics d'Europa, 8 (juliol-setembre).
Barcelona / Terrassa: "La industria" de Morral & Co., p. 33- 35.

Totes les referències que vénen a continuació són de PAR: 1915b. Per tant, no les detallem.
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Par delimita, tot seguit, la seua opció a favor de la Unitat Moral de l'Europa cultural, no

de l'Europa geogràfica, i exclama que els països que ara la conformen (Anglaterra,

Alemanya i França) poden ser, en un futur, uns altres de diferents, fins i tot d'Amèrica o

Àfrica: "D'aytal Europa, qui nos ha educat y ensenyat, som los amics; no de la

immobilitzada en les fites de l'any 1915".

La proposta de Par, però, no es limita a presentar-nos les causes de la guerra com a

conseqüència natural de les malvestats de les potències europees i de l'afebliment

espiritual de la població. Segons l'autor de l'article, les solucions que "tota ànima nobla,

adés beligerant, adés neutral" pot aportar —que ens tornen a dur al terreny de

l'abstracció— són dos: "si la guerra es en la Europa culta introduhim la cultura en la

guerra", i "si la guerra es la irradiació necessària de nostres vicis, y en conseqüència lo

mitjà necessari pera guarir-los extrayem de la guerra nostre perfeccionament".

Par, per acabar, reivindica la pau i l'amor com a elements d'equilibri del món moral,

però, conscient que l'equilibri no sempre és possible, es manifesta a favor que esclati la

guerra, quan ja hi ha mostres que hi ha hagut un trencament virtual de la pau: "Si, més

val qu'esclati per ço com es l'únic remey per a que la amor tomi a nosaltres".

3.1.2. L'Ajuntament de Barcelona

Par, en qualitat de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, desenvolupa el seu càrrec de

president de la Comissió d'Hisenda i el 16 de febrer de 1924 pronuncia una conferència

en què explica la gestió municipal (v. 2.3.11.2), que resumim en el proper apartat.

Posteriorment, incloem també en aquest capítol, per separat, la part final de la mateixa

conferència, que versa sobre catalanisme, reproduïda en el BDLC, i la carta de dimissió

de l'industrial.
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3.1.2.1. "La hacienda municipal"

Aquesta dissertació213 té tres línies ben definides: en primer lloc, Par justifica la seua

no-alineació política i la tasca com a col·laborador amb el govern de Primo de Rivera;

en segon lloc, presenta la gestió econòmica de l'Ajuntament; i, finalment, declara

obertament que no és separatista.

Par inicia la seua conferència d'una hora i mitja214 —a la qual assistí "numerosa y

selecta concurrència", entre la qual destaquen l'alcalde, Alvarez de la Campa, regidors i

exregidors, alts funcionaris municipals i algun exdiputat a Corts (Diario de Barcelona:

1924b, 1475)—, saludant els membres de l'AW—en el local de la qual es duu a terme

la ponència—, i agraint l'assistència del públic reunit amb ocasió d'un acte que pretén

acostar la institució als ciutadans, els quals, a causa de la manca d'òrgans de publicitat

de l'actual consistori, no disposen habitualment d'informació municipal. I amb aquest

preàmbul enceta un dels temes que més vol destacar en la seua conferència, la manca de

suport als membres d'un Ajuntament format per no polítics i el tracte discriminatori que

els mitjans de comunicació li demostren:

"Nosotros, por el solo carácter de ciudadanos barceloneses desposeídos de toda

otra consideración, por no tener absolutamente ninguna relación política o si la

tenemos, por haber hecho caso omiso de ella desde el momento en que entramos

en el Consistorio, nos hallamos faltos de este auxilio poderoso; es esta una de las

causas que motivan esta conferencia" (PAR: 1924b, 1550).

La incomprensió i la manca d'ajut contra les quals han hagut de lluitar, manifestades

reiteradament al llarg del discurs, Par lamenta que vinguin tant des de fora, "Cuando la

providencia divina o la suerte, determinó nuestra entrada en el Ayuntamiento, excusado

es decir que la impresión general en Barcelona fue irónica, ironía motivada por la

213 PAR: 1924b. El dia 17 de febrer el Diario de Barcelona havia publicat un resum de la conferència amb
el títol "La labor financiera del Ayuntamiento", dins Diario de Barcelona, 17 de febrero de 1924.
Barcelona: en la imprenta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brasi [2 d'octubre de 1876-19 de juliol de
1936], p. 1475,1482.

Concretament es desenvolupà entre un quart de set i tres quarts de vuit del vespre {Diario de
Barcelona; 1924b, 1475).
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creencia de que no estábamos capacitados para desempeñar nuestro cometido

airosamente", com des de dins del consistori, "por la fiierza misma de las cosas,

habíamos de encontramos con que los encargados de la maquinaria estaban en contra

nuestra, ya que no fueron elegidos por nosotros; no teníamos nadie allí que nos ayudara

y si alguien tenía que manifestarse era en detrimento de nuestra actuación" (PAR: 1924b,

1625).

Cal tindré en compte que, malgrat els primers moments en què la Dictadura és acollida

favorablement per bona part de la població, la política anticatalana del nou sistema de

govern fa que l'opinió pública canviï. Tots aquells que cooperen amb Primo de Rivera

són tractats de deslleials. Par es defensa d'aquesta acusació en diferents apartats del

discurs, en primer lloc, argumentant que la responsabilitat d'haver estat escollits els és

aliena, i al·legant la necessitat de complir un deure respecte de la ciutat:

"[la falta de colaboración] nos ha creado dificultades, lo mismo que las

circunstancias políticas que se han venido desarrollando en nuestro país,

circunstancias en absoluto ajenas a nosotros mismos.

Entramos allí por fuerza; pero esto no justifica lo que muchas veces

primordialmente en temperamentos meridionales, la gente alaba como actos de

Fivaller215, que solamente disimulan una escapatoria cómoda. Hemos considerado

que estábamos investidos de un cargo que debíamos desempeñar para el bien de

Barcelona y que no teníamos otro remedio que embestirlo de frente y sucediese lo

que sucediese cumplir con nuestro deber; esto es lo que estamos haciendo" (PAR:

1924b, 1625).

Probablement es refereix a Joan Fiveller (ss XIV-XV) Ciutadà de Barcelona. Fou cinc vegades
conseller de Barcelona entre el 1406 i el 1427, i conseller en cap en 1418-19 i 1427-28. El 1409 fou un
dels parlamentaris que demanaà al rei Martí I l'Humà que designés un successor per al cas de morir sense
fills. El 1416, essent conseller segon de Barcelona, reclamà al rei Ferran d'Antequera el pagament del dret
del vectigal per la carn que comprava a Barcelona. La mort del rei al cap de poc ha estat atribuïda, sense
gaire fonament, al disgust que li ocasionà aquesta reclamació. Per aquest fet Fiveller esdevingué símbol
de les llibertats municipals davant el poder reial. A l'època de la Renaixença fou exaltat com un dels
herois del país.
Ramon Tusquets, oncle de Par, pintà un oli de l'enfrontament de Joan Fiveller amb el rei, dins la sèrie
catalanista de pintures històriques que va fer en 1885 per a Miquel Boada de Barcelona. (Informacions
extretes de la GEC.)
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I, en segon lloc, justificant la no-filiació política dels membres de la corporació:

"Nosotros no somos políticos y no solo no lo somos, sino que no hacemos ni

haremos nunca en el Ayuntamiento ninguna clase de política; nuestras opiniones

personales difieren grandemente y por lo tanto, no podríamos subsistir si se

suscitaba en el Consistorio una sola cuestión política" (PAR: 1924b, 1775).

"Los de aquí y los de fuera de aquí deben recordar que los que formamos parte del

Ayuntamiento, no debemos el nombramiento a nadie, no se nos pidió qué

opinábamos, no nos dieron las gracias, ni nos las darán, y por consiguiente

tenemos derecho a no hacer política alguna; si se examina nuestra labor municipal

no se encontrará una sola cuestión en la que haya hecho hincapié la política; el

obrar de esta manera ha sido incluso conveniencia propia; la política no nos ha

hecho falta para nada; nos habría estorbado" (PAR: 1924b, 1814).

Deixant de banda aquesta obligació d'intervenir en la gestió municipal, Par destaca la

labor de l'alcalde Alvarez de la Campa, al quai dedica paraules de lloança per la seua

capacitat de treball i per l'admirable tasca que desenvolupa a l'Ajuntament, "Barcelona

no le merece; no sabe quién tiene habiendo contribuido a ello su profesión militar. Se le

supone una especie de carácter autoritario, cuando es al revés" (PAR: 1924b, 1658), però

també, es mostra molt dolgut perquè considera que personalment ha treballat molt a

favor de la cultura catalana des de diferents àmbits i amb independència de criteri, i no

veu just el tracte que rep d'aquells qui ara el critiquen perquè forma part d'un consistori

en el qual no hagués volgut participar mai:

"No había necesidad de decir todo esto aquí si no se nos considerase como algo

desleales a nuestra tierra, por no haber sabido adoptar determinados gestos en

tiempo oportuno; me lo han dicho a mí. Parece que precisamente a mí, que he sido

tantos años presidente de la Asociación Wagneriana216, una de las Sociedades que

ha trabajado más la cultura catalana, bien desligada de partidismos de toda clase,

sin admitir ingerencias de ninguna especie y siempre tachada de intransigente, que

Recordem que aquesta conferència es dugué a terme en la seu d'aquesta associació.
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nunca ha admitido subvenciones ni debe nada a nadie, que incluso ha visto

cerradas las puertas de los teatros, por ejercer una severa crítica, es evidente, digo,

que habiendo trabajado siempre y escrito obras en catalán de las que

probablemente ustedes no se habrán enterado porque no han tenido la suerte de ir

aprobadas por determinados Institutos; como también colaborando en el

excursionismo, que presentando toda mi vida, en suma, una trayectoria muy clara,

no se me debería decir tal.

Yo he de hacer constar que no hay en este Ayuntamiento un sólo acto ni una sola

palabra que se pueda interpretar como de desafecto a la tierra catalana y a

Barcelona" (PAR: 1924b, 1814).

Adrià Gual és una altra de les persones la tasca de les quals es veu també qüestionada.

Recordem que era director de la Institució del Teatre —entitat que experimenta un canvi

de nom en diverses ocasions (v. 2.3.6)—, des de 1913, i dimiteix l'any 1934, pressionat

per haver col·laborat amb la Dictadura:

"Quan havíem passat anys i anys fent bons deixebles per al nostre teatre, als quals,

una vegada en possessió dels seus coneixements provats, no restava més remei

que anar-se'n a lluir-los al teatre castellà, ¿amb quin dret se'ns podia retreure la

suposada manca d'integritat pel fet de donar en castellà els mateixos

ensenyaments que no se'ns prohibia de donar en català?"217

Respecte a la gestió municipal —el segon dels temes centrals del seu discurs—, el

regidor presenta l'estat de comptes i denuncia el dèficit acumulat des de 1910, aclarint

que comença en aquesta data per deixar constància que "no vengo a enjuiciar a persona

ni partido alguno"218, i que vol "considerar objetivamente la tarea municipal referente a

los Presupuestos". Par lamenta que cap partit anterior s'hagi preocupat per anivellar-los,

i manifesta que el consistori actual no accepta assumir actes que són responsabilitat

GUAL, Adrià (1957). Mitja vida de teatre. Barcelona: Aedos, p. 304.
Durant el període assenyalat, els partits que tenen incidència a l'Ajuntament són els republicans

radicals i els regionalistes.

149



Escrits polítics

d'altri, perquè és "evidente que nadie puede pedir que carguemos con las consecuencias

de lo que hemos hallado" (PAR: 1924b, 1550).

I què és el que havien trobat? Doncs, que les diferents corporacions havien anat

eixugant el dèficit dels pressupostos ordinaris mitjançant "partidas ficción que no se

realizaban" figurades en els extraordinaris, els quals s'aconseguien mitjançant l'emissió

de Deute públic219 (PAR: 1924b, 1551). El resultat final és que el Deute municipal de

Barcelona puja, el 31 de desembre de 1923, a 460 milions de pessetes, quinze dels quals

"tuvieron que ser puestos en circulación por nosotros el día 15 de diciembre último para,

subvenir el déficit total del Presupuesto, y además para pagos de la Exposición" (PAR:

1924b, 1625).

La situació que descriu Par no vol ser alarmista, perquè, malgrat tot, "no debo en modo

alguno dar la sensación de que la Deuda del Ayuntamiento de Barcelona no ofrezca toda

serie de garantías". Si reflexiona sobre aquests desajustaments és perquè, conscient de

"la poca duración que en el ejercicio de nuestro cargo tendremos", vol que els sigui

permès de "poner un jalón para la buena senda que los que nos sucedan tendrán que

seguir si quieren beneficiar los intereses de Barcelona", de manera que apliquin una

política financera rigorosissima (PAR: 1924b, 1625).

A banda de l'exposició detallada de la situació de les arques municipals, Par exposa

també els diferents assumptes en què ha intervingut la comissió que presideix:

• l'acord per no adquirir la Societat General d'Aigües, per tal de facilitar la lliure

competència per a noves canalitzacions a la ciutat (PAR: 1924b, 1658);

• l'intent de revisió del contraete de conservació de l'enllumenat públic, totalment

desfavorable per als interessos de la institució, amb gestions que resulten finalment

inútils a causa del caràcter interí de l'Ajuntament (PAR: 1924b, 1658; 1732);

219 Per a més informació sobre el detall dels pressupostos presentats, v. PAR: 1924b, 1590.
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• la remodelació de l'Exposició d'Indústries Elèctriques, presidida per l'alcalde, el qual

s'ha preocupat de posar en ordre els treballs que s'anaven fent tant en l'àmbit

financer com en l'arquitectònic (PAR: 1924b, 1733);

• l'ampliació de la xarxa de soterranis, amb la revisió del contracte per a la

construcció de la línia de metro del carrer Balmes que s'havia preparat anteriorment,

però que resultava absolutament inadmissible, en paraules de Par, i amb la decisió

final que el consistori no s'hauria d'immiscir en aquest tema, si no és per limitar-se a

oferir tot tipus de facilitats (PAR: 1924b, 1774);

• la necessitat d'executar ràpidament les obres de la Gran Via C, transversal,

modificant-ne importants detalls d'urbanització, després de l'experiència de la

reforma de la Gran Via Laietana que s'ha demostrat insuficient per absorbir tot el

trànsit (PAR: 1924b, 1775).

Per acabar aquesta part del discurs —de fet, la més tècnica— anuncia la imminent

promulgació de la Llei d'Administració Local de Calvo Sotelo, en què han col·laborat

dos funcionaris de la Secció d'Hisenda de l'Ajuntament, la qual produirà un canvi

radical en les corporacions220. Per aquest motiu, Par assenyala que s'ha suspès la

confecció del nou pressupost municipal, encara que les previsions són de disminuir el

dèficit sobre la quantitat inicial pressupostada (PAR: 1924b, 1774-1775).

En l'última part del discurs parla obertament de política, referint-se a la seua concepció

de catalanisme i separatisme. Deixem, però, aquest tema per tractar-lo en el proper

apartat que s'inicia tot seguit (v. 3.1.2.2), ja que el fragment esmentat apareix també

publicat en el BDLC, amb el títol "De Catalanisme", després que Par envia el seu

discurs a Mn. Alcover.

La feina de Par com a president de la Comissió d'Hisenda és ingrata i així ho reconeix

quan al·lega que "las materias en que yo he tenido la desgracia o la poca suerte de tener

que intervenir, son materias abstractas y a menudo poco susceptibles de publicidad y

Aquesta nova llei és la que, en definitiva, provocarà la dimissió de Par (v. 2.3.11.2).
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difíciles de comentar" (PAR: 1924b, 1550). Tanmateix, el seu esforç de racionalització i

de concreció en la presentació de nombroses xifres i dades abstractes, i la seua cloenda

del discurs apel·lant al "convencimiento de que hemos procedido siempre con una

inteligencia pura y recta, puestos los ojos en el bien de Catalunya y de Barcelona, y de

acuerdo con los dictados de nuestra conciencia" (PAR: 1924b, 1814), origina que, en

acabar la seua dissertació, el conferenciant sigui premiat amb "una calurosa salva de

aplausos" (Diario de Barcelona: 1924b, 1482).

En una de les cartes a Alcover, Par li envia la transcripció d'aquesta conferència, i torna

a justificar-se per haver acceptat el nomenament, reiterant l'arbitrarietat de les

acusacions que havia viscut: "Sens culpa meva, sols per ço com cregué en conciencia

que devia complir lo càrrech, molts Higueras y tots los d'Acció Catalana221 se'm tiraren

damunt acusantme de desleal a la causa catalana. Com que de lliçons a Catalunya y

Barcelona los ne puch donar, decidi donar la Conferencia, publicada després al Brusi"

(Carta a Alcover: 11/03/1924, apud JULIÀ: 2000, 357), argument que, com hem vist,

repeteix en diferents apartats del discurs.

Par afegeix que la conferència la va fer en català, a pesar que la versió del diari és en

castellà: "la conferencia fou dita (no llegida) en català, mes los taquígrafs la traslladaren

en castellà, y l'estil d'aquest es molt defectuós" (Carta a Alcover: 11/03/1924, apud

JULIÀ: 2000,358). Sens dubte, Par busca la complicitat del canonge, tant pel que fa a la

llengua com pel que fa a la seua afecció a la causa catalana que no té raó d'anar lligada

als partits polítics catalanistes. Martínez-Gil22 relaciona aquesta voluntat de l'industrial

de bastir un catalanisme no nacionalista amb la seua posició antinormista (MARTÍNEZ-

GiL: 1997,194). (V. 4.1.3.4, i 4.2.1.)

221
A la primavera de 1922 hi ha símptomes de divisió a la Lliga Regionalista, la qual "participava

regularment en el govern de l'Estat i es veia enfrontada a violentíssimes commocions socials a Catalunya,
que accentuaven el seu caràcter conservador i d'ordre. En aquest context, les joventuts de la Lliga
convoquen una Conferència Nacional Catalana, a l'abril del 1922. D'aquesta, tinguda al juny, en sorgí un
nou partit, Acció Catalana" (TERMES: 1987, 309).
El discurs de Par s'insereix en un context de catalanisme cada cop més radicalitzat, tallat en sec pel cop
d'estat de Primo de Rivera, i Par representa el govern instaurat pel dictador. Per tant, no és gens estrany
que els partits catalanistes retraguin el comportament de Par i l'acusin de "col·laboracionista".

MARTÍNEZ-GlL, Víctor (1997). "Correctors i escriptors en la literatura catalana: el concepte de
coautoria lingüística". L&L, 8, p. 189-218.
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Josep M. Roca al·ludeix a aquesta conferència en la seua resposta al discurs d'entrada de

Par a la RABLB, tot lloant la dedicació del lingüista a la ciutat, i descrivint-lo com un

dels qui "ab lo viàtich de la antiga màxima saviesa «no miris a quants plaus, sinó a

quals», es mou amb els valors dels "altars de la conciencia y del deure ab les credences

perennalment enceses", i no té por d'expressar obertament el que pensa. Les paraules de

Roca contra els detractors de la gestió de Par són més dures que les que pronuncia el

regidor en la seua ponència:

"Recordemnos de la notable conferencia de la Sala Mozart, en la qual, com

President d'Hisenda, explicà francament, y ab claretat meridiana, la sua actuació

administrativa municipal, tan combatuda pels sectaris d'una política partidista com

temuda pels anèlits de Barcelona, axí los amparats per la nòmina com els protegits

per los pavesos plutocràtichs de les grans raons socials" (ROCA: 1924, 63).

3.1.2.2. "De Catalanisme"

En la mateixa carta a Alcover, Par segueix referint-se a la conferència de l'Associació

Wagneriana, concretant-la ara a la part final223, que reprodueix novament el BDLC

també en castellà com el Diario de Barcelona: "a la fi hi ha declaracions polítiques

referents a catalanisme. Vaig assolir mon propòsit: fuy felicitat per tots los catalanistes

honrats y independents, qu'encara ne queden" (Carta a Alcover: 11/03/1924, apud

JULIÀ: 2000,357-358).

Par inicia aquesta part del seu discurs amb una afirmació rotunda: confessa que no és

separatista, i no ho és per convicció i perquè l'estat de separació el veu inestable, ja que,

en cas que alguna regió espanyola pogués ensenyorir-se del seu propi destí,

inevitablement "aquella máxima potencialidad se traduciría en una irradiación sobre las

regiones circunvecinas y obtendríamos una catalanización de todos los pueblos ibéricos

o una castellanizaron de Catalunya" (PAR: 1924c, 238).

PAR, A. (1924c). "De Catalanisme". BDLC XIII, gener-abril 1924, p. 238-240. Per una qüestió de
contingut, esmentem aquest article amb la referència '1924c', tenint en compte, però, que aquest mateix
text es pot llegir a PAR: 1924b, 1814.
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El lingüista creu que els pobles han de millorar les seues condicions de vida per irradiar

tota la potència vital que continguin, i en aquest punt, afirma que ell no concep límits. A

més, està convençut que, després, cadascun d'aquests pobles ocuparà el lloc que li

correspongui segons el seu pes específic —cosa que exemplifica amb Anglaterra, que

"para defender su civilización, la ha difundido sobre gran número de naciones" (PAR:

1924c, 239)—, i considera que l'unica manera que un poblé progressi és perfeccionant-

se ell mateix, mitjançant l'honradesa i la cultura i les obres dels seus homes:

"Si sus hombres valen mucho, si son honrados, trabajadores, si producen en

cantidad y barato, están disciplinados y poseídos de ideales artísticos,

económicos, religiosos, etc., merecerán gran prosperidad y obtendrán ventaja

sobre aquellos pueblos que tengan la desorganización por costumbre" (PAR:

1924e, 239).

Par es, també, de l'opinió que el moviment polític partidista actual no ha afavorit el

renaixement català —en al·lusió directa a aquells Higueras i als d'Acció Catalana que

l'havien tractat de 'deslleial'—, ans al contrari, i lloa, per aquest motiu, els primers temps

de la Renaixença, en què "existían hombres e instituciones, costumbres y sentimientos

que contribuían a enaltecer los caracteres propios de nuestra tierra, que pesaban y valían

más que los que han venido después, aunque los actuales sean conocidos por

plasmadores, constructores y definidores" (PAR: 1924c, 239).

Aquesta idea ja l'havia apuntat en el seu discurs d'entrada a la RABLB224, en què parla

del seu predecessor en l'Acadèmia, Riera i Bertran, com d'una persona que participà "en

lo desvetllament nacionalista de nostra terra" (PAR: 1924a, 7) en un període per al qual

només té paraules d'elogi, contràriament a l'època que li toca viure a Par, a la qual,

desenganyat, es refereix en termes negatius:

224 PAR, A. (1924a). "Notes lingüístiques y d'estil sobre les inscripcions y cartes de Catalunya anteriors al
segle XIV", dins Discursos llegits en la "Real Academia de Buenas Letras" de Barcelona en la solemnial
recepció pública de D. Anfós Par y Tusquets el dia 30 de novembre de 1924. Barcelona: Imp. de la Casa
de Caritat.
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"podem dir que fou En Riera y Bertran una personalitat ben representativa de la

fase constituyent de nostra darrera renaxença, època que ni políticament, ni

literària, ni moral, es estat seguida per cap període constructiu (com sobergament

l'apellaven aquells creyent èsserne constructors), ans per desmoralisació y

decadença" (PAR: 1924a, 7).

Entre aquests homes de la primera Renaixença destaquen els filòsofs Martí d'Eixalà,

Balmes i Llorens, "representantes de una Escuela que transcendió fuera de aquí, a todos

los pueblos europeos" (PAR: 1924c, 239), filòlegs catalans reconeguts entre els

romanistes europeus més importants com Bastero i Milà i Fontanals, i Torras i Bages225.

Segons Par:

"Hemos tenido Instituciones, grandes sistemas, mucha preparación, mucha

maquinaria, pero autores de la altura de aquéllos, ninguno" (PAR: 1924c, 240).

I encara afegeix els noms dels literats Pons i Gallarza, Picó i Campamar, Marià Aguiló,

Guimerà, i Verdaguer, i de Forteza —els treballs del qual en els camps de fonètica i

morfologia en gramàtica catalana, segons Par, encara no han estat superats pels treballs

actuals—, tots ells anteriors a l'època del "gran movimiento político" (PAR: 1924e, 240).

Indirectament, de la vista d'aquestes proves irrefutables, es pot concloure que "el

espectáculo actual, de exacerbación política o hiperpolítica" no dóna els fruits que

permeten que Catalunya esdevingui gran, ja que les obres dels seus homes no ho

justifiquen.

3.1.2.3. Carta de renúncia

En aquesta carta226, signada també per Ramon M. Puigmartí i adreçada a l'alcalde de

Barcelona, Alvarez de la Campa, Par exposa els motius que els han dut a renunciar al

Al CMP, entre els llibres que havien pertanyut a Par, o a la seua esposa, hi ha les Obres completes de
Torras i Bages, cartes pastorals del bisbe i un recull de biografies de Milà i Fontanals, Balmes, i Torras i
Bages.

PAR, A. (1924d). "Carta de renúncia de Par com a regidor de l'Ajuntament". Gaceta Municipal de
Barcelona 14 (any XI), 10/04/1924, p. 250-251. La reproduïm íntegrament a l'annex 9.3.1.
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seu càrrec de regidors de l'Ajuntament de Barcelona. Després d'expressar el seu

reconeixement al president del Directori, Marqués d'Estella, recorden els seus inicis

com a regidors I'l d'octubre de 1923, quan, "sin buscarlo ni merecerlo", per no ser

titllats de "cobardes, ni desertores" a causa de la situació de Barcelona, "mal restañadas

aún las heridas con que huelgas, atentados, indisciplina social, ausencia del poder

público, etc., la tenían maltrecha", van ocupar el carree del qual ara dimiteixen.

Els edils insisteixen en dos dels arguments que Par ja havia donat en la seua conferència

sobre hisenda (v. 3.1.2.1): d'una banda, que, des del primer moment, van acceptar el

càrrec a condició que no es fes política a l'Ajuntament, "prometiendo por nuestra parte

no hacerla, a pesar de tener como todo ciudadano, nuestras opiniones políticas

personales"; de l'altra, que no han rebut ajut ni de funcionaris, ni de membres de partits

polítics ni de la premsa:

"Sabíamos que el cargo que aceptábamos era un sacrificio del que era imposible

salir airoso. Todos los partidos políticos tenían que estar en contra de quienes se

proponían enmendar sus yerros; los funcionarios municipales no podían tampoco

colaborar francamente con quienes iban a proporcionarles más daños que

provechos, y, finalmente, ni queríamos contar con el apoyo imprescindible de una

prensa propia, ni granjearnos las simpatías de la ajena" (PAR: 1924d, 250).

Segons l'opinió dels signants de la carta, la situació que s'havia creat a l'Ajuntament

durant aquests darrers mesos, sota la "acertada y noble dirección" de l'alcalde, és

gairebé idílica, a causa que els regidors, els quals no tenen "otras armas que la

honradez", "echan sobre sus espaldas el enorme fardo de una administración

desquiciada", i així aconsegueixen, gràcies a la seua cohesió i independència, "el éxito

de desbrozar la maraña, preparar proyectos trascendentales, ordenar la hacienda y

robustecer el crédito municipal" (PAR: 1924d, 250).

Aquest equilibri però, es trenca "por culpa exclusiva de un partido político", alguns

membres del qual han criticat el treball dels actuals regidors—que s'han encarregat de

dur a terme una tasca sobretot administrativa, deslligada del compromís polític i basada

en la bona fe i el bé de la ciutat—, i ara ocupen nous llocs al consistori. Però, en aquesta
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carta, a més, s'acusa altres forces que han vist perillar els seus interessos per la gestió de

l'Ajuntament (grans empreses, pompes fúnebres, aigües, enllumenat.. .)• Per consegüent,

Par i altres regidors independents, que no admeten ni ingerències polítiques ni de cap

tipus, renuncien al seu càrrec. I per acabar, i sense oblidar la passió de Par per

Shakespeare, els signants de la carta adrecen unes paraules als regidors polítics, repetint

el prec de Cordelia a les seues germanes en el moment d'abandonar el seu pare:

"Portaos bien con él, lo encomiendo a vuestros corazones; no obstante lo

preferiría en lugar mejor" (PAR: 1924d, 251).

La defensa aferrissada de l'apoliticisme que Par i Puigmartí mantenen xoca, tanmateix,

amb unes paraules que apareixen en aquesta mateixa missiva i que podrien provocar les

critiques dels partits catalanistes, els quals ja havien mostrat anteriorment la seua actitud

de rebuig a Par i la resta de regidors que col·laboraven amb el Directori, i a les quals

Par, dolgut, havia respost amb fragments de la seua conferència sobre hisenda en què es

lamentava que es posés en dubte la seua catalanitat (v. 3.1.2.2): "no hay nadie que pueda

citarnos el menor acto de nuestro Ayuntamiento nocivo para los intereses de Barcelona

ni para el espíritu de Cataluña, los cuales no están en pugna, sino que conviven con la

verdadera grandeza de España" (PAR: 1924d, 250).

Aquesta declaració, que insisteix en la idea que Par no es separatista, entronca amb

l'alternança de denominacions per referir-se a la llengua o la literatura catalanes i a la

llengua o literatura espanyoles. Així, el 1912 la llengua catalana, en textos en català

destinats a un públic català, és "nostra llengua catalana" (IX)227, "nostra llengua" (XII),

"nostra parla" (XIV), i "ma llengua amada" (XV); la literatura catalana és "nostra

literatura" (XV); i els autors medievals, "nostres clàssics" (XIV). En canvi, en textos en

castellà destinats a lectors en castellà, la literatura espanyola esdevé "nuestra literatura"

(1935a, 292); els autors, "nuestros literatos" (1935a, 245), "nuestros escritores" (1936,

11); i Espanya, "otra nación en Europa" (1935a, 292).

227-,
Entre parèntesis, les pàgines de PAR: 1912.
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I pel que fa al difícil equilibri en la qüestió de noms per anomenar Catalunya i Espanya,

en l'única ocasió en què hem trobat que s'hi refereix en primera persona, Catalunya és

"nostra pàtria" (1911,177), i Espanya, "nostre país" (1911,179).

3.1.3. Examen de consciència catalanista

L'any 1933 Alfons Par reprèn el tema polític que havia encetat amb la conferència sobre

la seua gestió municipal (1924b), publicant el seu Examen de consciència catalanista

(1934), en el qual, en un to desenganyat, planteja fins a quin punt és catalanista, en "les

tristes circumstancies a que es devallat lo catalanisme, quan precisament parencera

regonexença sembla que vulgui donarli categoria oficial" (PAR: 1934, 3), i es mostra

disposat a retractar-se'n, del seu catalanisme, si troba que està basat en premisses falses.

Aquest plantejament inicial podria dur-nos a engany sobre la possible resposta, si no

tinguéssim en compte les paraules que tanquen la seua conferència sobre hisenda,

recollides després en el monogràfic "De catalanisme" (1924c), ja revisat en el capítol

precedent (v. 3.1.2.2), segons les quals declarava ja llavors que no era separatista, i que

anticipen, per tant, la resposta a la pregunta actual. Efectivament, Par no qüestiona el

seu catalanisme, sinó que vol convèncer els lectors que no es donen les condicions

perquè ningú pugui considerar-se catalanista. La diferència entre els dos articles, tot i

que en ambdós arribi a la mateixa conclusió, és que canvia l'afirmació taxativa d'aquell

per una anàlisi argumentada, en aquest, de les diferents implicacions que comporta el

catalanisme.

Les raons que impulsen Par a interrogar-se sobre aquest tema en el moment actual són,

d'una banda, "la bona y inesperada acollida que tingueren unes paraules meves

adreçades als wagnerians quan l'«Associació de Musica da Camera» los honorà ab la

colocació d'una placa conmemorativa al Palau del Orfeó228", les quals li feren adonar-se

de l'actualitat del tema, i el fet de trobar-se "en terra catalana, mes fora d'Espanya, en

228
No disposem de les paraules que Par pronuncia en aquest acte, però d'acord amb el seu discurs

habitual sobre el tema que ens ocupa, no deu diferir gaire del que exposa en aquest article. Per a més
informació sobre les activitats de l'A W, v. 2.3.4.
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lloch alteros, encatifat de prades y ahombrat de boscos" —probablement al Rosselló—,

cosa que li permet analitzar el tema en perspectiva (PAR: 1934, 3).

Per iniciar la seua anàlisi, Par parteix de la raó que fonamenta el catalanisme per damunt

de qualsevol altra consideració, que és el fet que som catalans, però, de seguida, vol

arribar a escatir quines són les qualitats que justifiquen aquesta afirmació i ens

diferencien dels veïns castellans o francesos, i pretén esbrinar si aquestes qualitats són

absolutes, cosa que determinaria que de ser català se'n deriva necessàriament ser

catalanista. Tanmateix, d'antuvi, ja troba elements que no s'adeqüen a la hipòtesi inicial,

ja que "hi ha molts bons catalans, qui amen y conexen bé Catalunya y treballen y1 s

sacrifiquen per sa prosperitat, los quals no son catalanistes. Y temps passat hi hagué

grans impulsors del neorrenaxement català, En Cortada, En Bergnes de les Cases, En

Piferrer, En Balmes, etc., qui tampoch ho foren" (PAR: 1934,4).

Par considera que "cada poble de raça y d'historia propries constitueix una entitat

nacional", però discrepa que tots els pobles tinguin la mateixa capacitat per regir-se, ja

que, comparant, per exemple, el Congo i Anglaterra, "tot problema individual l'anglès lo

sent com a nacional, en guisa que son nacionalisme es pregon y extens", mentre que "lo

congolès no té vera consciència de sa nació". D'aquesta primera exposició, Par conclou,

doncs, que "no de dret, mes sí de fet, tots los pobles de la terra tenen diferenta mesura

de nacionalitat, de manera que quan he dit «som catalans» no he establerta una

proposició absoluta, ans relativa. Aquella qu'es exacta es «som més o menys catalans»"

(PAR: 1934, 5).

I el mateix que passa en el moment actual ha passat en els segles anteriors, de manera

que al llarg de la història hi ha hagut pobles amb més pes específic nacional que altres

—l'egipci i el romà, per exemple, han tingut més "ferma personalitat", que el tartesi o el

rnontenegrí, i els turcs i els espanyols l'han reduït—. Per consegüent "la vàlua de la

consciència nacional cambia ab lo temps; y com que pera nosaltres nostra consciència

nacional dona la mida de quant som catalans, resulta que la historia també nos conferma

la relativitat d'aquesta expressió" (PAR: 1934, 6).
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A més, la comunitat que "per exorques lluytes intestines no arriba a servar clares per

damunt d'aquestes un pensament i una volentat colectives, pert son esperit nacional,

empra lo dels altres y no sols es llegítim que sia invadit sino qu'adhuch ne té necessitat"

(PAR: 1934, 7). En aquest sentit, Par creu que hi ha pobles que no se saben governar,

que prosperen molt més si n'hi ha algun que els domina, i ho exemplifica en el cas de

l'índia, on "mes indians son los habitants de la índia sots la ferula anglesa que no pas si

aconseguissin llur independència" (PAR: 1934, 8), i, per tant, "la idea romàntica de la

llibertat de tots los pobles, com a tesi general, es falsa" (PAR: 1934, 7).

Com a conclusió, doncs, tenint en compte els exemples que aporta d'altres pobles, Par

afirma que "pel mer fet d'ésser catalans no s'en segueix fatalment que nostra catalanitat

esdevingués afavorida y exalçada per govern propi" (PAR: 1934, 8), i, com que estableix

que la catalanitat dels catalans és un fet relatiu, es proposa analitzar, en les pàgines

següents, fins a quin punt som més o menys catalans, a partir dels arguments sobre els

quals es fonamenta el nacionalisme: la llengua, la religió, el dret, la història, i el caràcter

propis. El lingüista repassa cadascuna d'aquestes proves per veure si troba les bases

sòlides que justifiquin la independència política.

En primer lloc, l'estudi dels clàssics que manté des de fa molt temps, i el seu amor per la

llengua catalana li permeten fer un repàs a diferents teories lingüístiques (v. 4.2.4).

Afirma que li hauria agradat comprovar que la llengua i la raça estaven lligades per un

vincle indissoluble com apuntaven els romàntics, però "com més extensa era l'ària

abastada pels estudis, com més pregones y concretes eren les investigacions [...], com

més detalls hem anat aclarint, més palès s'es anat fent que no hi ha lley lingüística de

cap mena, que cada paraula ha evolucionat segons sa norma" (PAR: 1934,11).

El català, doncs, com totes les llengües, "es un fenomen social no espontani, ans

producte laboriós y artificial de la habituí, del aprenentatge y de la cultura" (PAR: 1934,

15), de manera que tots podem aprendre llengües alienes amb la mateixa perfecció que

la nostra: "Catalunya es plena d'eximis escriptors en castellà (Quadrado, Capmany,

Cortada, Milà, Maragall, Carner, M. S. Oliver, Calvert, etc.) y aquells qui no hi

exceliren, com En Balmes, fou simplement perquè no n'aprengueren prou" (PAR: 1934,

13). Per consegüent, justificar que la llengua en si mateixa ens dóna el dret inalienable
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d'esdevenir nació, sobretot "en l'estat malmès y envilit en que la hem heretada229", és un

error (PAR: 1934,15). És, això sí, una eina que pot i ha de ser perfeccionada i, només en

la mesura que millori, podrà convertir-se en instrument de política i autonomia:

"No serà la llengua qui nos dongui feta Catalunya; serem nosaltres qui, ella

mitjançant, podem fernos nostra pàtria" (PAR: 1934,15).

Un cop feta aquesta llarga dissertació sobre la llengua, Par busca en la religió, el dret i

la història aquelles característiques que puguin justificar el catalanisme, però no les

troba. De la religió, l'autor de l'article diu que, com que és universal, no pot ser

argument a favor de cap nacionalisme, però aprofita l'ocasió per criticar el govern de la

República, "la maltempsada que flagella actualment nostra terra" (PAR: 1934, 16), amb

diverses al·lusions que el responsabilitzen de la pèrdua de la religió i del dret català:

"Catalunya, la part septentrional de la que, junt ab les Vascongades, constiíuhi

durant lo segle XIX un ferm baluarí de catolicisme, se dexà perdre a ran de la

proclamació d'açò què'n dihem república, aytal aglutinant. Les masses son

descregudes y llurs representants, qui, per vantolera estulta, fan ostensió de

renegar de la fe tradicional que sempre havia enfermât l'esperit de nostre poble,

son precisament los qui volen convertirlo en nació mitjançant ordinacions que

trenquen ab tot son passat" (PAR: 1934,16).

"Axis com es una arma política destrohir la tradició religiosa, per ço com afalaga

la revolta y les passions, seria de mal to encalcar la tradició jurídica catalana, y ço

que fan nostres representants populars es, d'una banda constituhir comissions pera

l'estudi y implantació del dret català, y de l'altra anorrear les més arrelades

consuetuts jurídiques" (PAR: 1934, 16-17).

El dret, doncs, no serveix per a donar suport a reivindicacions nacionalistes, perquè els

socialistes —"agitadors polítichs" als quals critica també en el seu article "Un ric per

229
Par recorre un cop més, en aquest article, als cinc-cents anys de decadència política i lingüística per

justificar l'estat d'empobriment de la llengua, i critica que el barceloní s'hagi pres com a base per a la
reconstrucció literària (v. 4.2.4.5).
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l'amor de Déu" (v. 3.2.2.2)—, han destruït, atès que no els senten, les institucions i els

costums jurídics específics catalans i, per tant, "es molt difícil que, encara que els

socialitzants passin, sia possible restaurar després pactes y custumes calcigades" (PAR:

1934,17).

Afegeix, a continuació, que la història pròpia, "base necessària y sine qua non pera

poder aspirar a un nacionalisme", Catalunya la perdé el 1410, i que els esdeveniments

cabdals de l'època moderna (el Renaixement, els enciclopedistes, el Romanticisme) han

transcorregut sota una Catalunya "desnacionalisada, bategant bé o malament segons una

circulació ideològica, el cor de la qual era a Madrid" (PAR: 1934,18-19).

Finalment, passa a examinar el caràcter com a fet diferencial, intentant establir si les

diferències que, de fet, existeixen entre els pobles, són tan marcades que poden arribar a

configurar una unitat nacional, i retraient que, durant la primera època del regionalisme

polític, "un dels mitjans pera abrandar lo patriotisme dels catalans era ridiculisar y

bescantar nostres vehins" (PAR: 1934, 19). Tot seguit al·lega una sèrie de tòpics que

s'atribueixen als catalans (treballadors, eixuts de paraules, esquerps, individualistes,

positivistes i pràctics) i els comenta un a un, però conclou que el caràcter no pot arribar

a definir una unitat nacional, perquè és un tret relatiu que depèn de cadascú.

Par està d'acord amb l'eixutesa de caràcter, "qualitat negativa aquesta però, que denota

merament manca d'educació" (PAR: 1934, 20), i la laboriositat: "los catalans som tots

treballadors y en açò, juntament ab los euskars, portem un avantatge indiscutible als

demés pobles iberichs" (PAR: 1934, 23). En canvi, rebat els trets d'individualisme (com

a sinònim d'iniciativa pròpia), materialisme i sentit pràctic.

Quant al primer, assenyala que l'individualisme català "no es aquell individualisme

anglo-saxó, per exemple, qu'equival en sa significança a iniciativa propria y a empreses

menades per un sol. Lo català no té iniciativa y, en conseqüència, té fortament extés

l'instint de la imitació y de la competència" (PAR: 1934, 20). Par atribueix a la manca

d'iniciativa que a Catalunya hi hagi negocis petits, "no sabem portar negocis grans,

qu'un sol home no pugui abastar, y que requirexin la colaboració d'altri"; que la gent de

vàlua no prosperi a l'empresa, perquè primer cal col·locar el fill; i que no s'hagin pogut
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formar directors de banc "y per açò la banca catalana es estat un desori" (PAR: 1934,

21).

També es mostra disconforme sobre que els catalans siguem materialistes i pràctics.

Creu, contràriament, que som idealistes, la qual cosa, segons el seu punt de vista, ha

donat lloc a moltes exageracions durant la Renaixença (l'entusiasme popular pel

Diccionari de Mn. Alcover, la campanya en pro de la zona neutral...), encara que "nos

desinteressem de tot projecte tan bon punt se'ns es convertit en realitat" (PAR: 1934,21),

i comporta que, en qüestió de govern, no es concreti què es vol per a Catalunya, sinó

que únicament es formulin una sèrie de principis abstractes que denoten "unes ànsies

per la llibertat de nostre poble qu'arriben a constituir una exaltació merament idealista"

(PAR: 1934,22).

Continuant encara amb la reflexió política, i parlant de l'idealisme, Par deixa anar

sentències com "la massa general contempla los inicis de la autogovernació ab una

indiferència complerta", "si lo desitg autonomich fos ara tan viu com en la època

monàrquica esclataria avassallador un moviment popular pera convertirlo en realitat

digna", "potser no tant sols hi ha menyspreu pera la estultícia dels poliíichs esquerrans,

ans aytambé desconfiança envers la capacitat política de tots los catalans", les quals

demostren "què'ls moviments populars son a casa nostra quasi exclusivament

sentimentals y idealistes" (PAR: 1934,22).

El resultat de la seua dissertació és que cap dels trets estudiats aquí fonamenta el dret a

un govern propi. L'argument més definitiu és la consciència que té la comunitat de ser

un poble i de voler ser-ho i, a partir d'això, tenen sentit les altres raons:

"No's tracta de que siguem aptes o no pera regirnos, de que parlem bé o malament,

de que tinguem aquest o aquell tarannà; nos trobem en que socialment tenim

imbuí't en lo fons de nostres entranyes lo sentiment de que som una terra distincta

y la volentat de que volem ésserho" (PAR: 1934,24).

Tanmateix, malgrat que "aquest acte volitiu" sigui molt profund, "lo poble qui vol viure

sa vida necessita conreuar totes ses qualitats contingents". Per tant, el que cal fer és

millorar la llengua i el caràcter des de dins per poder aconseguir la veritable autonomia:
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"no dependrà nostra autonomía d'un estatut o d'una carta politica, sino de

qu'enlayrem la raça, la llengua y'l carácter a la alsaria de nostra volentat" (PAR:

1934, 25).

I afegeix que per aquest motiu no veu "ab cap goig les llibertats polítiques qu'aquest

Estatut, o un altre, pugui donarnos. Voldria abans, que l'arbre esclatés de saba" (PAR:

1934, 25). La seua idea del catalanisme queda així al descobert. Par creu que els

catalans no estan encara preparats per tenir un govern propi, perquè, malgrat que amb

l'Estatut, hi pot haver millores en les carreteres, l'ensenyament i les contribucions, per

exemple, primer s'han de descobrir els aspectes interns que reforcin l'espiritualitat i la
7^fl

personalitat pròpia i distinta , ja que "la única rahó pera florir una nova nacionalitat en

la terra, consisteix en aportarli un augment de cultura, una exaltació d'ideal y un espill

de bonesa" (PAR: 1934,26).

La conclusió final és que Par reconeix no tindré fe en l'actualitat catalana i, per tant, es

declara no catalanista. Tanmateix deixa a l'aire que en el futur s'haurà de resoldre "si

Catalunya fou creada per Deu pera regirse ella matexa, o bé si sa major signifícança

espiritual ha d'ésser assolida precisament sots regisme aliè". Segons ell, les dos

solucions "poden fer nostra prosperitat si rectament triades" (PAR: 1934,26).

3.2. Articles religiosos

De fet, hem col·locat sota aquest epígraf articles que, deixant de banda que apareixen en

publicacions obertament religioses, bé podrien considerar-se de tema social perquè

tracten temes relacionats sobretot amb la caritat i s'hi veu el rerefons de la pobresa (i de

la riquesa!) i, de retruc s'hi toquen temes com l'escola, la sanitat, les presons..., però,

vist que l'enfocament és el d'un catòlic practicant que, en aquest camp, supedita les

2"ÏO
Aquesta idea sembla influïda per la tesi de Xavier Llorens, que, en el discurs inaugural de la

Universitat de Barcelona del curs 1854-55, considerà la filosofia com l'expressió més alta de la
consciència col·lectiva d'una comunitat nacional, i afirmà que Catalunya no havia arribat a un tal grau de
maduresa, raó per la qual calia un esforç en l'ensenyament que preparés l'aparició d'aquestes condicions
(segons resum de Pilar Fibla a la GEC 14).
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seues idees a les seues creences, ens ha semblat més oportú de referir-nos-hi en un

capítol a part231.

3.2.1. Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús

Aquesta publicació, definida pels seus editors com la "revista mensual de l'Apostolat de

la Oració", inclou dos articles de Par en el capítol de Sociologia amb el títol "Caritat

immediata individual"232 i "Caritat, mitjançant les associacions benèfiques"233, que

demostren, sobre el paper, un dels aspectes de la religiositat de Par. Es tracta, en realitat,

d'un mateix escrit dividit en dos apartats presentat en dos números diferents, però amb

el mateix tema, en què parla de les Conferències de Sant Vicenç de Paül234; proposa la

formació d'una organització benèfica a les ordres del pastor diocesà; es manifesta contra

els indigents de fora de Barcelona; defensa que el tipus de dadives que es poden fer han

de ser, per ordre d'importància, a les fundacions religioses, a nodriments i remeis, i a

altres obres, entre les quals destaquen la instrucció —en aquest sentit defensa l'escola

catòlica gratuïta— i les obres d'art; es decanta per l'adopció de mesures higièniques per

evitar la tisi; i es mostra contrari als testaments en obres de caritat.

3.2.2. Catalunya Social

Catalunya Social era un setmanari publicat a Barcelona (1922-36) amb un tiratge de

2000 exemplars. Fou el resultat de la catalanització de l'entitat Acció Popular.

Defensava, sovint polèmicament, allò que considerava la doctrina de l'Església, però era

refractari a la uniformitat dels catòlics en política. N'era director Josep M. Gich i hi

Com que en cada apartat ressenyem un únic article i els articles són breus, i per evitar unes referències
excessivament repetitives, les nombroses cites que intercalem en el nostre text no duen la referència ni de
l'any ni de la pàgina.

Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús, any XXVIII. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1920
¡mm. 352, octubre 1920], p. 501-507.

Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús, any XXVIII. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1920
. 353, novembre 1920] p. 558-566.

Associació de beneficència fundada a Paris el 1 833 per Frédéric Ozanam amb el nom de Conférence
de Charité. Es difongué aviat per tot el món, i a Catalunya fou fundada el 1857. El 1891 el consell central
de Catalunya inicià la publicació anual de l'Almanaque de las Conferencias de San Vicente de Paúl.
Probablement Par n'era membre.
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col·laboraren, entre altres, Manuel de Montoliu, Ferran Valls i Taberner i Antoni Griera.

Ens consta que Par hi va escriure tres articles, que són els que ressenyem tot seguit.

3.2.2.1. "Organitzem la caritat"

En aquest article —escrit seguint les Normes del IEC, pel que sembla sense el

consentiment de l'autor (v. 4.2.5)—, Par reprèn el tema que havia tocat en els escrits

apareguts en la revista del Foment sobre la caritat235. Segons ell, la forma "més

sentimental i la més evangèlica" de fer caritat és la que es fa a l'indigent personalment i

directa, de manera que "caiem en pecat si podent fer-ho rebutgem de socórrer qui se'ns

presenti en front, mogut de necessitat extrema". Però, com que en les grans ciutats

modernes, les condicions són "radicalment diferents", i no només no ens coneixem els

veïns, sinó que "el que és més greu, tampoc no coneixem els pobres", es fa més difícil

abastar la indigència mitjançant la caritat evangèlica, i cal recórrer a "les associacions

benèfiques, que exerceixen ço que podríem anomenar la caritat de segon grau", en les

quals l'acció caritativa "no rep l'escalf del cor, ans es transmet mitjançant altres

persones, moltes d'elles assoldades, complidores de ço que els és un ofici".

Barcelona —tot i que no hi ha milionaris com a Madrid i al Nord d'Espanya, sinó que

"l'estament predominant és el mitjà"—, assegura l'autor, "pot vanar-se de posseir-ne de

tota mena, gràcies als sentiments caritatius dels seus fills". Com a exemple de la caritat

"de primera mà" parla dels socis de les Conferències de Sant Vicenç de Paül, els quals

"exerceixen la caritat a la faisó bíblica", ja que "els pobrissons la reben amb aquella

escalforeta natural que va d'ànima a ànima"; i com a exemple de la caritat que Par

anomena "de segon grau" hi ha les associacions benèfiques com hospitals, cases de

caritat, caixes de lloguers, llistes parroquials, congregacions de fidels i altres, que

abasten un camp més gran que el de la caritat personal.

Un cop descrita la situació dels indigents a Barcelona, Par es pregunta per què hi

continua havent misèria, "si són abundoses les almoines i ben muntats els establiments

235 PAR, A. (1933b). "Organitzem la caritat". CS. Volum XIII, 612, p. 280-281.
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que les distribueixen", i la seua resposta és que, d'una banda, hi ha massa entitats amb

"idèntica fi", i, de l'altra, "resulta difícil la classificació dels pobres necessitats".

Les solucions que Par aporta són, en primer lloc, "que el cost de la beneficència podria

ésser considerablement abaratit si es refonguessin les institucions similars", i en segon

lloc, "ressurt la necessitat que sien garbellats els indigents abans d'adreçar-los a la

institució apropiada", cosa que podrien fer els conferenciants de Sant Vicenç de Paül,

que esdevindrien així "l'exèrcit de la recollida benèfica". A aquestes consideracions cal

afegir-hi que Barcelona i Madrid no haurien de ser les úniques ciutats a socórrer els

necessitats, sinó que cada poble s'hauria d'encarregar dels seus.

La conclusió final de Par és que cal que s'imposi l'organització, "i si els catòlics no la

fem, l'Estat laic236 ens la prendrà pel seu compte". Com a catòlic, doncs, tot i que el seu

discurs de vegades és excessivament paternalista —i així tracta els indigents de

"pobrissons"—, o descarnat —"captaires esgarrifosos infesten els carrers"—, creu que

la caritat és un deure de l'Església i, per consegüent, dels cristians, i es mostra escèptic

respecte del laïcisme d'estat, sobre el qual aprofundeix més en l'article posterior.

Aquesta última reflexió no és l'única que Par deixa caure en aquest text referida a temes

que van més enllà del pensament religiós. Així, l'autor, igual que introdueix algun detall

biogràfic anecdòtic, "en la meva jovenesa sojorní alguns mesos en un poble del

Montseny", critica el malbaratament de recursos en diferents àmbits com l'editorial, "ara

tenim en doina al mateix temps tres edicions catalanes de la Bíblia", o l'arquitectònic,

"recordem l'hospital de Sant Pau, on sense tant d'art s'hauria obtingut més eficiència".

O també compara el funcionament de la beneficència amb la indústria, tant en allò que

difereixen, "[als fills de Barcelona] no se'ls pot fer pas el retret d'avarícia, quan no es

tracta de negocis", com en allò que les fa semblants: "els mateixos mals s'hi revelen;

l'egoisme català pertot, que molts confonen amb l'individualisme, quan, en realitat, som

236 n
Recordem que dos anys abans de la publicació d'aquest article, Companys havia proclamat la

República, i que el 1932 s'havia aprovat l'Estatut de Catalunya. Macià és en aquests moments president de
la Generalitat.
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el poble de la terra on menys aguts són els caràcters individuals. Som gent imitadora i

egoista; no tenim empenta personal".

En definitiva, amb aquestes paraules, que repeteixen una idea que també tracta en el seu

Examen de consciència (v. 3.1.3), i amb la tònica que manté al llarg de l'article, creiem

que Par demostra fins en textos de caràcter religiós la seua mentalitat d'industrial.

3.2.2.2. "Un ric per l'amor de Déu!"

En aquest article237 —en què, a diferència de l'anterior, l'autor recupera el seu propi codi

ortogràfic, a petició pròpia (v. 4.2.4)—, Par trenca el seu costum de mostrar-se apolític

i, amb l'excusa de la defensa de l'acumulació de riqueses, "açò precisament tan

combatut pels socialistes laichs", analitza la interpretació catòlica del socialisme que,

"pera posarse a tò ab la faysó del temps", adopten alguns catòlics, inspirant-se en les

encícliques de Lleó XIII238 i Pius XI239.

Par no creu que de la interpretació catòlica del socialisme que pugui derivar-se dels

textos papáis hagi de deduir-se "què'ls catòlichs haguem de ésser necessàriament

socialistes", sinó que demostra que "la església verdadera se compagina ab totes les

estructures socials y té solucions para tots els problemes politichs". I fa un toc d'atenció

als escriptors catòlics que clamen contra les dretes, a les quals "s'atribueix tot lo

desballestament qu'aniquila Espanya (matèria aquesta sobre la que hi ha molt a dir, y

sobre la que potser me determini a dirhi la meva)", i presumeixen de ser socialistes

237 PAR, A. (1933c). "Un ric per l'amor de Déu!". CS. Volum XIII, 631, p. 595-596.
238

Lleó XIII (Carpineta Romano, Emília-Romanya 1810 — Roma 1903) Nom que adoptà Vincenzo
Gioacchino Pecci en esdevenir papa (1878-1903). Elegit en circumstàncies difícils per a l'Església, amb la
seua actitud tolerant es distingí dels seus immediats antecessors Gregori XVI i Pius IX i contribuí a
reconciliar els catòlics amb els governs liberals. L'encíclica Cum multa (1882) desautoritzà la
intransigència dels intégristes a Espanya, i en l'encíclica Rerum Novarum (1891) denuncià les injustícies
del liberalisme i del socialisme. Aquesta encíclica, a l'Estat espanyol, fou publicada només pel bisbe
Morgades.
239 Pius XI (Desio 1857 — Roma 1939) Nom que adoptà Achille Ratti en esdevenir papa (1922-39). Com
a papa afavorí l'acció missioera de l'Església i es preocupà del seu arrelament mitjançant la formació del
clergat autòcton. Del seu magisteri, força ampli, es destaquen les encícliques sobre el matrimoni, sobre la
qüestió social, contra el comunisme i contra el nazisme.
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catòlics "com si s'esforcessin a recuperar un temps perdut y volguessin demostrar a les

masses obreres que catolicament també tenim solucions socialistes pera elles".

En aquest mateix sentit, considera que seria molt perillós que el poder anés a parar a

mans dels socialistes catòlics, a causa de la manca de cooperació i disciplina que

caracteritzen el país, tot i que ho veu improbable, "puix nostre poble, qui

malhauradament ja es socialista, no caurà en los rengles dels católichs qui li ofereixen

un socialisme moral, dreturer y relligiós, semblant en organisació mes substancialment

diferent, del inmoral, despótich y ateu qu'ells volen".

Par defensa l'individualisme240, el capitalisme, la no-intromissió de l'Estat i la riquesa.

Segons la seua opinió, la tasca dels escriptors catòlics hauria de ser "demostrar la

possibilitat de la mellora moral y material del estament obrer per mitjà de la estructura

capitalista de nostra societat", i "preparar la eclosió de grans obres d'iniciativa

individual", per a les quals "cal enaltir y estimular l'obra bona del rich". I, evidentment,

perquè hi hagi obres bones, "cal que hi hagi richs", a pesar que "la diatriba contra el rich

es avuy un lloch comú d'uns y altres, d'ateus y de cristians", els primers per enveja i els

segons critiquen els rics dolents.

La justificació de la necessitat de riquesa en poques mans és ben curiosa, ja que Par, fins

i tot s'atreveix a matisar les paraules del "Diví Mestre", el qual arremet contra els rics a

l'Evangeli. Segons el lingüista, no pot comparar-se "un rich dels temps dels romans",

libidinós, amb poder sobre la vida i la mort dels seus esclaus, que malgastava els seus

diners en orgies i vicis, "ab lo pobre rich modern qui o bé treballa en la direcció de sos

quefers ab tanta assiduitat com sos dependents o bé resta ociós tenint com grans

disbauxes pertànyer a un circol, anant a teatrots y a musich-halls y fer viatges al

extranger. En lo fons fa lo mateix que molts de la classe mitjana y adhuch proletària".

Es evident que els primers esmercen els diners en les seues empreses fent un bé social, i
£ls segons "son més de judicar per llurs vicis que per llurs riqueses".

240 D

rer a conèixer el concepte positiu d'individualisme segons Par, v. 3.1.3.
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De tot això, Par dedueix que "resulta ridico! la lluita de classes ací a Espanya ahont

malhauradament hi ha poca diferencia social y tots nos mesurem el mateix racer", tot i

que reconeix "que la classe proletaria viu pitjor que la menestral y la patronal", però

perquè hi hagi la suficient estabilitat que ofereixi "un avenç de Catalunya nos son

absolutament indispensables molts richs, es a dir grans fortunes". Els grans capitalistes

són necessaris perquè, altrament, les "grans industries nos les prenen y exploten

extrangers", i "pera impedir qu'el pahis vagi descendint fins a un nivell africà". A més,

"pera què'l diner corri es necessari lo desnivell dintre la societat. Lo mon no es pla, ni

geogràficament, ni financiera, ni espiritual". Això sí, els rics "nos cal treballaries pera

heure'n alguns de ben catòlichs; y nos cal ensenyaries a ésser richs fentlos compendre la

força inmensa de que Deu los ha fet depositaris. Lo bé que llavors poden fer es gayre bé

ilimitat".

Per concloure aquesta encesa proclama, Par reprèn les paraules del títol "temo que tal

com van les coses prest haurem de pregar per «Un rich per la mor de Deu»", que

simbolitzen, al nostre entendre, la recerca de la justificació del pensament burgès,

expressat en l'article, en el marc de la doctrina cristiana.

3.2.2.3. "Sobre la passió d'Oberammergau, les representacions sacres y les

pelegrinacions catòliques"

Formalment, aquest article241 és diferent dels altres que ha escrit Par, ja que l'autor

sotmet a la reflexió dels lectors de la revista la transcripció d'una carta d'un suposat

Simplici Bonafé, presumptament el seu alter ego, o, si més no, un personatge amb qui

comparteix moltes característiques: "regula totes ses accions segons la lley de Deu y

l'exemple de la naturalesa", és ben instruït, li plau la música clàssica, "oheix missa

dematinet" i s'enlaira sovint, "quan tresca per la solitut dels cims, en contemplacions

pregones que tenen quelcom de místich y quelcom de sentimental". A més, té "una

biblioteca magnífica, qualificatiu que no vol dir que sia copiosa, sino al contrari qu'es

reduhida y triada; obres sanitoses, de les mellors de les literatures castellana y catalana
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(Cervantes, Santa Teresa, Vaierà, Pereda, Metge, Mossèn Cinto, Torras y Bages, etc.)

reposen en llurs llocs, sens la mala companyia de diccionaris normatius, cotilles

gramaticals, etc.". I potser també la descripció de les motivacions per escriure o de

l'estil narratiu del tal Bonafé són les de Par:

"Ses lletres son molt irregulars: a voltes un petit esdeveniment que llegex en la

prempsa, li causa una reacció y li determina un escrit magistral, dintre de la seva

manera de pensar y expressarse; a voltes, coses tan sonades com lo conflicte italo-

assiri o los sermons del P. Laburu, no'l treuen del seu mutisme habitual."

Un cop feta la presentació del personatge, Par transcriu la carta, escrita "ab tan poch

fonament que jo crech que la nova sobre què's basa es falsa", però que conté punts per a

la reflexió. Efectivament, la missiva, remesa des del Castell de Querauba

—suposadament, una altra ficció—, el dia 10 d'agost de 1935, encapçalada amb el nom

del destinatari precedit de l'article, "En Alfons Par" —cosa que provoca un comentari

lingüístic de l'autor de l'article, "Mon amich considera que no hi ha dret a matar l'article

personal", que reprèn a 4.2.5.3.3—, parteix d'un fet anecdòtic per passar tot seguit a

categoria.

L'anècdota és que "per ordre dels nazis no s'executarà més a Oberammergau la passió" i,

"en cambi, se representarà una obra antisemita, lo protagonista de la qual serà l'actor qui

feya lo paper de Jesús". Aquest fet, tan inversemblant com la presentació de l'amic de

Par, serveix a Bonafé per criticar les representacions sacres populars i per lloar els autos

religiosos castellans, en què "abans que, desprès de Calderón, se corrompessin, lo tema

de la sagrada biblia, sempre era introdub.it alegoricament", ja que "jamay se'lsi hauria

ocorregut an aquells assenyats «ingenios» representar la crucifixió en viu, o com si fos

al viu, y quan començaren a notarse alguns mals penjants, la Inquisició (aquesta

Inquisició espanyola blasmada tan a tort, ben al revés de les anglesa, francesa y

alemanya, a les que ningú no retreu llurs crims) aconsellà y lo Rey prohibí la

representació d'«autos»".

241 n
"AR, A. (1935b). "Sobre la passió d'Oberammergau, les representacions sacres y les pelegrinacions

catòliques". CS. Volum XIX, 724, p. 527-529.
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El cas de la passió d'Oberammergau serveix a l'autor per reflexionar sobre les

manifestacions religioses més externes. D'una banda, aquesta representació popular li fa

qüestionar el suposat amateurisme dels actors alemanys, la manca de fervor religiós que

els permet representar qualsevol paper (sigui o no per ordre dels nazis) i l'hàbit de rebre

uns ingressos pel muntatge: "Los diners son com l'oli que tot ho taca", i encara que hi

hagi actors de bona fe, "darrera d'ells hi ha d'haver necessàriament un tinglado

administratiu [...] que solsament cerca'l llogre, y que tant se n'hi en dona de l'esperit y

signifícança de la festa".

D'altra banda, es pregunta per què quan el "mon cerca adalerat novetats artístiques, y

per açò s'omple l'auditori d'Oberammergau y no pas per esperit de fe", els espanyols no

són capaços d'organitzar grans festivals anuals per a la representació exclusiva dels

autos de Lope i Calderón. La resposta és una qüestió de vàlua de les nacions, que ja

havia tractat en el seu Examen de consciència (v. 3.1.3): "no tenim representacions

d'autos sacramentals perquè Espanya es feble, y per la matexa rahó tampoch no venen

cap a nostres monestirs romiatges forasters".

I aquí apareix el tercer tema que suggeria el títol i que desferma una nova crítica en

Bonafé. En aquest cas, considera correcte l'interès dels catòlics per conèixer "los sants

llochs ahont s'efectuà nostra Redempció, y aytambé la seu augusta del vicari terrenal de

Jesucrist", i és natural, per tant, que hi hagi agències de peregrinació que hi duguin.

"Mes d'açò a la propaganda constant y espandida a favor de romiatges a llochs marians

de França y Italià, qu'hem contribuhit a ferlosi assolir fama mundial, hi ha una distancia

immensa. La Mare de Deu es una. Lo mateix nos val a Lourdes qu'a Montserrat qu'a

l'esglesiola més aprop de casa nostra".

L'autor veu en aquests centres de peregrinació "una sèrie d'nteressos creats laichs y fins

anticatólichs que exploten nostres sentiments cristians" i critica al mateix temps la

incapacitat dels espanyols de traure profit dels santuaris nacionals:

"No siguem tan babaus. Los sants son arreu los matexos, mes es de raho natural

que la manera d'ésser dels espanyols ha de convenir mellor als espanyols, y encara

més la dels catalans als catalans. Per açò nos los ha donats Deu. Les agencies
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exclusivament destinades a la exportació de catolichs aïs ermitatges estrangers

(salvant sempre, ja ho he dit, Roma y Palestina) cerquen llur llogre y son

sospitoses. Rebutgem la moda de la relligió; no hi introduhim aquesta sensiblería

femenina de sants simpátichs, oracions emocionals, altars guarnits d'estampetes,

banderetes (com a França), cintes, etc."

Amb aquestes paraules i la promesa d'aprofundir en el tema més endavant, Bonafé tanca

la carta. I també clou Par l'article amb una última referència al seu amic: "jatsia sota

maneres inconvenients, sempre parla de debò".

3.3. Articles socials

Incloem en aquest apartat les ressenyes dels discursos que Par pronuncia amb ocasió de

l'entrada de Manuel de Montoliu i Joan Perpinà a la Reial Acadèmia de Bones Lletres

de Barcelona, i un breu text en homenatge a Eduard Toda i a Poblet.

3.3.1. Discursos de recepció a la RABLB

Dos són els discursos de recepció que Par ha de fer com a acadèmic de la RABLB que

obre les portes a nous membres, els quals, al mateix temps, presenten prèviament

sengles treballs d'entrada. Els recipiendaris als quals dóna la benvinguda i respon el

lingüista són Manuel de Montoliu i Joan Perpinà.

3.3.1.1. Manuel de Montoliu

Manuel de Montoliu pronuncia el seu discurs d'entrada a la RABLB el 26 de juny de

1927 amb el títol Pin i Soler, novelista. Par, en la seua resposta (1927), no analitza

l'exposició que ha fet el nou membre de l'Acadèmia, sinó que fa un esbós de la seua

vida i un repàs de les obres més importants, reconeixent que li és difícil destriar, entre

una producció tan extensa, els treballs més representatius.

En primer lloc, destaca que la ruïna del pare de Montoliu, quan tenia vint anys, té una

profunda influència en la seua carrera, fonamentada en la crítica, que, per altra banda,
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no està prou ben remunerada ni per diaris ni per editors. Precisament les limitacions

econòmiques, i la falta d'independència imposada per les publicacions on exerceix de

crític són aspectes que condicionen, amb major o menor grau, la vida del recipiendari242.

Respecte d'aquest segon aspecte, Montoliu, en l'apartat de crítica de la producció

literària catalana, passa per Lo Poble català, La Vanguardia i La Veu de Catalunya, que

té una secció en què sota l'epígraf "Breviari crític"243, "tots nos som orientats en aquests

temps, pera les Belles Arts, calamitosos y difícils", com ho són per al recipiendari, ja

que "desde'l temps de la revista Joventut, no hi ha hagut un sol diari barceloní qui hagi

dexat pronunciarse a sos redactors ab absoluta independència de son credo polítich y

conveniències materials; y aquesta manca de crítica ardida, més imparcial, es estat

precisament una de les determinants de nostra actual crisi literària: car, anch que no ho

sembli, bons autors necessiten vers crítichs" (PAR: 1927, 42). Par es mostra, doncs,

desil·lusionat amb el marc artístic actual i, per aquest motiu, valora positivament la tasca

de Montoliu tenint en compte les limitacions que imposen els diaris.

Quant al tipus de crítica que fa, Par destaca, d'una banda, les qualitats de Montoliu

fonamentades en l'amor que té cap a l'obra analitzada, el detall amb què l'estudia i

l'extensa erudició que demostra, i de l'altra, el respecte en la manera de donar a conèixer

una opinió adversa. Par lloa l'estil del crític, allunyat de "les agudeses y afirmacions

paradoxals (aquesta malura avuy extesa y que amanida ab uns quants noms extrangers,

frases hiperbòliques y paràgrafs retallats, es estat suficient per fonamentar pedestals)", i

amb aquestes paraules toma a emetre un judici prou desfavorable sobre la situació de la

crítica en el seu temps, que reprèn, un cop més, amb un altre dels seus comentaris:

"En Montoliu, donchs, no's llença a síntesis genials y llampants, que pretenen

condensar tot lo mèrit d'una obra dins un parell de mots y llençaries, infatuat, a la

Per a un resum sobre la vida de Montoliu, v. MONTOLIU, Manuel de (1961b). "Autobiografia"
(Discurso pronunciado con ocasión del homenaje tributado en los Salones Consistoriales, el día 30 de
abril de 1957, al cumplir sus ochenta años), dins DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA (1961).
Manuel de Montoliu (Homenajepostumo). Tarragona: Sugrañes Hnos. Editores.
243 MONTOLIU, Manuel de (1926). "Alfons Par. Sintaxi catalana". Breviari crític (1923-24). Barcelona:
Llibreria Catalonia, p. 265-268. En aquest recull, l'autor dedica una ressenya a la Sintaxi de Par (v. 4.4).
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plebs ignara, qui roman astorada al veure la senzillesa ab què'l crítich ha expremut

la quintaessencia d'aquella" (PAR: 1927, 42).

Segons Par, la manca d'un diari que procuri la independència absoluta del crític, obliga

aquest a matisar unes opinions que, altrament, serien més severes, encara que la defensa

dels lectors espanyols davant aquest criteri és la de descomptar-ne "un tant per cent

hiperbòlich" de manera que "correcte vol dir dolent, bo significa correcte, y magnífich

equival a passador" (PAR: 1927, 43). En aquestes paraules, com en les anteriors, no

exemptes d'un cert regust amarg, traspua una crítica velada al món de les lletres,

exemplificat aquí en el camp de la crítica però extensiu, potser, a la filologia en general.

L'autor pot reflectir en aquests comentaris la seua pròpia decepció pel tracte que han

rebut les seues obres, o també pot intentar palesar la manca d'independència del món

intel·lectual en general, i lingüístic en particular.

En aquesta línia, arremet, més tard, contra el IEC, que envia tres becaris —Montoliu,

Bamils i Mn. Griera—, a estudiar a Halle (1908-1911) perquè adquireixin una sòlida

formació científica en lingüística romànica i, en canvi, quan arriben i comencen a

abocar en diversos articles els resultats dels ensenyaments rebuts —concretament

esmenta els articles del recipiendari publicats en els Estudis Romànics i en els Estudis

Universitaris—, i ja estan preparats per demostrar els seus coneixements, se'ls barra el

pas:

"Mes, ¿què esdevingué, qu'essent entrat en la Secció Filològica del Institut

d'Estudis Catalans ab tants bons averanys, Montoliu y sos dos companyons se

trobaren bentost inutilisats, en guisa que les matexes publicacions esmentades,

ahont tenien, enclòs lo deure, d'abocar lo fruyt de llurs estudis, restaren mig

mortes? ¿Val la pena que us ho expliqui? Lo ceptre filològici! era en altres mans y

pera altres destins: diccionaris, vocabularis, gramàtiques preceptistes, n'exien sens

interrupció per tot aquell temps" (PAR: 1927,44).

Montoliu ho explica així en la seua autobiografia, atribuint a la Providència el miracle

que es convoquessin unes oposicions quan ell estava desesperançat treballant a la

Compañía de Tabacos de Filipinas:
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"Me presenté y obtuve una de las becas. Esto ocurrió el año 1908. Fue el primer

éxito que conseguí en mi vida, que desde aquel momento quedó firmemente

orientada.

Pero este éxito, que tan provechoso fue para mi en el resto de mi existencia, fue

seguido inmediatamente de un grave desengaño. Los tres pensionados habíamos

ido a Alemania a completar nuestra formación intelectual bajo la promesa de

ocupar un puesto directivo en el «Institut d'Estudis Catalans», acabado de fundar.
i

Pero al regresar a Barcelona nos encontramos ya constituida la Junta Directiva

[...] Los tres pensionados fuimos relegados a la categoría de empleados"

(MONTOLIU: 196 Ib, 14).

Par, doncs, aprofita la possibilitat que li ha ofert la RABLB de respondre el discurs del

crític, per blasmar la manca d'independència imposada als redactors dels diaris de què

Montoliu ha estat objecte com a crític, i la situació de marginació en què el IEC l'ha

col·locat, juntament amb els altres companys de Halle, quan ha tomat al país, i,

indirectament, lamenta el rebuig a la seua pròpia obra, escrita sense intencionalitat

normativa.

Com a altres mèrits professionals, Par destaca la competència en literatura espanyola de

Montoliu, gràcies a la qual és substitut de la càtedra de Rubió i Lluch a la Universitat de

Barcelona2 4, i les seues publicacions Estudis de literatura catalana, Manual d'història

crítica de literatura catalana moderna, una gramàtica de la llengua castellana, i

traduccions de Novalis, Holderlin, Goethe... (PAR: 1927, 43; 45). Completa el

currículum de Montoliu amb la menció a l'excel·lent acollida que té a l'estranger —•

l'any 1920 és cridat per la Universitat d'Hamburg per fer-hi un curs de català i castellà, i

l'any 1925 se'n va a l'Argentina com a director de l'Institut de Filologia de Buenos Aires

(PAR: 1927, 45)—, molt diferent del tracte que, segons l'interessat, ha rebut de la

filologia intstitucionalitzada:

L'any 1931 Montoliu (1961b, 16) no va aconseguir guanyar les oposicions per a la càtedra de
Literatura Española de la Universitat de Barcelona, "que tuvo su primer catedrático en el insigne y sabio
Milá y Fontanals" i que "fue la suprema ilusión de mi vida", la qual cosa li va causar "la mayor amargura
de mi vida intelectual".
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"Estic contentíssim de l'acollida que he tingut per part dels professors de la

Facultat [a Buenos Aires], els quals m'atorguen una consideració que contrasta

lamentablement amb la sorda hostilitat i la mal dissimulada enveja que he tingut

de sofrir en els «centres» de la filologia catalana [...]. En fi, Deu ha volgut que no

fossin tot esgarrinxades en la meva vida i que trobés en terra estrangera l'ambient

de consideració i simpatia que ja havia renunciat a trobar mai a la meva terra.

Perdoni, amic benvolgut, que m'explaii una mica ab V. perquè sé que V. es dels

amics sincers que m'ha endolcit amb la seva consideració i simpatia les amargors

que he trobat en el cercle dels nostres «filòlegs»" (Carta de Montoliu a Miquel i

Planas, 27/04/1925, apudiULiÀ: 2000, 359).

Abans d'acabar, Par té un record envers l'esposa de Montoliu245, "ànima d'artista, esperit

de fe, natura delicada, qui hi ha exercit una influencia constant vers lo ideal serè, y

obtingut aquella resignació equànim enfront les malaurances, qui es lo ressort de la

persistència y del triomf futur" (PAR: 1927, 45)246.1 el prevé que l'única satisfacció que

assolirà a l'Acadèmia serà moral, perquè:

"no trobareu ací organisacions enlluernadores ni valiments oficials, ni sentiments

exaltats per escalf polítich, sigui del cantó que sigui, ni normes definitives, ni

publicacions trascendentals" (PAR: 1927,46).

Un cop més, aquestes línies expressen crítiques al IEC247 i a les entitats que segueixen

els dictats de grups polítics248, cosa que no fa l'Acadèmia, on la vida "es més interior; es

en nostra ànima". Després, Par repassa la galeria d'acadèmics il·lustres com el Marquès

de Lió, Bastero, Milà y Fontanals, Aguiló, Balari i Jovany, i Miret i Sans, que "foren les

pedres angulars del edifici de la moderna cultura catalana", i assenyala que "llur

herència impregna aquestes parets, devem veneraria; llurs procediments científíchs,

245
En la seua autobiografia, Montoliu (1961b, 17) recorda emocionat la mort de la seua esposa el 25

d'abril de 1943, després de la qual ingressà a Poblet durant un temps.
Tenim també una referència a l'esposa de Montoliu a 2.1.3.4.

. V. 4.2.4.6 per a més informació sobre les crítiques al IEC.
V. 2.3.11.2, 3.1.2.1, i 3.1.2.3 per a més informació sobre la defensa de l'apoliticisme.

177



Articles socials

seriosos, humils, no devem pas cambiarlos", ja que "l'Acadèmia seguirà se via, feconda

en lo silenci" (PAR: 1927,46).

3.3.1.2. Joan Perpifià

De la resposta que Par dóna al discurs d'entrada a la RABLB El comerç i la cultura de

Joan Perpinà el 15 de març de 1930, cal destacar-ne la importància que confereix al fet

que el recipiendari no sigui un professional de les lletres, sinó una persona que "nos ha

recordada sa professió mercantil", de manera que "quan s'es donat a la literatura, ho ha

fet per sentiment pur y goig propri, nét en absolut de tot interès bastart", una persona

"qu'ha cercat en lo comerç sols lo què'l comerç llegítimament dóna, y qu'ha derivada de

les lletres la emoció estètica y'l daler de trascendencia infinida, qu'aquestes

exclusivament poden proporcionar" (PAR: 1930c, 36).

Par, que es manifesta en contra de la democratització de la cultura, lamenta que molts

escriptors siguin més "servidors interessats de llurs butxaques", que "lliures fervents del

art", la qual cosa, tenint en compte que "malhauradament lo vehícol del filosop, del

poeta y del estilista, es lo mateix d'aquell del mercader, del periodista y del politicayre",

ha deixat "la via oberta als derrers pera envahir la regió excelsa en que sols los triats per

les muses abans discorrien" (PAR: 1930c, 35). La remuneració material és, doncs, un fre

més que un al·licient en la creació literària i, per tant, "no cal esperar la dignificació de

nostra literatura dels professionals sinó precisament dels lletraferits, ço es, dels que no

vivintne, porten al cor la ferida de la vocació" (PAR: 1930c, 36).

Aquest seria el cas del nou acadèmic —i, és clar, del mateix Par—, el qual, dins el

conreu literari "s'es dedicat a lo qu'exigeix més abnegació y es menys reconegut, les

traduccions". I per fer-ho no ha escollit el carni més fàcil, sinó que ha triat la via "de no

afalagar lo gust de les multituts fàcils y distretes", cosa que representa "quasi aspirar al

martiri literari" (PAR: 1930c, 36). Entre les obres traduïdes per Perpinà, el lingüista

destaca Ótelo, versió amb la qual, segons el seu parer, "assoleix En Perpinyà249 lo grau

En aquest text, trobem escrit el cognom del recipiendari tant Perpinà com Perpinyà.
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més acurat de perfecció", i altres obres també de Shakespeare, de Schiller o de Goethe,

en algún cas no publicades, la lectura de les quals corprèn Par, segons confessa en

aquestes línies (PAR: 1930c, 37).

A banda de les traduccions, Perpinà és alhora autor d'obres de tema comercial, en les

quals "lo bell dir no radica en les flors retòriques sinó en la claredat" (PAR: 1930c, 38),

malgrat el descrèdit que aquest tipus de literatura té avui en dia, a diferència del que

passava en l'antigor amb obres tan remarcables com els Usatges o el Llibre del Consulat

de Mar, o, modernament, amb autors com Ruskin, "lo príncep dels estilistes anglesos,

qui posà sa ploma incomparable al servey de les disciplines econòmiques y mercantils"

(PAR: 1930c, 37).

Par clou el seu discurs repassant els trets biogràfics més remarcables de Perpinà, entre

els quals destaca que va fer dos cursos de filosofia i lletres amb Milà i Fontanals i

Xavier Llorens, i demostra que se sent identificat amb la trajectòria de qui fou president

de la Cambra de Comerç de Barcelona de 1915 a 1918, en plena guerra europea: "Tots

hem viscuts aquells dies plens d'entrebanchs y recels pera l'economia de nostra patria y

tots los qui tenim que veure ab afers mercantils sabem la tasca y responsabilitat que

caygué damunt dels directors de nostres corporacions, principalment la anomenada"

(PAR: 1930c, 38).

La lloança de la tasca de Perpinà com a traductor i com a autor de treballs sobre termes

comercials i el seu manifest plaer per la dedicació al conreu literari malgrat ocupar-se

habitualment d'afers econòmics, serveix a Par per atacar aquells que el discriminen i,

indirectament, el mantenen al marge a ell mateix:

"la regonexença y atenció crítiques, no l'ha assaborida En Perpinà, com no la

fruexen, a casa nostra, cap dels qui no claudiquen en sa independència davant dels

cenacles pseudo-literaris y oligarquies sernipolítiques" (PAR: 1930c, 37).

Per acabar, Par resumeix les característiques professionals, personals i literàries del

recipiendari que ha anat descabdellant al llarg del text, tot elogiant "lo criteri dreturer, lo

comportament noble, la franquesa atractívola y la paraula escayent que tant s'adiuen ab

lo caràcter verament català... d'aquells catalans formats en una escola què'ls ensenyava
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que no hi ha Hum a la inteligencia sense qu'alhora hi hagués netedat en lo cor" (PAR:

1930c,38).

3.3.2. "En Toda, l'últim abat de Poblet"

És aquest un article molt breu250 en homenatge a Eduard Toda, amb motiu d'haver escrit

feia cinquanta anys el llibre Poblet, recorts de la Conca de Barberà (1883)251. Toda

(Reus, Baix Camp 1855— Poblet, Conca de Barberà 1941) estudià la carrera de dret i

inicià una intensa activitat consular. Quan es retirà de la carrera diplomàtica passà un

temps a Londres, on es dedicà a negocis privats, fet que li comportà molts beneficis

econòmics. Això li permeté comprar, restaurar i instal·lar-se, el 1919, al convent

d'Escornalbou2 2, on reuní la seua biblioteca, objectes d'art, i llibres i documents

històrics del monestir de Poblet, que anà recollint amb els anys. Féu importants

donacions de llibres al Centre de Lectura de Reus, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut

d'Estudis Catalans, Montserrat, la Casa de l'Ardiaca i Poblet. El juny de 1930 es creà el

Patronat de Poblet, i Toda en va ser nomenat president. L'objectiu del Patronat era

salvar de la ruïna el monestir cistercenc de la Conca de Barberà. Morí al monestir

pobletà, on s'havia instal·lat el 1931.

Toda fou membre de la RABLB (1909) i membre corresponent del IEC des del 1916,

tot i que no acceptà les Normes253.

El fragment que ens interessa de l'article de Par és el que es refereix a l'estada del

lingüista a Escornalbou:

De fet, la brevetat i la poca significació del contingut de l'article fan que en aquest apartat no
ressenyem el text, sinó que ens hi referim per la relació de Par amb Toda i l'estada del lingüista a
Escornalbou.

Aquest llibre és un dels primers que Toda dedica a Poblet —sobre el qual escriu una amplissima
bibliografía—, després que visita el monestir el 2 i el 24 d'abril de 1870 i queda impressionat.

Antiga canònica augustiniana situada en un replà enlairat del turó triàsic de Santa Bàrbara (del nom de
l'ermita que el corona) o de la Mola, contrafort oriental de la serra de l'argentera, al municipi de
Riudecanyes, al límit amb els de Vilanova d'Escornalbou i l'Argentera (Baix Camp). Eduard Toda
restaurà el monestir i refeu una bona part de l'antiga biblioteca.

Totes aquestes dades estan extretes de la GEC i de la introducció del llibre GONZALVO I BOU, Gener
(2001). Cartes d'Escornalbou i Poblet. Un epistolari d'Eduard Toda a Agustí Duran i Sanpere (1922-
1940). Poblet / Tàrrega: Central de Disseny Tàrrega, p. 11-15.
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"encara feya fret... Fronterer an ell, jo estudiava fílològicament los manuscrits del

arxiu de Poblet. Anava fent les àrides remarques d'aquesta mena d'estudis sobre

les formes decadents de la llengua catalana254, mes l'interès del context se

m'imposava, y'l fet anecdòtich donava lloch a que En Toda confegís

inmediatament tota la historia que s'hi relacionava" (PAR: 1933a, 103-104).

Escornalbou, durant la dècada dels 20, es converteix en un veritable lloc de pelegrinatge

de grans figures de la cultura catalana de l'època, entre les quals destaquen Manuel de

Montoliu i Alfons Par, el qual, entre altres erudits, l'ajuda a aplegar i classificar tots els

documents pobletans que pot recollir, principalment de les comarques tarragonines

(GONZALVO: 2001, 18). I encara altres personalitats relacionades amb Par participen en

les conferències que amb motiu de la celebració, el 1935, del centenari de la destrucció

de Poblet promou Ràdio Associació de Catalunya: el mateix Toda, Montoliu, Carreras i

Candi, Valls i Taberner, i Miquel i Planas, reconegut aquí com un dels millors amics de

Toda (GONZALVO: 2001,22).

En una de les cartes de Toda a Duran recollides per Gonzalvo (2001, 42), concretament

la número 12, amb data 2 d'abril de 1927, es menciona l'estada de Par a Escornalbou, a

la qual el lingüista s'havia referit en el seu escrit commemoratiu suara esmentat (1933a):

"Tinch aquí al amich Par255 barallantse ab los vells papers de Poblet en busca de

construccions gramaticals catalanas que l'encantan (y a mi també) quan troba

confirmadas formas avuy desfetas pels nous apòstols de qui vos mateix sou

sagristà. Lo goig de veure usadas las_y256 als documents del XVI" .

254 .
Vegeu els apartats sobre els relatius catalans (4.5.5 i 4.5.6), en què hi ha referències als documents

dïscornalbou.
Entre els llibres de Par, al CMP es conserva la Bibliografia espanyola d'Itàlia (1927-31), en cinc

volums, de Toda. Ja hem dit, també, que Par i Miquel i Planas li dediquen l'edició del Curial (1932a). (V.

256'
i oda no marca aquesta conjunció de manera especial: la cursiva és nostra per evitar la confusió en la

lectura
251 r̂om es pot comprovar per l'ortografia prefabriana —la principal característica ortogràfica de la qual,
en aquest text, és el manteniment dels femenins plurals en '-as'—, i pel contingut de la missiva, Toda no
s^gueix les Normes de l'Institut —que qualifica en un altre moment de "normes badalonines"
(GONZALVO: 2001, 24, nota 29)—, però tampoc no segueix les de Par, per citar l'antinormista que ens és
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més conegut (v. 4.2.5). Pel que fa als membres de la institució, en aquesta carta s'hi refereix irònicament
com a "nous apòstols".
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4. L'obra lingüística

En aquest capítol, sens dubte, el més important d'aquesta tesi, no solament ens

aproximem al conjunt dels estudis lingüístics que Par escrigué, sinó que també ens

endinsem en el concepte d'antinormisme, intentant esbrinar, a partir dels escrits

analitzats, els motius que duen el lingüista a no acceptar les Normes.

Per començar, situem l'obra lingüística de Par en el context que el precedeix i que

explica la situació d'anarquia ortogràfica a què s'arriba durant els primers anys del segle

XX. Tot seguit, amb la referència de l'antinormisme com a eix central, esbossem unes

pautes que puguin ajudar a comprendre les raons que motiven la postura dels detractors

de les Normes i, com és lògic, ens centrem en la figura de Par per justificar quines són

les seues pròpies motivacions. I també, en aquesta mateixa línia, dissequem les pàgines

de l'industrial per intentar formalitzar el codi lingüístic que segueix. Finalment,

n'analitzem els estudis més interessants, entre els quals sobresurten la Sintaxi (1923) i

les Notes lingüístiques y d'estil (1928b), i la repercussió que la publicació d'aquestes

obres té en els contemporanis de Par i en els lingüistes posteriors.

4.1. El context lingüístic

Abans d'entrar a descriure l'obra lingüística de Par ens ha semblat interessant fer una

introducció que expliqui la situació de la llengua catalana des dels inicis de la

Decadència fins al moment d'eclosió dels estudis de Par. És així com podrem valorar el

procés que s'enceta durant els anys que precedeixen l'aparició de l'obra del gramàtic

autodidacte barceloní, i entendre millor les disputes que durant molt temps originen que

filòlegs, escriptors i intel·lectuals pugnin per sistemes ortogràfics divergents. Per aquest

motiu, ens entretenim més en les diverses propostes ortogràfiques de diferents

lingüistes, l'adscripció a algunes de les quals, al capdavall, seran les que propiciaran que

Par s'allunyi del model escollit oficialment i formi part d'aquest corrent anomenat

"antinormisme".
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4.1.1. Els precedents

Durant el Renaixement, a més de la recuperació de la llatinitat, es va produir una

revalorització de les llengües neollatines, la qual cosa significa que es va fer un esforç

de codificació d'aquestes llengües, que comportà l'edició de gramàtiques basades en

els esquemes de la gramàtica que coneixien millor, la llatina258. Miquel i Vergés es

refereix a aquest període amb aquestes paraules:

"Durant tota l'Edat Mitjana ningú no es preocupa del llenguatge; però ara, sota el

remolí de tantes inquietuds, reneixen els estudis filològics i reneixen d'una manera

fatal. ¿Com podrien els escriptors arribar a la formació d'una llengua literària,

meíòdicament ordenada, sense la filologia? Encara no hi ha disciplina científica,

no hi ha altra cosa que la gran preocupació estètica que brolla de la deu

inesgotable del classicisme, obstacle màxim per a l'estudi particularista de les

llengües vulgars. Però justament de l'enlluernament de l'antiguitat clàssica, en

naixerà el desig d'adaptació. El far i el nord és la llengua llatina, i el seu sistema

gramatical, en ésser aplicat a l'italià, al castellà, al francès, assenyala la primera

fita per a l'ús literari de les llengües vulgars" (MIQUEL I VERGÉS: 1989, 54).

258 Per dur a tenne aquest capítol hem consultat (i resumit, en alguns casos) les aportacions de SEGARRA,
M. (1985b); MIRACLE, J. (1976). Història anecdòtica de l'ortografìa catalana. Barcelona: La Paraula
Viva; SOLÀ, J. (1980). "El català que ara es parla". L'Avenç, 47, p. 351-358; i MIQUEL I VERGÉS, Josep
M. (1989). La filologia catalana en el període de la decadència. Barcelona: Editorial Crítica.
En realitat, aquest últim llibre és una reedició, amb pròleg de Milà Segarra —"Pròleg a La filologia
catalana en el període de la decadència de Josep M. Miquel i Vergés", dins MIQUEL I VERGÉS, Josep M.
(1989), p. 7-49—, de l'article que amb el mateix nom publica l'autor l'any 1938 a la Revista de Catalunya,
90, p. 63-80; 91, p. 261-285; 93, p. 429-452; 94, p. 641-672. Això justifica, com afirma Segarra en el
pròleg (p. 46-48), que s'hi observin importants mancances, a causa de l'estat precari de la recerca l'any
1938, i que la visió d'algunes obres, la valoració de certs autors i la interpretació d'alguns fets hagi canviat
després de l'aportació d'altres estudis de l'època. De tota manera, tot i que algunes afirmacions de Miquel i
Vergés s'han de matisar o qüestionar, hem considerat aquest volum prou representatiu del període
estudiat: els segles XVI, XVII i XVIII.
D'altra banda, a SOLÀ, J. i RICO, A. (1995). Gramàtica i lexicografia catalanes: sintesi històrica.
València: Universitat de València, es troba un compendi de les gramàtiques editades en el període
estudiat—especialment en la primera part, redactada per Solà, dedicada a la gramatografia (p. 17-85)—-,
amb breus comentaris que resumeixen les característiques més importants de les obres ressenyades.
Cal tindré en compte, però, que podríem haver ampliat la informació si haguéssim consultat altres obres
de referència gairebé obligada que tracten sobre l'època. És el cas, per exemple de MARCET, P. i SOLÀ, J.
(1998). Història de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori crític. Girona: Universitat de Girona.
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A banda, hi hagué també un interès per l'ortografia i la prosòdia llatines, que es reflectí,

alhora, en un desig de reforma ortogràfica de les llengües vulgars. Segons Segarra

(1985b, 13)—que reprodueix Kukenheim (1939, 219-229)—, entre 1492, any que Elio

Antonio de Nebrija publicà la Gramática de la lengua castellana, i l'aparició de la

primera edició del diccionari italià de l'Accademia della Crusca (1612) s'escrigueren

més de trenta-cinc tractats gramaticals o estudis sobre la llengua a Castella, més de

seixanta a França i uns setanta a Itàlia, la majoria dels quals versaven sobre ortografia.

Tanmateix, als Països Catalans, tot i que des de la implantació de la impremta no

deixaren de publicar-se gramàtiques i vocabularis llatins, no aparegué cap tractat

gramatical en català. Els reculls lexicogràfics eren bilingües, però la intencionalitat dels

autors era la de fomentar l'ensenyament del llatí, que era la llengua exclusivament

literària i, per tant, desconeguda per la major part de la població, la qual cosa obligava

els ensenyants a basar-se en la llengua autòctona perquè els alumnes poguessin aprendre

llatí. El català, doncs, en aquestes obres, només interessava com un instrument que

facilités l'accés al llatí259, o fins i tot a altres llengües260. Només hi hagué una obra

catalana que reflectia l'interès de l'home renaixentista per les llengües vulgars, però no

arribà a ser impresa. Es tracta de les Regles d'esquivar vocables o mots grossers o

pagesívols, compostes pel valencià Bernat Fenollar, i ampliades pel canonge barceloní

Jeroni Pau. L'obra, editada per Badia i Margarit al voltant de 1950, és "un tímid

precedent dels tractats gramaticals d'autors italians, francesos i castellans, per tal com

no hi havia pas la intenció de codificar la llengua catalana ni de crear una gramàtica a la

manera llatina, sinó simplement un desig de purificar el lèxic i de corregir alguns

259
Un dels exemples més representatius de repertori lexicogràfic bilingüe en què es veu reflectida la

importància del llatí és el Liber elegantiarum latina et valentiana lingua de Joan Esteve, imprès a
Venècia el 1489. Es tracta d'un recull de paraules llatines amb la correspondència catalana, ordenat
alfabèticament, tot i que, de vegades hi trobem frases llatines sense la traducció al català (SEGARRA:
1985b, 15-16). Un cas similar, definit pels estudiosos com el repertori lexicogràfic més important del
segle XVI per la repercussió que tingué, és el Thesaurus puerílis, un vocabulari català-llatí d'Onofre Pou,
imprès a València el 1575: "Es tracta d'una obra clau en la història de la lexicografia catalana pel gran
cabal de lèxic autòcton que conté, el qual pot permetre els estudiosos moderns de conèixer l'estat del lèxic
català a finals del segle XVI. Ara bé, com que el seu objectiu fonamental era l'ensenyament del llatí, és
26§'C que no *" traspuntes cap interès especial per la llengua del país" (SEGARRA: 1985b, 16).

Aquest seria el cas esmentat per Segarra (1985b, 16-17) de Joan Rosenbach, autor del Vocabolari molt
Profitós per apenare lo Catalan Alamany y lo Alamany Catalan (1502), l'objectiu del qual, malgrat el
t'tol, només era l'aprenentatge de l'alemany.
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fenòmens de pronunciació" (SEGARRA: 1985b, 18). Nadal261 considera menys

representatives les Regles, ja que "són d'una pobresa considerable en comparació amb

els tractats castellans o italians dels segles XV o XVI". I no comparteix, per tant, "la

idea que en dóna Manuel Sanchis Guarner a La llengua dels valencians (València

19724), pàgs. 156-157, quan diu que és «un prececent modest, però ben significatiu i

molt anterior a Nebrija i Valdés»" (NADAL: 1983,121, nota 74).

En diverses ocasions s'ha buscat en motius històrics, polítics, econòmics i culturals

l'explicació de les causes que van dur els homes del Renaixement a deixar de banda la

llengua pròpia262. Miracle (1976, 11) es mostra taxatiu quan atribueix el problema de

l'ortografia catalana no a unes disputes més o menys anecdòtiques sobre la preferència

d'una o altra grafia, sinó al Compromís de Casp (1412), i a la unió de les corones

castellana i catalanoaragonesa (1479) que se'n deriva, la qual cosa origina "el

consegüent i definitiu desplaçament del poder cap al centre de la Península i la

indiscutible pèrdua de l'hegemonia catalana en la política general —peninsular i

europea— d'aquell temps". Igualment, Miquel i Vergés (1989, 54) es refereix a la

sentència de Casp com un "daltabaix polític", que, en definitiva, serà el causant de la

Decadència263: "La desnacionalització lingüística s'havia iniciat i la Catalunya imperial,

en baixar el primer replà de la decadència, arrossegava l'idioma".

Segarra està d'acord que una de les causes probables podia haver estat la "lenta però

progressiva penetració del castellà als Països Catalans, iniciada a començaments del

segle XV amb el canvi de dinastia", però matisa que "no s'havia iniciat encara en cap

261 NADAL, J. M. (1983). "«Usar de llenguatge artificiós» en el s. XVI". Actes del Sisè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Roma, 28 seíembre-2 octubre 1982). Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 89-125.

El mateix Alfons Par atribueix l'inici de la Decadència a la castellanització de la cort de la reina
Maria, esposa d'Alfons el Magnànim (v. 4.7.8).

El concepte de 'Decadència1 ha estat qüestionat per estudis recents. En aquest sentit, subscrivim les
paraules de Segarra (1989, 47, nota 106), que resumeix les aportacions dels historiadors que han
revaloritzat l'època i dóna el seu punt de vista sobre aquest mot: "Malgrat que el terme «Decadència» per
a designar el període de conflicte lingüístic i de baixa producció literària en català ha estat desestimat i
bescantat tant pels historiadors de la llengua com pels de la literatura, basant-se els primers en la vitalitat
de la llengua parlada i els segons en la continuïtat de la producció escrita, jo crec que encara és vàlid si
hom se'n serveix de manera restrictiva per a referir-se al fracàs del català com a llengua referencial de la
segona meitat del segle XVI a la segona meitat del segle XVIII".
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sector de la societat un procés de canvi de llengua, que pogués explicar l'absència de

tractats d'ortografia sobre el català" (SEGARRA: 1985b, 19). Segons l'autora, la

indiferència dels catalans cap a l'ortografia de la pròpia llengua no fou deguda a la

penetració del castellà, ni a l'interès pel llatí de la majoria dels humanistes catalans, ni a

la pèrdua de consciència nacional —tot i que aquests factors explicarien l'absència de

tractats gramaticals—, sinó a la història de la impremta en els primers cent anys de

funcionament, ja que "les primeres impremtes del país foren dirigides per tipògrafs

estrangers, que no podien tenir gaire idea sobre com calia granar els sons d'una llengua

que coneixien imperfectament i que, molts, ni tan sols parlaven", per la qual cosa no és

d'estranyar que es limitessin a transcriure més o menys literalment els manuscrits que

publicaven (SEGARRA: 1985b, 25).

Ara bé, segons Segarra (1985b, 32-33), una de les causes principals que els escriptors

catalans del XVI no s'interessessin pels ternes ortografíes obeïa al pes de la tradició, ja

que l'admiració que sentien pels poetes medievals, els feia emprar el mateix model

conservador dels seus predecessors en contra de l'estètica del Renaixement

"profundament antitradicional i antimedievalista". La unificació ortogràfica que s'havia

aconseguit durant l'època medieval podria explicar que els escriptors se sentissin

còmodes a l'hora d'utilitzar aquesta ortografia, malgrat algunes importants

vacil·lacions264.

Durant el segle XVII, "el bilingüisme senyoreja arreu de Catalunya" (MIQUEL i VERGÉS:

1989, 60), i "el català literari, mancat de conreadors de cap ala va anar esdevenint més i

més d'ordre vulgar" (MIRACLE: 1976, 13). Així, "Vicenç Garcia no és més que un eco

de la poesia castellana expressada en un català corrupte" (MIQUEL I VERGÉS: 1989,

264
Segarra (1985b, 33-37) esmenta com a punts que s'haurien pogut resoldre ja en el segle XVI

Decadència, el conflicte entre la / inicial i
- -O~.,.»M. y 4-, u^, Vj ^^j-j i j ^oiiiwiiia \*uní a ĵ un ió i^uv o uauiiwu

almenys una bona part—, si no s'hagués entrat en el període de I
» // intervocálica i final (loch, castell), la vacil·lació entre i i y vocàliques (obeyr, desagraïda), la h
etimològica i la tradicional (aver, hombro), l'ús de ss, ç intervocàliques i s i ç postconsonàntiques i finals
(fossa, descançà), vacil·lació entre s i z intervocàliques (dezig, noblesa), la desinencia del plural dels
substantius i adjectius femenins en -as o -es (les monedas), les grafies castellanes que s'anaven introduint
en els escrits catalans al costat de les tradicionals catalanes (doña, dichos, 'dichoso'), i la manca de
reglamentació en l'ús de signes ortogràfics (accent, apòstrofo dièresi) i signes de puntuació.
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60)265. En aquest segle no apareixen gramàtiques ni tractats d'ortografia dignes de

ressenyar, exceptuant les breus indicacions que Cendrós va fer a la seua Gramàtica

cathalana breu y clara (1676)266, que, malgrat el títol, és una gramàtica llatina redactada

en català perquè els alumnes poguessin entendre-la267. Amb tot, en un dels capítols,

l'autor revisa algunes qüestions d'ortografia catalana, com l'ús de la h medial i de la eh

final, de la ç, s, z, de la x í del dígraf ix, de la g i de lay. Cendrós segueix les grafies

tradicionals —és el cas de x i ix, distribuïdes segons l'ús tradicional (xuclar i quexal,

però peix)— i, mantenint les vacil·lacions dels escriptors medievals, s'absté de

pronunciar-se sobre la distribució de g i j, per exemple. Quant a l'apòstrof, emprat per

alguns escriptors del segle XVI, l'ignora (SEGARRA: 1985b, 51-52).

Després de més de dos segles de decadència, el segle XVIII comença amb els homes de

lletres catalans cada cop més espanyolitzats, tot i que "una cosa es salva: la cançó

popular. Anys a venir, quan la Renaixença ja sembla assegurada, els nostres poetes i els

nostres filòlegs hauran d'anar a cercar-hi l'expressió viva del nostre verb" (MIQUEL I

VERGÉS: 1989, 61). A més, les classes populars, la burgesia i la burocràcia havien restat

fidels a la llengua materna, la qual cosa suposava que el català continuava essent la

llengua emprada a la llar, a l'administració local, a l'església i a l'escola.

Malauradament, un nou fet històric complica més la situació: Felip V, amb el Decret de

Nova Planta, suprimeix les lleis, les institucions i l'estructura politicomilitar catalanes.

Més tard, el seu successor Carles III dictarà una Reial Cèdula (1768) per la qual es

mana que l'ensenyament primari i secundari es faci a Catalunya en castellà. Aquests

factors anorreen l'ànima nacional, que "va diluint-se en la intensa assimilació castellana.

Sobre aquesta afirmació i altres comentaris excessivament desqualificadors de l'etapa coneguda com a
Decadència —que inclouen la revisió del nom amb què es denomina el període—, Segarra (1989, 47)
resumeix les postures d'investigadors posteriors a Miquel i Vergés que han invalidat moltes de les
asseveracions d'aquest investigador, al·legant: "El menysteniment del Barroc, el prejudici envers els
escriptors del XVI i XVII —especialment l'aversió pel Rector de Vallfogona— i, fins i tot, el concepte de
«Decadència» resulten a hores d'ara anacrònics".

CENDRÓS, Llorens (1676). Gramàtica cathalana, brev y clara; explicada ab molts exemples, y
advertencias apart; ab lo modo de Compondrer, Repetir, Apuntar, Escriurer be, y ab las degudas ¡letras
las Diccions, y confegirlas, y decorarlas. Barcelona: Joseph Moya Llibrater.
267 Possiblement, per aquest motiu, Solà (1995) no l'esmenta en el seu recull de gramàtiques.
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La llengua no troba cap institució on emparar-se i decau encara més cap a la corrupció"

(MIQUEL i VERGÉS: 1989,77).

No obstant això, hi ha símptomes que anticipen el ressorgiment que es produirà durant

la Renaixença. Així, Segarra (1985b, 53) exposa que aviat hi ha reaccions contra la

política assimilista dels Borbons, que es concreten en la valoració de la llengua pròpia,

cosa que ajuda "al desvetllament en els sectors cultivats d'un cert interès no sols per l'ús

de la llengua nadiua sinó també pel seu estudi". I Miquel i Vergés (1989, 78) també

assegura que durant el set-cents hi ha factors econòmics i culturals que un segle més

tard facilitaran la revifalla de les lletres catalanes: el comerç amb Amèrica (1778)—del

qual Catalunya havia estat exclosa, i del qual es derivarà un període de bonança

econòmica—, la passió historiogràfica i la investigació científica.

En aquest context apareix la primera gramàtica dedicada a la descripció exclusiva de la

llengua catalana, això sí, respectant el model de les gramàtiques llatines. Es tracta de la

Grammatica Cathalána de Josep Ullastra268 (1743), inèdita en el seu temps i editada

posteriorment per Montserrat Anguera269. Solà270, d'una banda, desqualifica totalment la

formació gramatical d'Ullastra, que considera nul·la: "des d'aquest punt de vista el seu

llibre no té cap valor, ni pel mètode ni pel contingut" (SOLÀ: 1977, 215), comentari que

matisa uns anys més tard, quan opina que es tracta d'un treball incomplet i molt

deficient (SOLÀ: 1995, 21)271, ja que més que una gramàtica catalana és un intent de

268 _,
lant Segarra (1985b, 80-86) com Solà (1995, 21) introdueixen també el Prontuario orthologi-

graphico trilingüe en que se enseña a pronunciar, escribir y letrear correctamente en Latín, Castellano y
Catalan: con una Idia-graphia ò arte de escribir en secreto, ò con llave Idia-graphica (1742) de Pere
Màrtir Anglès. Segons Segarra (1985b, 86), malgrat les crítiques que aquest text va originar, Ullastra la
degué consultar.

*
ULLASTRA, Josep (1743). Grammatica cathalána (ed. crítica a cura de Montserrat Anguera).

Barcelona: Biblograf (1980).

27l
 SOLA (1977). A l'entorn de la llengua. 2a edició. Barcelona: Laia, 1984.
Anguera, tanmateix, en el seu treball —"Estudi de la Grammatica Cathalána de Josep Ullastra", dins

ULLASTRA [1743], 1980, p. VII-LXVIII—, manifesta que la gramàtica d'Ullastra—comparant-la sobretot
arnb la de Cendrós, que és una gramàtica llatina explicada en català—, representa, pel fet de ser una
veritable gramàtica, "un salt extraordinari respecte als qui el precedeixen" (ANGUERA: 1980, XXXV).
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deixar reflectit en el català allò que l'autor sabia del llatí i del castellà, i ho exemplifica

amb diversos casos272.

Tanmateix —o almenys així es dedueix del que manifesta l'autor del set-cents—, la

intenció d'Ullastra no és només que els nens aprenguin bé la seua llengua natural per

després aprendre millor el llatí, el castellà o "altras que voldran ó be los convindrà saber

i entendrer" (ULLASTRA: 1743, 13)27, sinó que també pretén que "com esta los

instruesca en la primera intel·ligència de las cosas creadas i sia la que usualment parlan,

aprenentla ab Reglas s'habituarán á parlar be la sua llengua Natural, qu'es la que cad'un,

si es bon Patrici, t'en primera estimació" (ULLASTRA: 1743, 12). Ens sembla que amb

aquest comentari traspua un intent reivindicatiu, encara tímid, i de demostració d'amor

cap a la llengua materna.

Solà (1995, 21-22), d'altra banda, afegeix que l'objectiu d'Ullastra és que el català

compti entre les llengües cultes que tenen gramàtica —i afirma que "la seva

consideració social del català és prou digna per al seu temps" (Solà: 1977, 215)— i

aquesta finalitat sembla del tot lloable, tot i la dificultat que comporta l'empresa:

"Lo veurer tanta diversitád en la loquela é igual i major encara en l'escriptura me

representà un impossible de regular ab positius preceptes nostre Dialecto pero,

proposándsem lo desitj universal de veurer en nostra Provincià una Grammatica

Cathalána per esser notorias las utilitáds ne reportan las Nacions que tal thesór

teñen, m'animi per esta empresa i, després d'haver fet unas generáis i particulars

Observacions de tota nostra Llengua, la dividí, ordení i disposí bax la forma

Solà il·lustra la seua afirmació amb un exemple que repeteix en les dos edicions consultades, la
definició d'infinitiu que dóna Ullastra (1743, 54): "L'Infinitiu es aquell que porta la partícula QUE antes
del Verb, com quejo estudio, passejo, &". Solà (1977, 216; 1995, 21) remarca encertadament que aquesta
no és la definició de l'infinitiu català sinó la del llatí.
Solà (1977, 215-216) també detalla altres exemples que demostren que Ullastra explica la gramàtica
catalana com si fos llatina, com quan diu que en català hi ha sis casos, o quan no compta l'article entre les
parts de l'oració, o quan defineix que el nom té dos nominatius: singular i plural...

Les pàgines que donem com a referència quan citem Ullastra corresponen a l'edició de 1980, tot i que
Anguera introdueix també la paginació del manuscrit.
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m'aparegué mes regulable (mon volgúd Lector) ab lo següent Methodo"

(ULLASTRA: 1743,3)274.

Ullastra és conscient que és el primer autor d'una gramàtica catalana —i aquest mèrit sí

que li reconeix Solà (1977, 214): "El primer que afrontà l'esforç i el risc de fer una

gramàtica catalana fou Josep Ullastra"—, però sent la responsabilitat que han tingut

abans que ell grecs, llatins, castellans i italians de "ceñir las Llenguas ab assentáds

preceptes i Reglas per a mantenírlas i millorarlas" (ULLASTRA: 1743, 11). Aquests

antecessors seus van veure la necessitat de reformar la llengua mitjançant gramàtiques i

diccionaris de què està mancada la llengua catalana, i "per semblants motius fa veurer

aquexa experiencia la necessitád, igual i major encara sens comparació, tem'm en nostra

Provincià de reparar i perficionar nostra llengua, no havent tingut fins vull qui de

positiu, principalment en quant a la Orthographia, haja cui dat de son poliment i cultura"

(ULLASTRA: 1743,12).

Miquel i Vergés (1989, 95) no es mostra tan crític com Solà i reconeix a Ullastra, a més

del fet d'haver redactat una veritable gramàtica, el mèrit d'haver dut a terme "el primer

esforç veritable —tant se val que resultés fallit— per a una unificació". Considera,

també, el seu treball "un nou testimoni del caliu patriòtic que hi havia sota la cendra de

la gran foguera que havia consumit la nostra personalitat nacional", i lamenta que no

s'arribés a publicar i que l'esforç del gramàtic resultés inútil, perquè no arribà a assolir

l'objectiu que s'havia proposat (MIQUEL I VERGÉS: 1989, 97).

Quant als encerts d'Ullasíra que el temps confirmarà —sempre tenint en compte la

perspectiva del català posterior a les Normes del IEC—, Anguera (1980, Lli) assenyala

la norma de la doble /, l'ortografia de l'apòstrof, l'ús de la conjunció copulativa z en lloc

dey, i la supressió de la h en els mots acabats en eh215. Segarra (1985b, 86-88), però,

274
Sobre aquest fragment, en la seua edició crítica, Montserrat Anguera introdueix algunes precisions.

Així, a partir del DCVB, defineix loquela com: antigament 'llenguatge', exercici de la facultat de parlar, i
de la paraula dialecto diu que significa que la nostra llengua és un dialecte del llatí. Finalment, afirma que
el mot utilitads reflecteix l'esperit pragmàtic del segle XVIII.

Tot i que Anguera no ho esmenta, aquestes mateixes característiques ortogràfiques d'Ullastra ja les
havia assenyalat Miquel i Vergés (1989, 95), qualificant-les també d'encerts.
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confirma la teoria de Solà en el sentit que Ullastra es un pèssim gramàtic, encara que li

reconeix almenys el mèrit d'haver repensat i canviat algunes solucions ortogràfiques en

la segona redacció —cosa que no era freqüent a l'època—, i d'haver dut a terme "un

treball molt elaborat" amb alguns encerts en la part d'ortografia. De tota manera, troba

"exagerada i poc encertada" la postura de l'editora de la gramàtica, defensant aquests

encerts276, ja que, en quedar inèdita, no va tindré repercussió i, a més, algunes de les

propostes ortogràfiques d'Ullastra no eren seues .

Amb tot i els errors d'Ullastra, Segarra (1985b, 87) li reconeix d'entrada "la intenció de

confeccionar una ortografia tan fonètica com fos possible", encara que finalment li surt

"sobretot etimològica", "una mica fonètica" i "antitradicionalista", en paraules de

Segarra (1985b, 91-92), la qual afirma que la Grammatica Cathalana, tot i restar

inèdita, sembla haver tingut alguna influència en els gramàtics i autors de diccionaris de

la darreria del set-cents i haver estat consultada per Joan Petit i Aguilar, autor de la

Gramàtica Catalana Predispositiva pera la mes fácil Inteligencia de la Española y

Llatina™ (SEGARRA: 1985b, 94).

Aquesta gramàtica està datada el 1796, però, segons Segarra (1985b, 94), no es va

acabar fins al 1823, quan ja havia sortit la de Ballot, la qual cosa va ocasionar, en

paraules de Solà (1995, 29), que Petit s'indignés contra ell "perquè Ballot no accepta

l'article el i pel seu sistema de «sinéresis» (Ballot escriu «Jorn recordo»; Petit, «Jo em

recordo»)"279. Segarra (1985b, 94) defineix les propostes ortogràfiques de Petit com les

pròpies de les ortografies set-centistes del Principat: "una ortografía antitradicional i

moderna, pretesarnent fonètica i amb molts punts de contacte amb l'ortografia

Recordem, com dèiem en la nota anterior, que Miquel i Vergés fou el primer a atribuir aquests encerts
a Ullastra.

Segarra (1985b, 92) dóna com a exemple d'una proposta d'Ullastra que no era seua el canvi dey per í
en la conjunció i en els diftongs, que atribueix a Font i a Anglès, mentre que assenyala com a bona
solució l'adopció de la grafia /-/ —amb què Ullastra s'avança al gramàtic menorquí Antoni Febrer i
Cardona—, "per tal d'evitar la confusió que ocasionava la conservació de la // en mots com intelligent, al
costat de la // d'un mot compalla" (SEGARRA: 1985b, 88).
778

Per a més informació sobre aquesta obra, es pot consultar: GINEBRA, Jordi (1991). La 'Gramàtica
Catalana ' (1796-1829) de Joan Petit i Aguilar. Estudi i edició. Tesi doctoral: Universitat de Barcelona.
279 Miquel i Vergés (1989, 154-155) anota el fragment del pròleg en què Petit es queixa d'aquests errors
de Ballot i espera que els corregeixi per publicar la seua pròpia gramàtica.
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castellana", i en destaca "la reducció del nombre d'apòstrofs amb el recurs a les formes

reforçades de l'article i el pronom; i l'ús del guionet per a separar les formes

pronominals enclitiques del verb".

Més interessant és l'obra gramatical del menorquí Antoni Febrer i Cardona, destacada

tant per Solà (1995, 22) com per Segarra (1985b, 117-129), que ha estat objecte d'un

monogràfic de Jordi Ginebra280, el qual, a la vegada, fa referència a la tesi doctoral de

Maria Paredes281, dedicada a la personalitat i obra del lingüista illenc, i a altres estudis

de la mateixa autora i d'altres investigadors, entre els quals destaquen Carbonell282 i
f)Q'i

Pons . Febrer és autor, bàsicament, de dos gramàtiques: Principis Generals de la

Llengua Menorquina (1804) i Principis Generals y Particulars de la Llengua

Menorquina (1821), en les quals exposa gairebé les mateixes solucions ortogràfiques284.

Segarra (1985b, 121-129) en descriu els principals encerts: l'oposició fonològica entre

les tres e tòniques del baleàric, que intenta de reflectir mitjançant l'accent; la constatació

que les parelles d'oclusives dit, g/c es pronuncien de la mateixa manera en posició final;

la distinció de x com a [ks] o [gz], que representava es o cz respectivament; la

incorporació d'una nova grafia (amb un diacritic com el de la ñ sobre les dos /) per

distingir [1.] de [11]; l'alternança j I g en mots que pertanyien a un mateix paradigma; i,

finalment, l'ús de l'accent circumflex, de l'apòstrofi del guionet, "aspectes que conferien

un aspecte modern a l'ortografia de Febrer". Segarra (1985b, 117) qualifica Febrer de

"gramàtic excepcional", i afirma que la seua ortografia és "bàsicament fonètica i

antitradicional", en què "s'hi produïa un equilibri entre les solucions ortogràfiques

castellanes i les franceses" (SEGARRA: 1985b, 123).

280 _
GINEBRA, J. (1996). L'obra gramatical d'Antoni Febrer i Cardona (1761-1841). Maó: Institut

Menorquí d'Estudis.
PAREDES, M. (1990). Antoni Febrer i Cardona, un humanista il·lustrat a Menorca (1761-1841). Tesi

doctoral. Universitat de Barcelona, apud GINEBRA: 1996, 7, nota 3.
CARBONELL, J. (1961). "Notes sobre els Principis de la lectura menorquina de 1804", ER VIU, p.

195-214; i CARBONELL, J. (1964). El període menorquí de ¡a literatura catalana, dins El llibre de tothom
(directors: Joan Oliver i J. M. Garcia-Llort). Barcelona: Alcides, p. 159-163, apud GINEBRA: 1996, 8,
nota 4, i GINEBRA: 1996, 7, nota 1, respectivament.

PONS, Antoni-Joan (1992). "Antoni Febrer i Cardona i la llengua: aspectes generals", dins Randa, 31,
P- 21-33, apud GINEBRA: 1996, 8, nota 3.
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Tot i que sembla que en el canvi del segle XVIII al XIX no es produeixen grans

innovacions a Catalunya en relació a l'ús de la llengua i a l'actitud dels catalans envers

aquesta, la irrupció de Josep Pau Ballot285 i la seua Gramàtica y apologia de la llengua
OQ£

caíhalana (1814) s'ha considerat "punt de referència obligat per a tots els estudiosos,

els quals no s'estaran de fer-hi retrets i esmenes" (SOLÀ: 1995, 28), i "la primera pedra

de la Renaixença per la confiança en la llengua materna que l'autor hi manifestava"

(SEGARRA: 1985b, 131), ja que és la primera que no pretenia facilitar l'aprenentatge del

castellà, sinó "exaltar la llengua cathalana y elevaria al mes alt grau de perfecció"

(BALLOT: 1814, VII).

L'autor, que afronta el repte d'escriure les regles d'una llengua que "fins ara no ha tingut

gramàtica impresa" (BALLOT: 1814, XXVI), és conscient dels errors en què ha pogut

incórrer i que podria haver evitat "si hagués pogut compóndrerla ab funament de altra"

(BALLOT: 1814, XXVII), però també de la necessitat d'estudiar "los principis de la

llengua nativa, la que havem après de nostras mares", ja que els escrits d'alguns autors

"son inintelligibles, ridículs y plens de errors, per no saber manejar la llengua ab la llum

que correspon" (BALLOT: 1814, XXV). Així doncs, els objectius que mouen Ballot

(1814, XV) són fonamentalment, d'una banda, dignificar la llengua catalana, "tan

estimable com las demés de Europa" —sobretot davant els qui han pretès desacreditar-

la, afirmant "que no es llengua, sino un modo particular de parlar incult y bàrbaro"—, i

de l'altra, codificar-la perquè pervisqui a través del temps:

284 Aquest fet va inclinar Pons (1992) a pensar que es tractava d'una sola gramàtica que havia passat per
diferents redaccions, però Ginebra (1996, 18) ho desmenteix.
78S

BALLOT, Josep Pau (1814). Gramàtica y apologia de la llengua cathalana [a cura de Milà Segarra].
Barcelona: Alta Fulla, 1987.
JQf.

No és fàcil de saber amb exactitud la data d'aparició de la gramàtica de Ballot. En la introducció de
l'edició consultada—SEGARRA, M. (1987). "Pròleg a Gramática y apología de la llengua cathalana de
Josep Pau Ballot", dins BALLOT, Josep Pau (1814), p. 5-62—, l'autora explica les diferents versions que
han donat, d'una banda, Soldevila, Molas i Comas, els quals defensen l'any 1815; d'una altra banda,
explica que els contemporanis de Ballot (Petit i Aguilar, Torres Amat, Bofarull i Aguiló) donen la data de
1814; i, finalment, al·lega que Solà (1977) en troba un exemplar amb portada de 1813 (SEGARRA: 1987,
7-12). Tenint en compte, però, que Solà (1995, 28), finalment, la situa "entre 1813 i 1815", nosaltres ens
hem decantat per posicionar-nos al costat dels contemporanis de Ballot i, per tant, anotem '1814'.
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"Per cert ha arribat à tal grau y excés lo aborriment de alguns à nostra llengua, que

fins han desitjat fer perdrer lo us y exercici de ella. Y com se sentían ya los

perniciosos efectes de tan detestable màxima, deteriorasse y perdentse de dia en

dia mes y mes; me ha paregut del cas imprimir esta gramàtica, no sols pera

desmentir las impugnacions dels zoylos murmuradors, sinó pera que sia al mateix

temps un document ó escriptura authéntica, que assegure y perpetue la sua

existència" (BALLOT: 1814, XXIV).

Solà (1995, 29) resumeix encertadament algunes característiques de la gramàtica de

Ballot, el qual no admet l'article el (usual a Barcelona i en altres dialectes), ni el perfet

perifràstic, i la seua màxima preocupació són els problemes ortogràfics relacionats amb

els pronoms àtons (elisions, combinacions i ús de l'apòstrof). Quant a l'ortografia,

Segarra (1985b, 137-140) afegeix que Ballot defensava les següents solucions

tradicionals: t i eh finals, sense alternança amb d i g; h final després de c, perquè si els

seus detractors la consideraven supèrflua, també podria considerar-se redundant la h de

principi de mot; el dígraf à, perquè l'havia trobat en els documents de la Generalitat fins

a 1702 —argument d'autoritat, perfectament defensable—, i perquè la z s'hi percebia

fent "mes dolsa y suau la sua pronunciació" —argument fonètic, absolutament

reprobable—; el dígraf -ig; el dígraf ny; la y, no sols com a conjunció sinó com a vocal

subjuntiva (rey); la h intervocálica (amohinar); i la // en els cultismes (excellent).

En definitiva, escriu la gramàtica basant-se en el model de llengua del segle XVII, que

és quan ateny, segons ell, el punt més àlgid —"no volentme apartar del us constant dels

antichs, he recorregut, vist y examinat ab atenció los documents mes certs, com son:

constitucions, decrets, ordinacions, capitols de corts y altres impresos del antich

magistrat de Cathalunya desde 1500 fina à 1702, y he vist que lo us més constant de

escriurerlas, es com se nota en la present ortografia" (BALLOT: 1814, 134)—, i, per tant,
es distancia de la llengua parlada contemporània: "Se equivocan alguns, volent que las

paraulas se escrigan com se pronuncian; perqué comunment las paraulas de una llengua
n° se pronuncian be en totas parts" (BALLOT: 1814, 133). A més, no és partidari

d'adaptar els usos ortogràfics a les necessitats del català modern, perquè: "no som

nosaltres, ni Enios, ni Gâtons, pera innovar res en la llengua" (BALLOT: 1814, 138).
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Com hem vist més amunt, en aquest mateix capítol, Petit i Aguilar critica durament la

gramàtica de Ballot, i també ho fa Febrer (GINEBRA: 1996, 25). Tanmateix, les seues

idees gramaticals i ortogràfiques "ultra haver servit de models als precursors de la

Renaixença es perpetuaren en les generacions futures a través del Diccionari de

Labèrnia287 i de les gramàtiques de Pau Estorch i Siqués (1857)288 i Antoni de Bofarull

(1864)289, que en discreparen certament poc" (SEGARRA: 1985b, 134).

4.1.2. Les polèmiques ortogràfiques

Amb la gramàtica de Ballot, "de caràcter més apologètic que científic" (MIRACLE: 1976,

29) s'enceta el segle XIX, que políticament i culturalment ha passat a la història com el

període de recuperació de la llengua i literatura catalanes. Independentment de la

relativitat del terme que designa aquesta època, Renaixença —si més no, en oposició al

terme Decadència2 —, és clar que, sobretot cap a la segona meitat del segle, es

produeix una voluntat comuna de recuperació de la identitat nacional pròpia, a partir de

l'exemple més evident: la llengua291. Els historiadors han assenyalat diversos factors que

propiciaren aquest moviment: la influència cultural i ideològica del moviment romàntic

287
Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina (1839) de Pere Labèmia

i Estellen
Tanmateix, segons Miracle (1976, 32), Labèrnia, que incorpora un compendi d'ortografìa en les pàgines
del diccionari, no esmenta Ballot —tot i que coneix la seua obra—, ni explica en quins punts segueix el
gramàtic i en quins no, i aquest fet comporta que l'autor del diccionari fos "el primer a donar exemple
d'indisciplina i cantonalismo".
288

ESTORCH I SIQUÉS, Pablo (1857). Gramática de la lengua catalana. Barcelona: Imprenta de los
herederos de la viuda Pla.
289

BOFARULL, Antoni de (1864). Estudiós, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana.
Barcelona: Librería de El Plus Ultra de Luis Tasso.
290 En aquest sentit, v. NEU-ALTENHEIMER (1995). "La creació de la primera Acadèmia de la Llengua
Catalana 1880". Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit. Volum II.
Barcelona: Departament de Filologia Catalana, UB / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 87-99.
L'autora, considerant que durant la Decadència continua existint una literatura popular, afirma: "Els
termes de la «Decadència» i la «Renaixença» (o «Renaixement») indiquen més aviat una voluntat de
ruptura que una ruptura real" (NEU-ALTENHEIMER: 1995, 87-88).
291 Per conèixer la posició ideologicolingüística, i fins i tot política, dels intel·lectuals de la Renaixença,
es pot consultar: JORBA, Manuel (1983). "Actituds davant de la llengua en relació amb la Renaixença".
Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Roma, 28 setembre-2 octubre
1982). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 127-151. Jorba (1983, 127) assenyala que
"la consideració pública i progressivament generalitzada de la llengua catalana com a llengua adequada a
la cultura, és un dels signes visibles de l'inici del fenomen de la Renaixença i una condició
imprescindible".
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amb la revalorització de la llengua, història i folklore propis292; la nova situació

economicosocial, amb la consolidació de la burgesia293; i les transformacions polítiques

que se'n deriven.

Concretant en les qüestions lingüístiques, la recuperació de la llengua per tal de fer-la

vàlida per a l'ús literari comporta la recerca d'una codificació ortogràfica que clogui una

etapa sense un model reconegut. Els intents de fixació se succeeixen al llarg de la

segona meitat del segle XIX, sense que s'arribi ràpidament a un acord, i els

investigadors posteriors han volgut buscar les causes que motiven aquesta manca

d'unitat.

Així, Miracle (1976, 33) assenyala que el problema consisteix a "reconèixer el principi

d'autoritat", ja que "Labèrnia no havia acceptat el mestratge de Ballot", ni "els seus

seguidors tampoc no havien acceptat el mestratge de Labèmia". Segons Miracle, el

problema de la manca d'unificació ortogràfica es podria haver resolt un cop aprovada i

reconeguda per la RABLB294 la gramàtica d'Estorch i Siqués (1857), la qual comptava

amb la signatura de Milà i Fontanals, una autoritat reconeguda en la matèria. Amb

aquesta gramàtica i el diccionari de Labèmia, els escriptors catalans ja haurien pogut

resoldre tots els seus dubtes (MIRACLE: 1976, 35), però no es van prendre la molèstia de

fer-ho, "a l'empara de la rutina amb què conservaven l'ortografia castellana que havien

après a l'escola primària" (MIRACLE: 1976, 37-38).

292 „
En paraules de Jorba, durant la Renaixença, "el factor aglutinant i decisiu és el romàntic, en tant que

incideix en la identificació de la llengua com l'element diferencial més objectivable, en la seva funció de
matèria primera de la poesia. Un estímul fonamental provenia de Herder [...] Les aportacions de Herder i
del romanticisme alemany en general afavorien les actituds afectives envers la pròpia llengua i, a la
llarga, l'atribució de connotacions patriòtiques a la llengua catalana, que, com havia passat amb l'alemany
erHa societat culta alemanya, serà acceptada com un símbol diferenciador" (JORBA: 1983,128-129).

Així, segons NEU-ALTENHE1MER —"Per una nova lectura dels manuscrits dels JF". Actes del Sisè
Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Roma, 28 setembre-2 octubre 1982).
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 429-459—, "Pers i Ramona* subratlla en la seva
gramàtica catalano-castellana i en els seus treballs de lingüística històrica la relació entre el
desenvolupament econòmic i la identitat nacional i lingüística" (NEU-ALTENHEIMER: 1983,437).
* Magí Pers i Ramona (Vilanova i la Geltrú, Garraf 1803 — 1888) Escriptor i sastre d'ofici, publicà
treballs de llengua i literatura catalanes: Gramàtica catalano-castellana (1847) i Historia de la lengua y
294 I'teratura catalana desde su origen hasta nuestros días (1857).

L'Acadèmia acordà que l'obra era digna de la seua recomanació en sessió de 27 de maig de 1857
(MIRACLE: 1976,35).
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Segarra (1985b, 134-135), en el seu repàs de les solucions ortogràfiques proposades

pels diferents estudiosos de la llengua, remarca que el Romanticisme, amb la seua

simpatia per la vida medieval, va afavorir una tendència al conservadorisme lingüístic,

que, amb el redescobriment dels clàssics i, en conseqüència, del llenguatge medieval,

derivà en una tendència a l'arcaisme, que contrastava amb els intents ortogràfics

anteriors que pretenien desconnectar l'ortografia moderna dels usos tradicionals, i que

va donar lloc a les disputes aferrissades de la setena dècada del vuit-cents.

Solà (1995, 22-23) afegeix que el segle XIX es caracteritza per la manca de tradició

gramatical, i, per tant, no se sap què és codificar una llengua, ni es té consciència

d'aquesta mancança. Molts autors de manuals —"purs paral·lels dels manuals escolars

corrents per al castellà"— no tenen la preparació lingüística adequada, i,

consegüentment, en els textos es detecten molts errors. A més, no se sap quina és la

llengua que s'ha de codificar: hi ha partidaris de recuperar, d'una banda, la llengua

escrita anterior al segle XVI (Aguiló); d'una altra, l'escrita de final del XV i principis del

XVI (Milà); també l'escrita dels segles XVII-XVIII (Ballot i Bofarull); i, finalment, la

llengua viva parlada al XIX (Fabra). És una discussió que es va polaritzar entre els

partidaris del "català que ara es parla" i els defensors del català acadèmic.

Quina era la base d'aquesta discussió? Quines eren les qüestions ortogràfiques que van

dur els lingüistes i escriptors del XIX a polemitzar sobre possibles solucions que

s'havien de donar per bastir un model de llengua que es volia apta per a la producció

literària culta? La primera polèmica que es coneix sobre ortografia catalana es desfermà

entre juliol i novembre de 1796 a les pàgines del Diario de Barcelona i la recullen tant

Miracle (1976, 20-25) com Segarra (1985b, 104-116)295. Bàsicament, es va iniciar quan

un tal Lluch Cap cigrañ296 va demanar orientació sobre la manera de grafíar algunes

africades en posició final (goig, mitx) o intervocàlica (ditxa, mitja), i certes oclusives en

posició final (agut, tingud), a més d'introduir en el pseudònim el tema de la discussió de

Aquesta última reprodueix l'article de Díaz-Plaja "Una polèmica sobre el català a les darreries del
segle XVIII", £t/C, XVIII, 1933, p. 182-208.
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les grafies ñ i h després de c en posició final de mot. Les respostes dels polemistes, de

noms, si més no, curiosos (Mosén Henric Porug, El Niño D. J. S., Bernat Soca, Taboll,

Mosén Botali i Anton Lo Blat297), argumentant a favor o en contra d'aquestes opcions,

van preparar per a les polèmiques més àcides que sorgirien més de mig segle més tard, i

es farien més cruentes després de la publicació de les Normes propugnades per l'Institut

l'any 1913.

Després d'aquesta discussió al diari i davant la inoperància de les institucions, que,

davant la necessitat de la codificació, van nomenar comissions per arribar a un acord de

fixació ortogràfica que no van poder aconseguir (v. 4.1.3), les qüestions ortogràfiques

que van ocupar el temps i l'energia dels homes de lletres de la Renaixença a partir de

1860 van ser, com afirma Segarra (1985b, 172-218), la representació gràfica de la

prepalatal fricativa sorda i dels sons compostos [ks] i [gz]; la representació de la

prepalatal africada sorda a final de dicció; la forma gràfica dels infinitius rizotònica de

la segona conjugació; i la més important, la representació de la desinencia dels

substantius i adjectius femenins. Quant a les dos primeres qüestions, Ullastra i Febrer

(v. 4.1.1), i fins i tot Lluch Cap cigrañ (1796), per exemple, ja les havien tractat, mentre

que les dos darreres sorgiren per primer cop durant el segle XIX.

A Segarra (1985b, 172-173), a més, no li sembla correcte deslligar les polèmiques

ortogràfiques de les diferents concepcions sobre la llengua literària, de manera que "no

es pot separar del tot, per exemple, la qüestió de la x d'aquelles controvèrsies entorn del

català acadèmic i del «català que ara es parla», ni molt menys la qüestió de la desinencia

del plural femení d'aquelles conteses entre «arcaistes» i «usistes», en les quals es

debatia també la unitat del català acadèmic".

296 r*Orafíat "Lluc Capcigrañ", segons Miracle (1976, 20), que, a més, qualifica el pseudònim de "de mal
gust i populatxer". Miracle també escriu "Mossèn Henric Porug" (1976, 22) i "Mossèn Botali" (1976,
297 re^"erm*~se a's noms dels altres polemistes a què al·ludim tot seguit.

Aquests tres darrers pseudònims són anagrames de Ballot, segons Miracle (1976, 24) i Segarra, la qual
segueix Comas (1985b, 109; 112); i almenys el primer dels altres representa el probable pseudònim de
"etit i Aguilar per la coincidència dels seus principis ortogràfics i les solucions defensades per Mosén
"orug (SEGARRA: 1985, 113), si no és que, com imagina Miquel i Vergés, els diversos interlocutors es
^neguin entre ells i es tracti, per tant, "d'una mena d'amable facècia de contertulians" (MIRACLE: 1976,
22).
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Reprenent el tema de les polèmiques ortogràfiques, en aquest treball només tractarem de
'yQO

dos temes —i encara de manera breu— per considerar-los els més il·lustratius : la x i

les desinències del femení plural. Quant a la polèmica sobre la x, els partidaris del criteri

fonètic reservaven la grafia x per a la representació del fonema prepalatal fricatiu sord i

descomponien en dos signes els sons compostos: es i cz —amb la variant que consistia a

usar el dígraf ix únicament a final de dicció i x entre vocals299. En canvi, els defensors

del criteri tradicional proposaven x per als sons complexos [ks] i [gz], i mantenien ix,

generalitzat en català modern, entre vocals i a final de dicció, per al so prepalatal

fricatiu sord300 (SEGARRA: 1985b, 174-177).

Pel que fa a la desinencia de plural de substantius i adjectius femenins, la batalla entre

els partidaris de la forma clàssica -es i els defensors de la desinencia moderna -as va ser

una de les més virulentes que es van produir durant el segle XIX. Els primers creien que

la terminació -es "contribueix à dar caràcter a la llengua separantla de les terminacions

castellanes; uneix l'ortographía moderna ab la dels antichs, y serveix maravellosament à

la pronunciació que del català tenen en tot lo regne de València"301; mentre que els

segons opinaven que el femení plural en -as era "mes lógich, mes etimológich, mes

agermanat ab los plurals femenins de totas las llenguas que mes de prop rodejan à la

pàtria catalana"302. Aquest debat, però, anava més enllà de dos maneres diferents de

representació gràfica: es tractava de dos tendències ortogràfiques diferents que

reflectien dos concepcions oposades sobre la llengua literària:

"la dels que pretenien, amb l'estudi dels textos de la millor època de la literatura

catalana (segles XIII-XIV-XV), retornar a la llengua literària la seua genuïnitat

perduda, per la qual cosa intentaven de ressuscitar grafies que havien caigut en

desús en català modern (ç en alternança amb c, s i ss; x intervocàlica i ix final;

TOS
Per ampliar el tema d'aquestes polèmiques, es pot recórrer a Segarra (1985b, 172-218).
Era defensor d'aquest sistema Aguiló i, més tard, Alcover. Par també segueix aquesta variant (v.

4.2.5.2.2).
O f*íf\

Eren partidaris d'aquesta solució Ballot, Labèrnia, Estorch, Milà, Bofarull i Blanch.
301 TARONJÍ, Josep (1872). "La llengua catalana. Basses d'ortographía-necessitats", dins Revista Balear I,
17, p. 261-265, apud SEGARRA: 1985b, 180-181.
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infinitius plans de la segona conjugació sense r antietimològica), i la d'aquells

que, considerant que la llengua catalana havia assolit la seva màxima perfecció a

partir del segle XVII, s'acontentaven amb el manteniment de l'ortografia de

tradició moderna (ús exclusiu de s-ss-c, del dígraf ix tant entre vocals com a final

de dicció i d'infinitius plans amb epèntesi antietimològica de -r)" (SEGARRA:

1985b, 181).

El principal impulsor de les desinències en -es fou Marià Aguiló303, que en va començar

a fer difusió al discurs de gràcies dels Jocs Florals de 1862, dels quals aquell any era

mantenidor. Més tard, l'any 1867, Aguiló, segons Segarra (1985b, 188-189) acaba de

perfilar el seu sistema ortogràfic amb la introducció d'algunes innovacions que

s'evidencien en el seu discurs presidencial dels Jocs Florals: la substitució de les

desinències atones -as, -an dels verbs de la primera conjugació per les desinències

clàssiques -es, -en; l'ús de ç davant de qualsevol vocal, com en català antic; i l'ús més

sistemàtic de la doble accentuació a la manera francesa (debilitareu I respondre). A

banda, des de 1862 l'erudit mallorquí escrivia x entre vocals i ix en posició final per

representar /J/. No obstant això, els encarregats de difondre les idees d'Aguiló foren els

seus deixebles —entre els quals destaca Josep Taronjí304—, ja que no va publicar escrits

302 „
Fragment de "La desinencia del plural femení" (1874), dins La Renaxensa, any IV, tom I, num. 1, 10-

I,op. 3-5, reproduït, en edició facsímil a BOFARULL: 1987, 256-261.
Marià Aguiló i Fuster (Palma de Mallorca 1825 — Barcelona 1897) Poeta, filòleg i bibliògraf. De

família benestant, s'interessà des de molt jove per la cultura catalana. El 1844 es traslladà a Barcelona per
fer-hi la carrera de dret, que no arribà a exercir; es relacionà amb Pau Piferrer, Rubió i Ors i altres
intel·lectuals de l'època. Formà part del cos d'arxivers de la biblioteca provincial de Barcelona i, més tard,
fou nomenat bibliotecari a la Universitat de València, fins que el 1861 retornà a Barcelona com a oficial
primer de la biblioteca universitària, de la qual esdevingué director deu anys més tard. Intervingué
activament en els Jocs Florals: en fou proclamat mestre en gai saber (1866), mantenidor i president, i
membre de la comissió per a la reforma ortogràfica. Donà a conèixer, en edicions de bibliòfil molt
acurades, una sèrie de clàssics catalans, especialment a la Biblioteca catalana. Recollí gran quantitat de
material folklòric, només publicat parcialment, i lingüístic, editat en els vuit volums del Diccionari Aguiló
(1915-1934). Fou membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i una figura cabdal de la
Renaixença.

Josep Taronjí i Cortès (Palma de Mallorca 1847 — 1890) Eclesiàstic i escriptor. Estudià a l'Institut
Balear, on fou alumne de Pons i Gallarza. El 1865 començà la carrera eclesiàstica —que hagué de seguir
corn a extern del seminari, atesa la seua condició de xueta— i el 1872 fou ordenat sacerdot. Fou un
destacat propulsor del moviment literari de la Renaixença i se significà sobretot —seguint la línia iniciada
per Marià Aguiló— en la defensa abrandada de la unitat de la llengua catalana, per a la qual publicà
interessants articles a Revista Balear i Museo Balear. Col·laborà en La Renaixença i Calendari Català, i
participà en els Jocs Florals. /; ,

/'n \f
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sobre el sistema ortogràfic que propugnava, perquè era "poc amant de les acadèmies i

refractari a la confecció de tractats gramaticals i ortografíes quan encara no es tenia un

bon coneixement de la llengua" (SEGARRA: 1985b, 189).

A l'altra banda del conflicte, el principal defensor de les desinències en -as és Antoni de

Bofarull305, capdavanter del model de llengua anomenat per Segarra "català acadèmic

de tradició moderna", en contraposició al "català acadèmic de tradició antiga", defensat

per Forteza306, Aguiló i Taronjí, les característiques del qual acabem de remarcar

breument307. El català acadèmic de tradició moderna, tot i que va ser "profusament

definit per Bofarull", va ser "millor caracteritzat" per Balari i Jovany308 en el Discurs

presidencial als Jochs Florals de Barcelona de l'any 1894 (SEGARRA: 1985b, 218-219),

i presenta, a més de les desinències dels plurals femenins en -as, les característiques

ortogràfiques següents: en els verbs, desinències -as, -an per a la segona persona del

singular i la tercera del plural del present d'indicatiu, desinències -as, -am, -au, -an de

l'imperfet d'indicatiu i del condicional de les tres conjugacions, i infinitius en -rer

305 Antoni de Bofarull i de Broca (Reus, Baix Camp 1821 — Barcelona 1892) Historiador, poeta,
novel·lista i dramaturg romàntic. Decidit animador de la Renaixença, des del Diario de Barcelona
demanà la restauració dels Jocs Florals, dels quals el 1859 fou un dels set primers mantenidors, així com
el 1883 i el 1884, i president el 1865; hi obtingué nombrosos premis. Publicà Los trobadors nous (1858),
recull de poesies romàntiques d'autors de l'època, i escriví L'orfeneta de Menargues (1862), primera
novel·la romàntica en català. Fou membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, membre
corresponent de l'Acadèmia de la Historia de Madrid, i arxiver de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Quant als
treballs lingüístics, publicà Estudiós, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana (1864) i, en
col·laboració amb Adolf Blanch, la Gramática de la lengua catalana (1867), a més d'articles que
defensaven la seua concepció de la llengua literària i n'atacaven la concepció de Marià Aguiló.
306 Tomàs Forteza i Cortès (Palma de Mallorca 1838 — 1898) Poeta i filòleg. De família benestant,
estudià humanitats al seminari de Mallorca i es dedicà tota la vida a l'ensenyament. A partir del 1869
obtingué premis als jocs florals de Barcelona, i ja el 1873 fou proclamat mestre en gai saber. Cosí i gran
amic de Marià Aguiló, col·laborà amb ell a l'aplec de material folklòric. Intervingué en diverses revistes
literàries o de propaganda catòlica i defensà amb ardor l'ús literari del català i la identitat entre el català de
Mallorca i el del Principat i del País Valencià.

Tots dos models són artificiosos i, per tant, estan allunyats del "català que ara es parla", l'altra
proposta del segle XIX. L'única diferència que hi ha entre els dos models defensats per Bofarull i Aguiló,
respectivament —la qual comporta, això sí, diferències ortogràfiques remarcables—, rau en el fet que el
primer basa la seua artifíciositat en les convencions literàries de la Decadència, mentre que el segon
adopta convencions més antigues.
308 Josep Balari i Jovany (Barcelona 1844 — 1904) Filòleg, historiador i taquígraf. Llicenciat en dret i en
filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona, exercí d'advocat (1869) i succeí el seu mestre, Antoni Bergnes
de les Cases (1881), en la càtedra de llengua grega, càrrec que exercí durant vint anys. Fou deixeble de Milà i
Fontanals, Rubió i Ors i Llorens i Barba. Presidí l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1893-1901).
Publicà texts literaris medievals, històries d'algunes institucions i Orígenes históricos de Cataluña, la seua obra
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(móurer); abandonament de la grafía ç, ús del dígraf ix tant entre vocals com a final de

mot per representar la prepalatal fricativa sorda; i ús d'un accent, l'agut, per marcar la

tonicitat d'una síl·laba, i de dos, el greu i l'agut, per distingir la vocal oberta de la

tancada en els homògrafs (SEGARRA: 1985b, 220-221).

Quant a altres característiques gramaticals, el model de català difós per Bofarull

alternava la moderna desinencia -o de la primera persona del present d'indicatiu dels

verbs de les tres conjugacions, excepte els incoatius (parlo, ¡legesch), amb desinències

antigues, com, per exemple, -am, -au del present d'indicatiu dels verbs de la primera

conjugació; emprava les formes plenes de l'article masculí i dels pronoms àtons (lo, me),

el perfet simple, la preposició composta pera i el possessiu llur per a més d'un

posseïdor309 (SEGARRA: 1985b, 221-222).

Ultra la divergència en l'opció per la desinencia del femenins plurals —i les altres

grafies que acabem d'assenyalar—, Aguiló i els seus deixebles eren partidaris de tindré

en compte —per a la reconstrucció literària—, a més de la llengua clàssica, els parlars

més genuïns, és a dir els rurals, que "havien conservat la puresa i l'autèntica sava que

permetrien, a llur albir, de reformar una llengua literària malmesa per segles i segles

d'abandó"; i també creien en la necessitat que la llengua literària fos unitària i vàlida per

a totes les terres de llengua catalana, a partir de la confluència dels elements més

genuïns dels diversos parlars (SEGARRA: 1985b, 182).

En canvi, Bofarull i els seus partidaris pensaven que el fet de recórrer a les variants

locals abocava la llengua al vulgarismo, i plantejaven també que la llengua literària

havia de ser unitària, però no com a resultat de les aportacions dels diferents dialectes,

sinó com la continuació de la llengua emprada des del segle XVII fins a la que fan

servir els primers homes de la Renaixença310. Així, d'una banda, com es pot veure en

cabdal. Deixà materials per a un diccionari català que la Universitat de Barcelona començà a publicar
fo9tumament (vuit fascicles fins a la G), a cura de Manuel de Montoliu (1926-1936).
3io Aquestes formes les empra també Par (v. 4.2.5.3.3,4.2.5.3.4,4.2.5.3.5, i 4.2.5.3.14).

En paraules de Ginebra—"Estudi preliminar", dins BOFARULL, Antoni de (1987). Escrits lingüístics.
Barcelona: Alta Fulla, 1987, p. 20-21—, Bofarull "defensa enèrgicament que la llengua catalana, malgrat
e's Problemes que patí en la Decadència, es perfeccionà en aquesta època, com ho van fer les altres
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aquest fragment, refuta els principis a partir del quals Aguiló proposa la reconstrucció

literària311:

"Dicen los influyentes [Aguiló i els seus], y de sus palabras hemos sido testigos

más de una vez: 1.° Que la lengua se ha vulgarizado, y asi conviene devolverle la

fraseología antigua que se encuentra en códices y documentos, lo que da lugar á la

profusión del arcaismo como sistema. 2.° Que la lengua es pobre, y así es preciso

traerle la riqueza local, lo que abre el camino al vulgarismo. El tercer resultado es

hijo del exclusivismo con que ha procedido la influencia al poner en práctica el

segundo principio, pues la riqueza local ha sido solo la introducción del

mallorquinismo." 12

Quant a la suposada pobresa de la llengua, Bofarull lamenta que s'hagi d'anar a cercar la

riquesa en els parlars locals, i, per consegüent, afirma, irònicament, que els seguidors de

les tesis d'Aguiló, anomenats "arcaistes", "inventan que el mejor recurso para reunir los

girones esparcidos en diversas comarcas, es viajar por estas, á fuerza de vigilias y

sacrificios pecuniarios, apuntar todo lo que suena como desconocido al oído del

explorador en las diversas é infinitas localidades de los territorios antiguamente

confederados, y aportar aquel conjunto á la lengua que se está restaurando."313

Pel que fa a la introducció de mallorquinismes que fan "los influyentes", reproduïm el

que diu Bofarull sobre la manera com els partidaris d'Aguiló han desvirtuat l'article,

quan el posa com a exemple de la riquesa local importada "no riqueza hija del estudio y

de la comparación, sino adquirida naturalmente y trasladada como la pudiera trasladar la

persona más iliterata, encontrareis el mallorquinismo, el lenguaje actual hablado de

Mallorca, servido como rico presente de antigüedad y perfección". L'erudit reusenc es

llengües romàniques", ja que "el Renaixement havia estat, a Occident, l'època assenyalada perquè les
llengües es perfeccionessin i es regularitzessin".
311Miracle (1976, 94) i Segarra (1985b, 171; 405, nota 179) plantegen en diverses ocasions que la
discussió entre Aguiló i Bofarull era deguda al fet que el primer volia que s'adoptés per a l'Acadèmia la
gramàtica de Forteza, mentre que el segon pretenia que s'aprovés la seua.

12 Fragment de "Los influyentes" (1867), a "Escollos de la lengua catalana", dins El Principado, 18-XII,
p. 8253-8256, reproduït, en edició tipogràfica a BOFARULL: 1987, 233-238, p. 237.

Fragment de "El vulgarismo y el mallorquinismo" (1867), a "Escollos de la lengua catalana", dins£/
Principado, 31-XII, p. 8525-8529, reproduït, en edició tipogràfica a BOFARULL: 1987, 244-253, p. 248.
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pregunta sobre la forma de l'article: "¿Quién [...] ha prodigado mas, en vez del artículo

«lo», siempre conservado en la lengua catalana, el ya desterrado «el» que suple al «es»

mallorquín, según es de ver en la gramática del señor Amengua!314?"315.

I d'altra banda, Bofarull justifica els castellanismes que s'han introduït en la llengua

catalana en el fet que aquesta llengua, apartada de l'ús oficial i de l'ensenyament públic,

ha adquirit "voces de otras lenguas y principalmente de la general de la nación, que

sirve en Cataluña, como region de España, para todos los usos de la vida pública; pero

las voces adquiridas existen solo en el lenguaje vulgar y familiar, siendo fácil á la

persona medianamente instruida, que tenga amor al catalan y en él quiera escribir,

eliminarlas del lenguaje literario que es objeto de la actual restauración"316.

Enmig de la baralla "que no feia cap honor als escriptors de Catalunya" (MIRACLE:

1976, 79) entre els partidaris dels plurals femenins en -es i els seus detractors, defensors

dels plurals en -as, apareix l'article "Quatre mots sobre ortografia catalana" (1874) de

Manuel Milà i Fontanals317, com a resposta a les insistents peticions que se li havien fet

de feia temps perquè es pronunciés sobre el tema ortogràfic. Aquest article, però,

314
Joan Josep Amengual i Reus (Manacor, Mallorca 1796 — Binissalem, Mallorca 1876), escriptor i

filòleg que escriví la Gramática de la lengua mallorquina (primera edició 1835; segona edició, ampliada,
1872), i el Nuevo diccionario mallorquin-casteüano-latín (1858-78), totes dos obres amb una llengua rica
i dialectalitzant.
Solà (1995, 26), d'una banda, defineix la gramàtica d'Amengual com una "gramàtica del seu dialecte per a
ús personal" per la tendència a reflectir fidelment la llengua parlada, la qual cosa és útil per als
investigadors actuals perquè proporciona informació fidedigna de la llengua viva de l'època, i, de l'altra
banda, destaca el "domini inhabitual de la terminologia i una habilitat notable en la descripció gramatical"
de l'autor.

Fragment de "El vulgarismo y el mallorquinismo" (1867), a "Escollos de la lengua catalana", dins El
Principado, 31-XII, p. 8525-8529, reproduït, en edició tipogràfica a BOFARULL: 1987, 244-253, p. 251.

Fragment de "El arcaismo" (1867), a "Escollos de la lengua catalana", dins El Principado, 22-XII, p.
8357-8360, reproduït, en edició tipogràfica a BOFARULL: 1987,238-244, p. 239.

Manuel Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès 1818— 1884) Filòleg i escriptor. Estudià filosofia
al seminari de Barcelona i a Cervera i es llicencià en dret als estudis generals de Barcelona. El 1845 es
llicencià i doctorà en filosofia i lletres, i l'any següent guanyà la càtedra de literatura a la Universitat de
Barcelona, des d'on exercí un magisteri fecund. Publicà treballs importants, d'una novetat absoluta a la
Península Ibèrica, sobre la cançó tradicional catalana, la literatura trobadoresca i l'epopeia castellana. Es
dedicà a la crítica literària i àdhuc a la d'art, i a l'estudi de la literatura catalana, castellana, italiana,
francesa, occitana, anglesa i alemanya. Cal remarcar sobretot la seua activitat com a historiador de la
iteratura catalana medieval. Tot i les seues reticències davant l'ús literari del català, presidí dos vegades

(1859 i 1883) els Jocs Florals i hi defensà l'exclusió del castellà. Presidí l'Acadèmia de Bones Lletres de
a i fou membre de la de Belles Arts i corresponent de l'Acadèmia de la Historia i de l'Acadèmia
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començava amb paraules poc esperançadores quant al contingut —"ara de bona gana o

de mala gana l'havem d'escriure"—, perquè palesaven, segons el parer de Miracle

(1976, 80-81), manca d'entusiasme i manca d'interès, i acabava "amb la consagració de

la diversitat" que no podia satisfer, realment, ningú. Segons Segarra (1985b, 195-196),

Milà se serví del català acadèmic de tradició moderna per a les seues primeres obres,

mentre que des de 1867 adoptà algunes de les solucions ortogràfiques d'Aguiló, i

assenyala que la modificació en la desinencia dels femenins plurals és deguda a l'estudi

tant dels autors clàssics com de les variants diatòpiques del català.

A pesar que Milà es decidí per la desinencia -es, seguint la línia de tebiesa que tant li

criticava Miracle, argumentava amb criteris objectius a favor de les dos propostes,

arguments que recull Segarra (1985b, 211). La desinencia -es, en paraules de l'erudit,

era "la del temps en que la nostra llengua tenia plena vida pública y privada, en que

s'escrigueren nostres obres mes famoses y de major interès pera la historia general y

literaria; y ademes correspont à una gran part del territori de la mateixa llengua, ahont

cabalment se pronuncian ab mes puresa les vocals, es à dir, à tot lo regne de Valencia y

à la què's diu provincia de Lleyda y un bon tros de la de Tarragona", mentre que la

desinencia -as, també segons Milà, és "ja la tradicional y per tots admesa, aquella en

que los de Catalunya y de les illes haviam après à estimaria com à llengua escrita

vivent, los natius de les quals han de fer un esfors per pendre l'altre".

A banda, però, del plural femení en -es i del rebuig de la -r antietimològica en els

infinitius, Milà no coincidia en res amb Aguiló. L'erudit vilafranquí emprava el dígraf ix

tant entre vocals com a final de dicció, un únic accent, l'agut, i ig per representar la

prepalatal africada sorda a final de mot, excepte tx darrere z; i no feia servir ç (SEGARRA:

1985b, 197-198). Ni tampoc els dos investigadors coincidien en la concepció de la

llengua literària: Aguiló buscava l'equilibri entre la llengua antiga i el llenguatge rural, i

Milà volia un model, resultat "de triar lo mes nou de lo antich y lo mes antich de lo nou"

(MILÀ: [1874] 1890, 565, apud SEGARRA: 1985b, 197).

Española. El seu deixeble Marcelino Menéndez y Pelayo en publicà pòstumament les Obras Completas,
en vuit volums (1888-96), que ometen bona part de la seua producció.
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Hi havia també una tercera concepció sobre la llengua literària: la dels defensors del
T 1 Q

"català que ara es parla" , que pretenien codificar la llengua parlada pel poble,

intentant justificar l'ús d'un llenguatge popular enfront del llenguatge arcaic i inoperant

del corrent culte, i una de les raons que addu'íen és que no volien allunyar-se de la gent

senzilla que s'havia mantingut fidel a la llengua catalana, a diferència dels sectors més

cultes, que s'havien castellanitzat. El teatre de Frederic Soler, Serafí Pitarra, és el

màxim exponent d'aquest model lingüístic, i l'any 1864 pot considerar-se la data que

assenyala l'inici de les discussions entre els partidaris d'aquesta concepció i els

defensors del vessant acadèmic, que es concentraven al voltant dels Jocs Florals. És

difícil, però, caracteritzar aquest model, perquè hi havia tantes modalitats com parles

diferenciades319, i així ho manifesta Bofarull, clamant per la unitat de la llengua, i

mostrant-se contrari a reflectir, en la llengua literària, les diferents variants,

"conseqüència del descuyt obligat per la imposició de una altre llengua oficial,

descuyt à que no hauria arribat si hagués continuat vivint oficialment la llengua

catalana, mes ni 'Is descuyts ni 'Is vulgarismes podrán transformar may la essència

y '1 carácter de ella, ni podrán esborrar los monuments de sa vida anterior, ni

podrán impedir que literàriament se torne à mostrar unida y homogénea en nostres

temps, à menys que, per ignorància de atrevits ó per exclussivismes mal entesos,

se pretenga escríurer tal com vulgarment se parla y de la manera que 's parla en la

casa de cada hú, lo que llavors no tindria més objecte que fomentar galimatias,

sens tenir los escrits més caràcter que de capritxoxos esbravaments, y ab tal

sistema bé podria dirse, sí, que la antiga llengua catalana s'ha dividit no ja en tres,

318
rer a una visió de conjunt de les opinions d'escriptors i gramàtics vuitcentistes, v. SOLÀ (1980). Solà

intenta caracteritzar el català "que ara es parla" i el català "acadèmic" a partir d'un recull de textos de
diferents autors del XIX, i demostra que "no era un fenomen tan unívoc (tan poc ambigu o equívoc) com
suposem".

No obstant això, es pot destacar que "van voler establir una ortografia que fos més fonètica que no era
'acadèmica" (SEGARRA: 1985b, 248), tot i que els coneixements fonètics dels partidaris d'aquesta
modalitat eren deficients en al majoria dels casos, i això els duia a proposar sistemes ortogràfics altament
absurds.
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sino en infinitas, en Ampurdanesa, Barcelonina, Urgellesa, Mallorquina,

Menorquina, Ibissenca, Valenciana y Alicantina"320.

Tanmateix, alguns escriptors i gramàtics barcelonins proposaven que el llenguatge de la

capital s'havia de convertir en el model per a tot Catalunya, perquè la llengua catalana,

en paraules de Pahissa —un d'aquests "reformadors ultrarevolucionaris"321, segons

definició de Miracle (1976, 77)—, "es llengua viva, y per lo matex està subjecte à tots

los cambis que li imprimesca la culta Barcelona, com à centro radical de la llengua. No

admeteré jamay que Barcelona no parla bé 1" català, no parlant com aquet ó aquell

pobble de son domini, perquè si aquestos no s'han posat à la altura d'aquella, ha sigut

per haberlos faltat lo tracté y educació per lograrho" (PAHISSA, 1873, 5, apud SEGARRA:

1985b, 225)322.

En definitiva, doncs, ens trobem davant d'una etapa d'apassionament ortogràfic,

caracteritzada per les disputes entre gramàtics, que Miracle qualifica de "la més densa i

la més absurda que es deu enregistrar en la història de qualsevol llengua"323, però que

justifica en "l'amor a la llengua del bressol" (MIRACLE: 1989, 122) que inspirava els

defensors i detractors d'un o altre sistema. Segons Miracle (1989, 145), la figura que

"hauria pogut fer innecessari Pompeu Fabra" era Milà324 i en el capítol que li dedica

intenta justificar la seua "actitud inhibicionista" en un tema de tanta controvèrsia,

Fragment de "La unitat de la llengua catalana en Catalunya, Mallorca y Valencià" (1878), dins La
Renaixensa, any VIII, tom I, num. 6,31-III, p. 233-240, reproduït a BOFARULL: 1987, 327-334, p. 333.

Miracle trancriu uns fragments en què Salvador Genis i Bech (1841 — 1919) —mestre, escriptor i
col·laborador a La Renaixensa, La Vanguardia i La Veu de Catalunya, i autor, entre altres, de El auxiliar
del maestro catalán en la enseñanza de la lengua castellana (1869)— dóna entusiàsticament la
benvinguda a un nou gramàtic, Llorenç Pahissa i Ribas, que anuncia el seu Compendi de Gramàtica
catalana acomodada al llenguatge del dia (1873), i que potser "remourà i aclarirà los mil punts
gramaticals que ésser remoguts i aclarits reclamen!" (GEMÍS: La Renaixensa 1873, 181). Tanmateix,
Genis, un cop coneguda l'esmentada gramàtica, retira el seu suport a l'autor, perquè el model de Pahissa,
basat en el "català que ara es parla", és ple de sinalefes i amb "delit de tallar i cosir a la seva manera", en
paraules de Miracle (1976, 77). Genis deixa caure sentències com "ens apar descobrir en l'autor una
marcadíssima tendència a castellanitzar la nostra llengua", o "acceptaríem de bona gana en esta matèria
lo filosòfic i lo simplificador, mes de cap manera lo extravagant i lo que augmenti l'enredo" (GENÍS: La
Renaixensa 1873,240).
322 Miracle (1976,77, nota 30) també esmenta aquest text, parcialment.
323 MIRACLE, Josep (1989). Seguint la petja de Pompeu Fabra. Barcelona: El Llamp, p. 121.
324 Aquest és, aproximadament, el títol d'un dels capítols del llibre de Miracle (1989). De fet, el títol
exacte és "De com Milà i Fontanals hauria pogut fer innecessari Pompeu Fabra".
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malgrat l'autoritat en temes lingüístics que tots li reconeixien. En primer lloc, al·lega al

seu caràcter indolent, que el va moure a participar en la polèmica dels plurals femenins,

escrivint l'article "Quatre mots...", a contracor i pressionat pels uns i els altres

(MIRACLE: 1989, 146-147). Però, en segon lloc, Miracle atribueix aquesta suposada

apatia de Milà al fracàs de la primera temptativa seriosa i responsable de resoldre el

problema de l'anarquia ortogràfica: l'intent del Consistori dels Jocs Florals de codificar

la llengua i els dos projectes que se'n deriven (v. 4.1.3.1), la qual cosa implica, segons el

parer de l'autor, que Milà s'exclogués voluntàriament de "les picabaralles ortogràfiques"

(MIRACLE: 1989, 148) i que "el seu amor propi havia de sofrir terriblement pel vot de

desconfiança que envers el seu comès representava la presentació d'un projecte en

competència" (MIRACLE: 1989,151).

I el responsable de tot aquest enrenou, segons el parer de Miracle (1989, 152), va ser

Bofarull, perquè mirava els Jocs Florals "i tot el que amb els Jocs es relacionava com

una cosa pròpia, personal, seva, i no admetia contraopinants", i tot i que, entre Bofarull i

Milà no hi havia diferències irreconciliables, l'actitud del primer, presentant "per

compte propi i amb un acte de total indisciplina" un projecte d'ortografia que havia estat

encarregat al segon325, és totalment reprovable, perquè "va engegar a rodar la unitat en

un temps en què era tan necessària" (MIRACLE: 1989,160-161). Les paraules que dedica

el deixeble de Fabra a Bofarull són molt dures: l'acusa de "franctirador" i d'intransigent,

i d'actuar contra Milà per gelosia i rivalitat personal —"A Bofarull, el que li interessava

era ensorrar el prestigi de Milà per posar-se ell a la davantera" (MIRACLE: 1989,165)—.

I resumeix, afirmant que l'anarquia ortogràfica "és el fruit i la conseqüència directa de

l'actitud d'un home tan egòlatra i tan insubordinat com Antoni de Bofarull" (MIRACLE:

1989,162).

A banda, la poca confiança que Milà tenia en el català com a llengua culta és una altra

de les causes que pot justificar aquesta manca d'interès de l'erudit vilafranquí a resoldre

'es polèmiques ortogràfiques, o així ho interpretem nosaltres a partir dels comentaris de

325
A propòsit de la diferència d'opinions entre Segarra i Miracle sobre l'autoria del segon d'aquests

Projectes, v. 4.1.3.1.
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Par en Shakespeare en la literatura española, on, referint-se al discurs inaugural de

Milà com a president en la primera festa de restauració de la Gaia Ciència (1859),

assenyala que l'erudit "dio muestras de un sentimiento que, como encarnado en varón

tan ecuánime y clarividente, debe retenerse como memorable". Par repeteix les paraules

de Milà que fan al·lusió a aquest sentiment: "Con un entusiasmo mezclado con un poco

de tristeza damos una fiesta a aquella lengua, le dedicamos un recuerdo filial, cuando

menos le guardamos un refugio"326, i n'extreu conclusions:

"¿Por qué con un poco de tristeza? El sentido del contexto es evidente: por el

estado de abyección del catalán; pero es palmario que tal sentimiento presuponía

también falta de esperanza en su rehabilitación. Así era, en efecto; tanto Piferrer

como Milà y sus más conspicuos compañeros, exceptuando a Rubió, no creían en

la posibilidad de restaurar el cultivo literario en la lengua materna. Milà alcanzó a

ver en toda su pujanza el moderno renacimiento que produjo poetas, como

Verdaguer, con los que nunca aquél soñara..., y a pesar de ello, no modificó su

criterio de que los trabajos científicos debían escribirse en el idioma oficial327"

(PAR: 1935a I, 326-327).

Així doncs, el caràcter de Milà —"no era home de rancors, però tampoc no era home de

combat" (MIRACLE: 1989, 152)—, el fet que se sentís menysíingut per Bofarull,

"l'arcaïtzant impugnador de los arcaistas" (MIRACLE: 1976, 77), i, potser, la seua

desconfiança envers la pròpia llengua, van impedir que Milà es consagrés com el

gramàtic que hauria pogut aconseguir la unificació ortogràfica, ja que, amb els seus

Estudios de lengua catalana (1875), "parcials, encaminats a resoldre problema per

problema, d'un a un i sense presses" (MIRACLE: 1989, 153), en què considerava "dignes

d'estudi les formes del català contemporani que els llibres no recollien" —mentre que

Bofarull propugnava "un català arcaic i anquilosat"— (MIRACLE: 1989, 166), va

326 MILÀ I FONTANALS, M. (1893) Obras completas: V. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, p. 144.
Segarra (1985b, 149) matisa aquesta afirmació i assenyala que Milà, tot i que anteriorment havia escrit

l'article "Cultivo de la literatura provincial" (Diario de Barcelona, 24/01/1854), en què s'apreciava la seua
desconfiança cap a les possibilitats de la llengua materna, va reconèixer anys després ("Discurs del
President" dels Jocs Florals de 1883) que va ser ell mateix qui va propiciar el monolinguisme dels Jocs,
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demostrar la seua competència gramatical i hauria pogut fer escola. És per aquest motiu

que Miracle afirma que "si Milà i Fontanals s'hagués dedicat més aviat als estudis de

llengua en el sentit que ho feia de vell, tal vegada s'hauria fet innecessària l'obra

providencial de Pompeu Fabra" (MIRACLE: 1989,153).

4.1.3. Cap a la unitat ortogràfica

Com acabem de veure, durant els primers anys de la Renaixença, en el procés de

recuperació lingüística que segueix la Decadència, cada escriptor pugna per un sistema

diferent, i la multiplicitat de grafies del conjunt d'obres editades palesa la necessitat de

la unificació del codi ortogràfic328. En aquest context, ja en la segona meitat del segle

XIX, les institucions —el Consistori dels Jocs Florals, la RABLB i, fins i tot la

corporació creada especialment per resoldre el desgavell en matèria ortogràfica,

l'Acadèmia Catalana— fracassen en el seu intent de promoure la fixació de l'ortografia

pels motius que tot seguit exposem (i que hem començat a albirar en l'apartat

anterior)329. No serà fins al 1913, quan se sancionin les definitives Normes del IEC, que

s'arribarà a la codificació, però llavors començarà una nova batalla entre els seguidors

d'aquestes regles i els seus detractors, els anomenats "antinormistes".

4.1.3.1. Els Jocs Florals

Els Jocs Florals van ser la institució que tingué un paper més decisiu en la recuperació

de l'ús literari normal de la llengua catalana en el segle XIX, ja que una proposició del

"e la qual cosa no es penedia en absolut. Aquest comentari contrasta amb la idea expressada per Par que
Milà "no modifico su criterio", que dóna entenent que la posició de Milà era inamovible.

Per a conèixer més detalladament i profunda la situació del català a començaments de segle, es pot
consultar, a més dels estudis esmentats anteriorment —MIRACLE (1976), SEGARRA (1985b) i SOLÀ
(1980)— els articles: MIRACLE, J. (1963). "La Reacció contra les Normes de l'Institut", dins "Pompeu
Fabra, en el cinquantenari de les Normes ortogràfiques". Serra d'Or, 12 (desembre), p. 48-51; SEGARRA,
M- (1988). "L'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i l'ortografia catalana". Studia in Honorem
professor Martí de Riquer. Barcelona: Quaderns Crema, p. 151-175.

Resumim en aquest capítol les aportacions de Miracle (1976) i Segarra (1985b), els quals expliquen
etalladament —de manera anecdòtica (com assenyala el títol), el primer, i amb caràcter més científic, la
egona—- les vicissituds per què van passar els membres de les diferents institucions en el procés

ió d'un sistema ortogràfic uniforme.
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primer Consistori advocà per l'exclusivitat del monolinguisme en català330. El 1861 la

intenció de reunir en una publicació anual les obres premiades i els discursos llegits en

cada convocatòria dels Jocs, "restaurats a únic i exclusiu profit de la llengua catalana"

(MIRACLE: 1976, 36), mostrà la necessitat de fixació de l'ortografia que s'havia d'usar en

aquest anuari, però la no-compareixença d'alguns membres d'una primera comissió

motivà que aquest tímid assaig es posposés.

Un any més tard, membres del Consistori 31 i escriptors i erudits convidats a participar

en una nova comissió que havia d'unificar l'ortografia, sota la presidència de Manuel

Milà i Fontanals332, elaboraren, segons Segarra (1985b, 152), dos redaccions diferents

d'un mateix projecte333, per la qual cosa "s'acordà que per ara se guardassen les dos

Segons Neu-Altenheimer (1995, 88-89), els Jocs Florals no solament promocionaren la llengua
catalana com a llengua literària, sinó que també funcionaren com a plataforma política, ja que "es feien
els discursos exclusivament en català sobre temes de la posició de Catalunya dins l'estat espanyol". En
definitiva, doncs, "els JF van representar la primera institució pública on es va manifestar la consciència
nacional catalana tal com la llengua".

Participaren en la Comissió com a delegats del Consistori, i a petició dels experts convidats: Marià
Aguiló, Miquel Antoni Martí i Josep Llausàs, en qualitat de vocals.

A més dels representants del Consistori i de Milà i Fontanals, els altres membres de la Comissió eren
Joaquim Rubió i Ors, Salvador Estrada i Pau Estorch i Siqués, vocals, i Antoni de Bofarull, secretari.
Aviat hi hagué dos baixes: la d'Estorch i Siqués, probablement deguda, segons Miracle (1976, 49), al
"caràcter difícil i poc sociable d'Antoni de Bofarull", al qual atribueix, a més, la característica de ser
'mofeta', i la de Salvador Estrada, per defunció.

Miracle (1976, 51), en canvi, afirma que es tractava de dos projectes diferents (el de Milà, ponent de
la Comissió de l'Ortografia i autor del projecte oficial, i el particular de Bofarull), i que la divergència es
trobava en el fons i no en la forma, la qual cosa provocà una escissió de conseqüències nefastes per a la
ràpida promulgació d'unes normes ortogràfiques. En aquest sentit, Miracle lamenta que el Consistori no
arxivés l'Ortografia presentada per Bofarull, de manera que l'obra de la Comissió, "consignada en el
projecte Milà" fos considerada l'única vàlida i elevada a la categoria d'ortografia oficial (MIRACLE: 1976,
55).
Tanmateix, Segarra considera que Miracle només té raó en part. Atenent al que declara Bofarull anys
després, i partint de l'explicació d'aquest erudit sobre el desenvolupament de les sessions de debat —"un
mañoso (¿porqué no decirlo, si es la pura verdad?) temiendo que una reglamentación autorizada echaría
por tierra sus particulares aficiones, logró indisponer entre sí a los principales encargados de la última
revisión del texto, y el resultado fue quedar arrinconado el tal Ensaig de ortografia catalana"
(BOFARULL: 1880, 271-272, apud SEGARRA: 1985b, 153)—, creu que allô que impedí que el projecte
comú de la Comissió prosperés fou la diferent concepció de la llengua literària que tenien Antoni de
Bofarull i Marià Aguiló (SEGARRA: 1985b, 154), ja que suposa que el Projecte, a pesar d'haver estat
redactat per Milà, "devia recollir les idees d'altres membres, especialment de Bofarull, que n'era el
secretari" (SEGARRA: 1985b, 155), i afirma "rotundament" que "el Projecte no recollia cap de les idees
d'Aguiló" (SEGARRA: 1985b, 158). Així, Aguiló era el representant d'una escola que pretenia "amb els
textos de la millor època de la literatura catalana (segles XIII-XIV-XV), retornar a la llengua literària la
seva genuïnitat perduda", i Bofarull, en canvi, encapçalava el grup d'aquells qui consideraven "que la
llengua catalana havia assolit la seva màxima perfecció a partir del segle XVII" (SEGARRA: 1985b, 181).
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redaccions, deixant per més endavant lo escollir la de les dos que deuria publicar-se",

segons recull Miracle (1976, 51) de l'acta del 15 d'abril de 1862.

La responsabilitat de dur a terme la tria fou del Consistori del 1863, el qual "s'havia de

sentir moralment obligat a recollir l'herència del Consistori anterior" i "s'havia de

considerar investit de plens poders per a decidir quin dels dos projectes calia publicar".

No obstant això, raons de delicadesa, de respecte i de prudència envers els autors dels

dos projectes promogueren que el Consistori volgués "situar-se en un punt equidistant o

aproximadament equidistant, de manera que Milà i Fontanals no se sentís ni vexat ni

compromès i Antoni de Bofarull no es pogués considerar en l'obligació de manifestar-

se" (MIRACLE: 1976, 57-58). La solució fou encarregar a Terenci Thos i Codina334 la

refosa de les dos versions en una de sola, que aparegué amb el nom d'Ensaig de

ortografìa catalana335, i representà "la primera codificació ortogràfica compilada de

cara a la unitat" (MIRACLE: 1976,59).

Tanmateix, aquest intent de fixació de l'ortografia fracassà tan bon punt les regles

ortogràfiques del Consistori van arribar a les mans dels escriptors als quals anaven

dirigides, ja que, segons el parer de Miracle (1976, 63-67), ni la paraula que inicia el

títol —'ensaig'—, ni la introducció —que especifica les bases prèvies de la discussió—,

ni el tercer paràgraf de l'advertiment que dóna entrada al document —que deixa

entreveure que els mateixos membres de la Comissió no estaven d'acord amb

Ginebra (1987, 13) és de la mateixa opinió que Segarra i considera "amb poc fonament" l'explicació que
atribueix a "la intemperancia" de Bofarull la tramesa dels dos projectes. No obstant aquestes opinions,
Miracle (1989, 160-161, nota 1) contrareplica Segarra i, emparant-se en la seua "documentada"
informació, ratifica que el segon projecte és de Bofarull: "¿D'on han pogut treure M. Segarra i Pere
Marcel que l'indisciplinat projecte va ser obra de Marià Aguiló si és tan evident que Marià Aguiló no hi
va tenir res a veure?" (v. 4.1.1).
->34 _ ^ '

lerenci Thos i Codina (Mataró, Maresme 1841 — 1903) Escriptor i doctor en dret. Participà des de
molt aviat en els Jocs Florals de Barcelona: en fou mantenidor el 1863 i nomenat mestre en gai saber el
1887. La majoria de les seues poesies resten disperses en diverses publicacions, i només algunes foren
recollides a Lectura Popular, col·lecció literària dirigida per Francesc Matheu. Fou redactor del Diario de
Barcelona.

Segons Miracle —que recull l'afirmació de Roig i Roqué—, l'Ensaig "en bona part és simple
traducció o ampliació del projecte Milà", i el projecte Bofarull el presentà l'autor "més o menys ampliat,
gn la secció «Ortografia» dels seus Estudios, sistema gramatical y crestomatía de ¡a lengua catalana que
Publicà el 1864" (MIRACLE: 1976, 59-60).
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l'ortografia del Consistori—, semblen un bon punt de partida per aconseguir un sistema

que finalment pogués ser acceptat per tothom.

El projecte, doncs, s'ensorra, i immediatament se'n deriven dos conseqüències: d'una

banda, Miracle (1976, 67-68) justifica en aquest fracàs l'actitud de Milà i Fontanals,

que, en el futur, s'absté d'intervenir en els problemes ortogràfics de la llengua —excepte

el breu article "Quatre mots sobre ortografia catalana", publicat el 1874— a1 causa de la

decepció que sent per una iniciativa fallida de la qual se sent responsable (v. 4.1.1), i,

d'altra banda, VEnsaig queda arraconat per les contradiccions que es noten entre les

normes prescrites i el text, en què no s'apliquen. Bofarull, en paraules recollides per

Segarra (1985b, 159), resumeix la ineficàcia d'aquestes regles condemnades a no ser

seguides per ningú:

"al observar el muy digno promovedor [Milà] de aquella resolución el disparatado

cumplimiento de su noble deseo, avergonzado como quien dice, pues los

disparates habrían recaido sobre los autores, que ninguna culpa tenían en ello, y

no sobre el corrector de pruebas que, por sí, ó por mano de algún asesor de su

confianza, tergiversó la obra, aconsejó buenamente que tal impresión no sirviese,

ni de ella se repartiesen ejemplares, y, en consecuencia, la inútil edición, en peso,

como que habia sido costeada con fondos de los Juegos Florales, bien atada y bien

envuelta, fue depositada, desde entonces, en un rincón del armario".

4.1.3.2. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Durant el s. XIX destaca un nou intent de fixació ortogràfica: el que naix l'li de gener

de 1879 en una sessió de la RABLB336 en què s'encomana a una comissió formada per

tres acadèmics —Aulèstia i Pijoan337, Balari i Jovany, i Blanch i Cortada338— la

Segarra (1985b, 161-162) dóna compte d'un primer intent de la mateixa Acadèmia de legislar en
matèria d'ortografia, que fracassà probablement per les idees irreconciliables de dos dels membres de la
Comissió que, anteriorment, ja havien impedit el bon funcionament de la Comissió ortogràfica nomenada
pel Consistori dels Jocs Florals: Antoni de Bofarull i Marià Aguiló.

Antoni Aulèstia i Pijoan (Reus, Baix Camp 1849 — Barcelona 1908) Escriptor i historiador. Fou
membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des del 1877 i, diverses vegades,
mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona. Col·laborà a Lo Gai Saber i a la revista La Renaixensa.
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formulació d'unes normes ortogràfiques339. Finalment, sembla que Aulèstia i Blanch

deleguen en Balari perquè elabori i redacti el projecte, el qual s'imprimeix amb el títol

Proyecto de Ortografia catalana. Per motius desconeguts la versió definitiva del

Proyecto, atribuïda, segons Segarra (1985b, 403, nota 167), a Blanch, no va sortir fins a

l'any 1884 amb el nom $ Ortografìa de la lengua catalana.

Aquesta autora explica les diferències entre les dos versions, bàsicament centrades en el

preàmbul "on s'expliciten els fonaments filològics en els quals han basat les regles

d'ortografia que han formulat" (SEGARRA: 1985b, 164), que són diferències en la

redacció, d'una banda, i en l'extensió de l'estudi filològic, de l'altra. Quant a la redacció,

en l'Ortografìa s'esmenten autors d'obres gramaticals anteriors al Proyecto que Balari

havia ignorat, com és el cas de Bofarull, el qual s'havia sentit humiliat per no haver

format part de la Comissió i havia criticat les regles ortogràfiques pel fet de ser

pràcticament calcades a les postulades pel Consistori dels Jocs Florals (1863). Quant a

l'extensió, en l'Ortografìa se suprimeixen aspectes importants de la introducció,

"sobretot per a saber quin concepte de llengua literària tenia l'autor", corn l'explicació

dels motius pels quals hom prescrivia l'ús d'un únic accent, o el raonament pel qual hom

no feia servir l'accent gràfic amb valor diacritic (SEGARRA: 1985b, 165-166).

A banda d'aquestes divergències, Segarra (1985b, 163-164) assenyala que l'exposició de

les regles en el Proyecto (1879) i l'Ortografìa (1884) "és idèntica en l'un i en l'altra.

Responen, en tots dos casos, a allò que s'ha anomenat «català acadèmic», però en la

seva variant tradicional", i en detalla les característiques (oclusives en final de dicció

representades exclusivament per les grafies t, p, eh; ús de h medial quan la forma verbal

Publicà, entre altres, una Història de Catalunya (1887) en dos volums, d'acord amb els idees de Valentí
Almirall, reeditada i continuada per Ernest Moline i Brases (1922). És autor de nombrosos discursos i
memòries.

Adolf Blanch i Cortada (Alacant 1832 — Barcelona 1887) Poeta, gramàtic, historiador i periodista.
Estudià dret i lletres a la Universitat de Barcelona. Des del 1859 participà en els Jocs Florals i en fou
President el 1869. El 1861 entrà a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la qual fou secretari. El
18̂ 67, en col·laboració amb Antoni de Bofarull, publicà Gramàtica catalana.

A diferència dels Jocs Florals, que des del primer moment instauraren l'ús exclusiu de la llengua
catalana en les seues convocatòries, la RABLB va practicar el bilingüisme en els seus documents, amb
Predomini de la llengua castellana. Quant al camp de la fixació ortogràfica, la institució restà al marge de
es "^eussions que es van produir durant els anys seixanta i setanta, i no va intentar de fer oficial cap de
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conté tres vocals, ouhen, o quan dos vocals en contacte no formen diftong, pahir; únic

accent gràfic, l'agut, per marcar la tonicitat; supressió de ç...).

Tot i que hi va haver algunes crítiques a aquestes regles, la Reial Acadèmia de Bones

Lletres les va mantindré fins a l'any 1923 —un cop les Normes del IEC ja havien estat

acceptades per la majoria d'escriptors—, en què es nomenà una altra comissió, formada

per Ramon Miquel i Planas i Francesc Matheu, per editar unes regles per a ús intern de

la corporació (BRABLB XI, 184-185).

4.1.3.3. L'Acadèmia de la Llengua Catalana

Després del fracàs d'aquestes temptatives de codificació de l'ortografia catalana, i

malgrat la decepció que cada nou intent devia suposar per als més entusiastes impulsors

de la reforma ortogràfica —sobretot perquè partien de les dos úniques institucions que

podrien haver aconseguit resoldre el conflicte—, encara van aixecar-se veus, com la de

Francesc Pelagi Briz340, que insistien en una nova iniciativa per tal de fixar la llengua: la

creació d'una Acadèmia Catalana, que hauria d'aplegar en el seu si els més importants

escriptors i pensadors del moment, i que havia de tindré com a principal objectiu la

unificació del sistema ortogràfic341. Aquesta nova institució va nàixer finalment arran
1d"7

del Primer Congrés Catalanista, que es va celebrar a Barcelona a l'octubre del 1880 ,

les obres gramaticals publicades a iniciativa particular per alguns dels seus membres (SEGARRA: 1985b,
160).
340

Francesc Pelagi Briz i Fernández (Barcelona 1839 — 1889) Escriptor romàntic, editor i folklorista.
Fundà El Novelista Popular, col·lecció per a la qual traduí obres de Dumas, Goethe, Hugo, etc.
Esdevingut element actiu de la Renaixença, el 1869 fou proclamat mestre en gai saber, i el 1875 actuà de
president dels Jocs Florals. Propugnà l'ús exclusiu del català en la producció literària, i fou un dels
iniciadors del moviment catalanista. Fundà i dirigí, entre altres, la revista quinzenal Lo Gay Saber (1868-
69; 1878-82). Publicà diversos reculls poètics, una novel·la històrica, reculls de narracions i llegendes,
obres per a infants, drames històrics i comèdies de costums. Divulgà el folklore català.

Miracle (1976, 71) considera Briz el principal impulsor de la idea "de cercar un punt de concòrdia en
un terreny que no oferís cap mena de recel per a ningú: una Acadèmia de la llengua catalana,
independent dels Jocs Florals, independent de la de Bones Lletres, i independent dels criteris particulars
de tots els qui s'havien ocupat gramaticalment de la llengua catalana fins aleshores". Tanmateix, Segarra
(1985b, 167) aporta un fragment de l'article de Lo Gay Saber, de 15 d'abril de 1868, en què Pelagi Briz
demana la creació de l'Acadèmia, i en què també queda reflectit que l'escriptor pren la iniciativa "davant
del fracàs d'una primera temptativa de creació d'un organisme semblant".

La idea de crear una Acadèmia Catalana és defensada per diverses veus des de 1868 fins a 1878, però
el projecte culmina finalment per iniciativa del Primer Congrés Catalanista (1880).
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sota els auspicis de Valentí Almirall343, "el més decididament polític dels catalanistes

d'aquella hora" (MIRACLE: 1976, 89), i amb una nombrosa participació344, a pesar que el

fet de ser fruit d'un acord polític345, va representar que alguns intel·lectuals acollissin la

idea amb prevenció. Per aquest motiu, a l'hora de constituir l'Acadèmia, hi hagué

postures enfrontades, fins que es decidí que "la formació de l'Acadèmia corre a càrrec

de la comissió nombrada a l'efecte per lo Congrés i el Consistori dels Jocs Florals"346.

Francesc Matheu considerà la idea un disbarat i discutí, fins i tot abans formar-se

l'Acadèmia, l'autoritat de la institució—encara que d'una manera anònima des

d'flustració Catalana—, amb comentaris de l'estil: "Qui, després de vigílies i estudis

veritables ha descobert, segons ell creu, l'ús de certes paraules i de determinades formes

ortogràfiques, ¿ho cedirà de bon grat davant l'autoritat de l'Acadèmia? Nosaltres

responem senzillament que no ho faríem"347. Aquests arguments fan exclamar a

Miracle: "Poques vegades s'haurà dit amb tanta nitidesa que el veritable problema de

l'ortografia catalana no radicava en la seva forma gràfica, sinó en els principis d'autoritat

i de disciplina" (MIRACLE: 1976, 90).

343
Valentí Almirall i Llozer (Barcelona 1841 — 1904) Polític i escriptor. Fill d'una família benestant de

la burgesia comercial barcelonina —era baró del Papiol, però mai no va retreure aquest títol—, es
llicencià en dret el 1863, tot i que, posseïdor de béns propis i sense prou vocació per a l'advocacia, només
l'exercí ocasionalment. En canvi, actuà intensament en la vida pública del Principat, arribant a ésser
durant uns anys la figura més important del ressorgiment polític català. El 1868 intervingué en la fundació
del Partit Republicà Democràtic Federal al Principat, i el 4 de maig de 1879 inicià la publicació del
primer diari en llengua catalana, El Diari Català, que suspengué pel juny de 1881. El 1880 organitzà el I
Congrés Catalanista, i en fou elegit president. Sis anys més tard fou designat president dels Jocs Florals
de Barcelona, i publicà la seua obra cabdal, Lo Catalanisme, primera exposició sistemàtica de la doctrina
catalanista en el període regionalista del moviment. Fou el moment del màxim apogeu de la seua
personalitat. El 1896 fou elegit president de l'Ateneu Barcelonès, on pronuncià un notable discurs
presidencial sobre regionalisme. La malaltia i l'isolament ennegriren els darrers anys de la seua vida.
Com moltes personalitats de la Renaixença, fou un infatigable excursionista.

Termes (1987, 75-76) rebaixa el nombre total de congressistes apuntat per Miracle (1976, 89). Així,
mentre el segon autor parla "de més de mil dos-cents congressistes", el primer situa la xifra en "més de
vuit-centes cinquanta persones, cinc-centes de les quals són presentades pel Diari Català, noranta per La
Renaixensa, quinze per La Ilustrado Catalana, cent vint-i-una per l'Associació d'Excursions Catalana, i
seixanta-sis per l'Associació Catalanista d'Excursions Cientifiques".

El Congrés, que reuní "tots els sectors que lluitaven per les llibertats de Catalunya" (TERMES: 1987,
'->), va adoptar tres acords principals: nomenar una comissió que vetllés pel dret civil català, fundar una
entitat que coordinés tots els grups de Catalunya que es mostraven favorables a les reivindicacions
catalanes, i crear una acadèmia de la llengua catalana, encarregada de normalitzar la llengua escrita
gfRMES: 1987, 76).
347

 Ilustració Catalana, 10 de desembre de 1880, p. 126, apud MIRACLE: 1976, 90.
Ilustrado Catalana, 10 de desembre de 1880, p. 126, apud MIRACLE: 1976, 90.
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L'Acadèmia es formà definitivament el 29 d'octubre de 1881348, amb Milà i Fontanals

com a president i Àngel Guimerà com a secretari (TERMES: 1987, 76), però des de la

primera assemblea se succeïren les discussions entre els acadèmics, els quals no

aconseguien posar-se d'acord o bé per motius ben trivials, d'entre els quals Miracle

(1976, 94) n'assenyala un, que reprodueix novament Segarra (1985b, 405, nota 179),

corregit , o bé per interessos personals d'alguns dels acadèmics, segons recull Segarra

en la mateixa nota350.

En conseqüència, l'Acadèmia resultà inoperant i no aportà cap solució a la normalització

lingüística. En aquest sentit, Segarra reprodueix un article de J. Queralt351, aparegut en

la Revista Literària (febrer del 1983), en què detalla les causes que motiven el fracàs de

l'activitat de la institució: la manca d'unitat de criteri entre els acadèmics i els pocs o

nuls coneixements lingüístics d'alguns dels membres de la corporació352. Queralt clou

l'article amb unes paraules que, com adverteix Segarra, resulten profètiques i

representen el pensament d'alguns doctes acadèmics:

"Deixat d'Academias, deixat de falta de gramàtica, deixat de rahons y que digan lo

que vulgan los catalanistas sabis y'ls que no ho son; estudiant forsa apendrém

alguna cosa més de lo que sabem y ab lo temps lo conjunt dels esforsos

individuals haurà fet la gramàtica i lo diccionari que difícilment pot fer ara la

Acadèmia, per més que valgan, com valen, molts de sos membres. La institució de

348 Tant Miracle (1976, 92-93) com Segarra (1985b, 171) esmenten com a font La Renaixensa, tot i que
discrepen en la data d'aparició de la notícia al diari: el primer cita el 29 d'octubre de 1881, mentre que
Segarra parla del 31 d'octubre. És possible que Miracle reprodueixi equivocadament com a data de
publicació la del dia de la constitució de l'Acadèmia.
D'altra banda, Termes (1987, 76) assenyala el gener de 1881 com a data de formació de l'Acadèmia.

El motiu banal a què al·ludeixen els dos estudiosos és la ignorància demostrada per Bofarull del
significat de la paraula 'abeceroles' ('abecedari') emprada per Aguiló, per a la qual el primer intenta trobar
una explicació en el nom d'un fictici autor de cartilles de lectura, Vicens Braceroles. Això desencadena
les rialles d'Aguiló i la ira de Bofarull.

En aquest cas, Segarra es refereix a l'interès de Bofarull, d'una banda, que l'Acadèmia considerés
oficial la seua gramàtica, mentre que Aguiló, d'altra banda, volia que la institució reconegués la gramàtica
que estava elaborant el seu amic Tomàs Forteza.

Aquest autor també havia protagonitzat uns atacs a l'Ortografia de la lengua catalana de la RABLB
després de la seua publicació (SEGARRA: 1985b, 171).
352 Neu-Altenheimer (1995, 97) atribueix el fracàs de l'entitat a motius externs, com per exemple, a la
manca d'una institució de prestigi reconeguda generalment: "No és suficient crear només una Acadèmia
sense l'entorn polític més general d'institucions catalanes".
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la Academia Catalana s'ha fet abans d'hora; los resultats serán magres" (SEGARRA:

1985b, 171-172).

Ens trobem, doncs que ni les institucions existents (els Jocs Florals i la RABLB), ni

l'Acadèmia de la Llengua, creada especialment per aconseguir la fixació ortogràfica de

la llengua catalana, atenyen el seu objectiu de propugnar un sistema vàlid acceptat per

tothom, no solament, segons Segarra (1985b, 288), "per la irreflexió d'escriptors i

gramàtics, en contra del que opina Miracle (1968, 141-160), sinó sobretot per la

incompetència d'aquells a qui hom havia encomanat de dur a terme aquella tasca, que

eren incapaços, per manca de coneixements lingüístics, de fer un projecte engrescador i

operatiu".

L'anarquia, per tant, continua, però aquest fet no és vist com un desastre per una bona

part dels escriptors, els quals es rebel·len contra qualsevol cosa que signifiqui imposició,

sobretot tenint en compte que les obres mestres de la Renaixença s'havien produït sense

cap unificació. A finals del s. XIX i principis del s. XX hi ha molts intel·lectuals que

creuen que la normalització ortogràfica és una qüestió secundària, que ja s'hi arribarà

sense necessitat d'obligar ningú, però n'hi ha d'altres que, coneixedors de la importància

de la codificació de la llengua, comencen a treballar per aconseguir-la.

Par (1908a, 190), amb les paraules que apunta en el seu primer escrit sobre

Shakespeare, referides a la seua concepció sobre la fixació de la llengua catalana,

s'adscriu al grup d'intel·lectuals que té fe en el poder de la llengua per arribar a assolir la

unitat sense la necessitat d'intervenció d'unes institucions que sancionin unes normes353:

Malgrat que es publica l'any 1908, Par dóna aquesta conferència el 16 de maig de 1904, és a dir, abans
que es dugués a terme el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, i el mateix any que
"editorial creada per la revista L'Avenç, del mateix nom, llança una altra obra de Fabra, el Tractat
d'ortografia catalana, que "posa en un pla d'igualtat els dos sistemes més importants del moment: el de
1 Academia de Buenas Letras, que és el que comptava amb més adeptes, i el de L'Avenç, que era el grup
minoritari més significat" (MIRACLE: 1989, 46-47). L'opinió de Par, per tant, s'emmarca dins del context

e controversies, encetat uns anys abans per L'Avenç, que encara no havia assolit la reforma ortogràfica
que s'havia proposat. Segons Miracle (1989, 36), la campanya de L'Avenç "en lloc de resoldre el
Problema, el complicà. Si abans de la campanya hi havia discrepàncies en uns punts, després de la
campanya n'hi hagué en aquells mateixos punts i en molts d'altres, fins en aquells en els quals la
«nanimitat era absoluta". No és estrany, doncs, que Par es mostri pessimista quant a la normalització.
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"El llenguatge del més castiç de nostres poetes no ho resultarà pas del tot dins d'un

segle, quan la llengua catalana hagi assolida, no mitjançant acadèmies, ni

diccionaris ni gramàtiques oficials, sinó lliurement y espontània, com correspon a

una parla viva, sa unitat y perfecció" (PAR: 1908a, 190).

I basa la seua opinió en l'exemple de Shakespeare, al qual admira tot i "ses faltes de

construcció", ja que la seua riquesa lèxica —"son vocabulari es verament immens"— és

fruit d'una època "en què la llengua anglesa emmanllevava de les llatines un immens

nombre de paraules y frases qui li donaven una llibertat y riquesa que no tenia abans", i

obeeix a la necessitat de Shakespeare d'emprar una "llengua viva y encara no

encaixonada en regles gramaticals". Par (1908a, 190) justifica l'estil poc ortodox del

dramaturg en "la manca de cura" de l'autor, però també en "l'escriure en una llengua en

formació, o al menys en evolució" i "el poc esment què's posava llavors en matèries

gramaticals", amb la qual cosa acaba de reblar el clau: el seu escriptor més estimat va

poder convertir-se en el "pare de la llengua anglesa" gràcies a no estar encotillat per cap

sistema gramatical.

4.1.3.4. Les Normes del IEC

El fracàs de les institucions del XIX en el seu intent d'unificació ortogràfica es veurà

compensat per la campanya lingüística de L'Avenç254, revista fundada a Barcelona per

Jaume Massó i Torrents 5 , que apareix amb periodicitat quinzenal o mensual en dos

èpoques: del 1881 al 1884 i del 1889 al 1893. Des del primer número hi destaquen

l'esperit innovador i crític, la voluntat de reivindicació catalanista i la preocupació per la

Aquesta publicació apareix originàriament, després d'un únic número precedent, Lo Velògrafo
(03/01/1881), de Massó i Torrents, amb el nom de L'Avens, que es canvia l'any 1891, en plena campanya
lingüística iniciada per la publicació, amb la reintroducció de la grafia ç.

Jaume Massó i Torrents (Barcelona 1863 — 1943) Editor, erudit i escriptor. De família acabalada en
el comerç amb Amèrica, freqüentà algunes facultats universitàries —sense, però, llicenciar-se— i viatjà,
sovint, per Europa. Als 18 anys fundà L'Avenç, que orientà, influït per Valentí Almirall, a la
modernització cultural i política del catalanisme. Associat (1891) amb Casas-Carbó, impulsà les
publicacions de l'editorial L'Avenç. S'inscriví en el Primer Congrés Catalanista i col·laborà activament en
l'Ateneu Barcelonès i el Centre Excursionista de Catalunya. Fou membre de la comissió tècnica que
convocà el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i també membre fundacional del
IEC (1907). La seua gran vocació fou l'erudició històrica i literària catalana.
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unificació de la llengua. El 1893 la publicació esdevé una revista polèmica, nacionalista

i anarquitzant, introductora de l'avantguarda europea i vehicle del modernisme. Amb

aquest afany modemitzador, la primera època es caracteritza per l'ús de les formes del

català parlat a Barcelona i per defugir els arcaismes lèxics, tot i que l'ortografia emprada

és l'acadèmica de tradició moderna, que sanciona la RABLB el mateix any, 1884, que la

revista deixa de publicar-se (SEGARRA: 1985b, 263).

Pompeu Fabra, Joaquim Casas-Carbó356 i Alexandre Cortada357 s'incorporen a. L'Avenç,

al setembre de 1889, quan ja feia nou mesos de la represa (MIRACLE: 1968, 197-198,

215-218, apud SEGARRA: 1985b, 260), i prenen aquesta publicació com a òrgan

propagandístic de llurs opinions ortogràfiques i lingüístiques, basades en l'intent de

descriure el català tal com es parla, concepció molt allunyada de les gramàtiques

precedents. En una conferència al CEC, Massó i Torrents explica les raons que van unir

els redactors de L'Avenç: "llur desig d'uniformitat ortogràfica, llur preferència per la

variant oriental (central) de la llengua catalana, llur afany de progrés i de modernitat i,

finalment, llur profund anticastellanisme" (MASSÓ I TORRENTS: 1891, 375-378, apud

SEGARRA: 1985b,261).

Miracle, deixeble i admirador de Pompeu Fabra, explica les causes que van decidir el

seu mestre a escriure la seua pròpia gramàtica, quan s'adona que la de Bofarull i Blanch

(1867) no li serveix per trobar solucions als seus dubtes ortogràfics i sintàctics a l'hora

356 T
Joaquim Casas-Carbó (Barcelona 1858 — 1943) Editor i escriptor. Fill i nét ¿'indianos, i cosí germà

del pintor Ramon Casas i Carbó. Col·laborà en la revista L'Avenç a partir de la sèrie d'articles que
n'iniciaren la campanya lingüística (1890); hi féu també articles de tema polític i traduccions. S'associà a
Jaume Massó i Torrents en l'empresa editorial L'Avenç: finançà i dirigí la "Biblioteca Popular de
l'Avenç", per a la qual traduí Ibsen, Tolstoj, Sacher Masoch, Goldoni i Silvio Pellico. El 1908 recollí
dwersos articles polítics en el volum Catalonia (Assaigs nacionalistes).

Alexandre Cortada i Serra (Barcelona 1865 — 1935) Periodista i musicòleg. Col·laborador de
L'Avenç, hi exercí, el darrer any, un paper gairebé directiu juntament amb Jaume Brossa, introduït pel
mateix Cortada en la redacció de la revista. Amic de Pompeu Fabra, de qui havia estat condeixeble a la
universitat i consoci en el grup wagnerià Els Trenta, el posà en relació amb Joaquim Casas-Carbó, fet
decisiu en la gestació de la campanya lingüística de L'Avenç. Els articles de Cortada, agressius i polèmics,
s interessen per diversos temes artístics, sobretot per l'òpera, amb una actitud nacionalista i renovadora. Hi
Patrocinà els moderns corrents artístics europeus —Zola, Wagner, César Franck— que considerà
«Pecialment adients per a l'edificació d'un art català.
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d'escriure una carta als seus nebots, l'any 1883358: "Aquest curiós fenomen de no saber

llegir ni escriure la seva llengua li creà, en el fons, un sentiment de vergonya. I l'afany

d'aprendre, una gran desorientació [...] Reestudià amb més interès, amb més atenció la

gramàtica de Bofarull. Es féu ben bé càrrec que Bofarull condemnava l'article, els

pronoms, les formes verbals del llenguatge viu, i que amb aquest gramàtic aprenia un

català completament nou a la seva orella. I fíxant-s'hi, s'adonà que el mateix Bofarull

condemnava tàcitament les formes encarcarades que propugnava: la segona regla a la

conjugació dels verbs està redactada així: «En el caso de encontrarse una voz que por

sujetarla a regla haya de parecer extraña o anticuada, prefiérase siempre —y esto

basta para resolverlo el buen sentido de cada cual— la que está en uso comunmente,

aun cuando sea contra la misma regla»25 (MIRACLE: 1989,26-27).

Aquesta troballa motivà un gest de rebel·lió en Pompeu Fabra, el qual s'havia adonat "a

través de la lectura dels periòdics, de l'estat anàrquic de la llengua escrita, per una

banda; i per una altra, de la persistència d'un fenomen que repugnava al seu esperit:

entre el català parlat i el català escrit hi havia, realment, una mena de divorci, o almenys

una notable diferència. [...] perquè la gramàtica que ell volia escriure no era la del

català acadèmic que més o menys s'escrivia en els periòdics, sinó del català que es

parlava per les cases i els carrers de Barcelona". I continua: "D'altres abans que ell

l'havien adoptat, emparant-se en una frase que arribà a fer fortuna: «el català que ara es

parla». Però els antecessors de Pompeu Fabra, per un excés de fidelitat a la llengua del

carrer i una manca evident de sentit crític, caigueren en l'absurd de crear un català

d'impossible lectura per abús de sinalefes, de sinéresis i de vulgarismes" (MIRACLE:

1989,27-28).

358
Pompeu Fabra va nàixer l'any 1868. Tenia, per tant, quinze anys quan va proposar-se d'escriure una

gramàtica: era jove i inexpert, però no va caure en els errors d'altres gramàtics que havien intentat de
descriure el "català que ara es parla", perquè, com afirma Miracle, "les condicions en què s'havia
desenrotllat la seva infantesa l'havien posat en situació de devenir un gran observador i de servir-se ben
d'hora del sentit de la ponderació" (MIRACLE: 1989, 28).
359 Miracle cita aquest fragment de BOFARULL, A. i BLANCH, A. (1867). Gramática de ¡a lengua
catalana. Barcelona: Espasa Hermanos, p. 32. El mateix fragment —amb lleus modificacions que hem
assenyalat en cursiva— apareix anteriorment als Estudios: "en el caso de encontrarse una voz que, por
sujetarla à la regla, haya de parecer estraña ó combinada, prefiérase siempre (y esto basta para resolverlo
el buen sentido de cada cual) la que está en uso comunmente, aun cuando sea contra la misma regla"
(BOFARULL: 1864,99).
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El gener de 1890 comença la campanya lingüística de L'Avenç pròpiament dita amb dos

articles d'Eudald Canivell360, en els quals denuncia l'existència d'un llenguatge

arcaïtzant, l'absència de fixació gramatical i l'anarquia ortogràfica, característiques que

constitueixen l'eix vertebrador de les properes intervencions a càrrec de Casas-Carbó, el

qual continua amb cinc articles aplegats sota el títol de "Estudis de llengua catalana",

que no van provocar cap polèmica, tot i el caràcter revolucionari d'algunes propostes

(SEGARRA: 1985b, 264-269).

Fabra no intervé en aquesta primera fase, però publica a L'Avenç la gramàtica que havia

determinat escriure als quinze anys, Ensayo de gramàtica de catalán moderno (1891),

amb solucions no necessàriament coincidents amb Casas-Carbó i la innovació principal

de l'ús del guionet per separar les formes pronominals plenes del verb, sense que hi hagi

una repercussió remarcable: "la campanya va ser un fracàs: ningú no es va prendre la

molèstia de comentar els articles de L'Avenç ni de combatre les solucions que s'hi

propugnaven i que la revista ja adoptava, a crema-dent, en les seves pàgines" (MIRACLE:

1989,123).

Miracle (1989, 123) assenyala que l'aparent desinterès per aquestes solucions "tan

atemptatòries a la tradicionalitat imperant", eren degudes a la "minimització de les

possibilitats d'aquells minyons, precisament perquè eren joves", i també a "la convicció

que tot plegat no passaria d'un foc d'encenalls abrandat per quatre eixelabrats que se les

havien empreses amb els problemes de l'ortografia catalana com se'ls hauria pogut

ocórrer d'inventar plagasitats de bona llei per portar animació a les sales de rebre en les

massa grises tardes quaresmals". Remarquem aquesta manca de resposta per part de la

critica especialitzada presumptament centrada en la joventut dels defensors de la

reforma lingüística sorgida des de L'Avenç, perquè, més tard, aquest fet serà una de les

360
tudald Canivell i Masbernat (Barcelona 1858 — 1928) Tractadista, tipògraf, dibuixant i bibliògraf.

S'micià com a il·luminador de naips; més tard féu de caixista i impressor tipògraf i estudià a l'escola de
Llotja, de Barcelona. Fundà, ensems amb el dibuixant Josep Lluís Pellicer i l'impressor Josep Cunill,
Institut Català de les Arts del Llibre (1897) i l'Escola Pràctica Professional annexa, que foren dissolts el

1939. Participà en el Congrés Català del 1880 i fou redactor de la premsa catalanista del seu temps,
esPecialment a L'Avenç (1881-1893), on publicà uns articles que originaren la campanya lingüística de la
«vista. Organitzà l'Exposició del Llibre Català (1906).
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principals característiques en les quals Miquel i Planas basarà el seu discurs

antinormista (v. 4.2.2.2).

Malgrat aquesta falta de contesta per part de bona part dels homes de lletres de

l'època361, Fabra no cau "en el safareig de la polèmica" (MIRACLE: 1989, 123), i respon

amb el seu Ensayo, explicant la gramàtica del parlar barceloní, "sense fer-ne una fogosa

defensa, sempre tenint en compte que una gramàtica no és una ciutadella amb tots els

canons a punt, sinó la constatació de l'arquitectura d'una llengua" (MIRACLE: 1989,

124). En canvi, sí participa, en una segona fase de la campanya, en dos de les quatre

conferències pronunciades al Centre Excursionista de Catalunya, juntament amb Massó

i Torrents i Casas-Carbó, que s'inicien el 12 de novembre de 1891362, i que preparen la

tercera etapa, en què Fabra participa d'una manera decisiva. La campanya consisteix ara

en un conjunt de notes que apareixen a les planes de L'Avenç durant tot l'any 1892, on

s'expliquen les reformes ortogràfiques que es van adoptant, sota l'epígraf "La Reforma

Lingüística", seguides d'un resum de les controvèrsies que suscitaven363 (SEGARRA:

1985b, 270-276).

És, doncs, a causa de l'impuls i de la visió de futur dels homes de L'Avenç, encapçalats

per Pompeu Fabra —el qual pretén "crear una ortografia fonètica i no pas Toneticista',

moderna, sense que deixés d'estar lligada a la tradició, etimològica només en

l'indispensable, gramaticalment significativa sense deixar de ser convencional i,

sobretot, catalana i nacional" (SEGARRA: 1985b, 293)—, que podem parlar avui

Miracle (1989, 124) esmenta com a resposta la crítica de Ferrer i Garrió, segons ell, "el més noble dels
adversaris de Pompeu Fabra i de L'Avenç", el qual introdueix "més de quatre consideracions d'ordre
polèmic", a què, Fabra no respon perquè té "el bon gust de considerar la funció crítica molt per damunt de
les picabaralles dels homes".

Les conferències són "Com és que L'Avenç s'ha llençat a la Reforma Lingüística" de Massó i Torrents
(12 de novembre), "Quin ha de ser el modern català literari?" de Casas-Carbó (24 de novembre),
"Conjugació del verb català: Present de subjuntiu y infinitiu" i "Afixos pronominals y teoria de l'apòstrof
ambdós de Pompeu Fabra (3 i 19 de desembre).

Per consultar les solucions adoptades per L'Avenç en aquesta etapa i les controvèrsies suscitades, v.
SEGARRA: 1985b, 276-287. En resum, els objectius dels homes de L'Avenç eren: modernitzar l'ortografia
catalana, evitar que la grafia dificultés la pronúncia, crear un sistema ortogràfic operatiu, apartar
l'ortografia catalana de la castellana i respectar l'etimologia en la manera d'escriure els cultismes
(SEGARRA: 1985b, 277). I els aspectes que els censuraven els seus detractors eren: la introducció de nous
problemes ortogràfics, l'aspecte innovador de la majoria de solucions ortogràfiques, la defensa d'un
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d'unificació ortogràfica, però, el cop de gràcia definitiu el dóna la Diputació de

Barcelona, a proposta del seu president, Enric Prat de la Riba364, en aprovar l'ampliació

de l'Institut d'Estudis Catalans —que en un principi només constava de la Secció

Historicoarqueològica (1907)—, amb una Secció de Ciències i una altra d'Estudis

Filològics i d'Expansió de la Llengua Catalana365, ja que calia, sobretot, resoldre el

problema de l'ortografia que, durant més d'un segle de polèmiques, no s'havia arribat a

unificar per un problema d'autoritat:

"En el fons, el signe ortogràfic poc comptava. Allò verament important era el

compromís de disciplina per part de tots els escriptors, la submissió sense

regateigs a un principi d'autoritat, fos quin fos l'organisme que la representés. Prat

de la Riba va veure molt encertadament d'on venia la gran dificultat d'entesa per

arribar a la unitat ortogràfica, i cregué que si l'Institut d'Estudis Catalans era el

més alt organisme de la cultura catalana, a l'Institut li tocava d'assenyalar quina

havia d'ésser l'ortografia de la seva llengua. Aquella que assenyalés, la Diputació

Provincial que ell presidia l'acceptaria per a totes les seves publicacions i per a

tots els seus impresos. La disciplina, doncs, seria predicada i practicada amb

llenguatge literari modern, basat en la pronúncia i en la morfologia del català oriental, l'obsessió per
3e|tudi de la fonètica i l'obsessió anticastellana (SEGARRA: 1985b, 279).

Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol, Vallès Oriental 1870 — 1917) Polític. Fill d'hisendats,
estudià lleis a Barcelona (1887-93) i es doctorà a Madrid (1894). El 1891 fou elegit secretari de la Junta
de la Unió Catalanista i intervingué en la preparació i els debats de la seva assemblea de Manresa que
aprovà les anomenades Bases de Manresa. Col·laborà a La Renaixença i a La Veu de Catalunya de
Barcelona i a Les Quatre Barres de Vilafranca del Penedès. Secretari de l'Ateneu Barcelonès (1896-97),
promogué un canvi d'estatuts per a normalitzar l'ús del català i organitzà un important cicle de
conferències sobre aspectes de la societat i de la història catalanes, entre elles la que pronuncià ell mateix,
El fet de la noacionalitat catalana, que constitueix uns capítols de la seua obra política cabdal, La
nacionalitat catalana (1906). Fou un dels fundadors de la Lliga Regionalista (1901) i es pronuncià a favor
dun difús supranacionalisme llatí que anomenà 'imperialisme' (l'entesa de tots els pobles compresos
entre Lisboa i el Roine". El 1905 fou elegit membre de la Diputació de Barcelona, i el 1907, president.

Posteriorment, el 19 de desembre de 1913 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, de la qual fou
elegit president el 6 d'abril de 1914 i reelegit el 14 de maig de 1917. Amb les limitades facultats de què
disposava com a president de la Diputació i de la Mancomunitat, dugué a terme una labor formidable,
<j entre la qual destaquem la creació del IEC, l'adopció oficial de les Normes, la formació de la Biblioteca
de Catalunya i la instal·lació de biblioteques populars per les comarques, i la fundació d'escoles per a
1 ensenyament especialitzat.

La Secció Filològica del IEC es constituí oficialment el dia 14 de febrer de 1911 i estava integrada per
M. Alcover, president; Josep Carner, Frederic Clascar, Pompeu Fabra, Àngel Guimerà, Joan

i Lluís Segala (MIRACLE: 1989,55).
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l'exemple des de dalt. Aquesta era la millor garantia d'èxit" (MIRACLE: 1989, 52-

53).

L'Institut nomena una Ponència Ortogràfica, formada per deu membres de les diferents

seccions 6, encarregada de codificar la llengua i normalitzar-ne l'ús. Després de

renúncies per part d'uns i altres membres —el mateix Fabra suavitza molt les seues
<5/-^ 'i f o

posicions primitives —, s'aproven les Normes i es publiquen el 24 de gener de

1913. Poc després, el dia 31, Prat de la Riba des de La Veu de Catalunya369 crida a la

unitat del català escrit, a partir de les normes promulgades pel IEC:

"Ha d'acabar aquesta semianarquia de la llengua catalana, en què cada escriptor té

una llengua, una gramàtica, una ortografia pròpies. Ja que no ha tingut el català

l'evolució normal de les altres llengües llatines, ja que no ha tingut en els segles

del Renaixement, ni té encara avui, un Estat que hagi imposat o pogués imposar

des de dalt formes úniques definitives, donem-nos-les espontàniament, lliurement,

nosaltres mateixos, per aclamació, per patriòtica renúncia de totes les preferències

individuals o d'escola; establim-les per unànime plebiscit de tots els catalans [...]

La nostra resposta, l'actitud de tots els catalans, ha d'ésser, per primera vegada,

també, deposar preferències personals i conviccions i hàbits i repugnàncies i

arguments i discussions, i acceptar resoltament, unànimement, devotament,

aquestes normes."

Els membres de la Ponència són: Antoni M. Alcover, Pompeu Fabra, Josep Carner, Frederic Glasear i
Lluís Segala, de la Secció Filològica; Jaume Massó i Torrents, Miquel dels Sants Oliver i Antoni Rubió i
Lluch, de la Secció Historicoarqueològica; i Pere Coromines i Eugeni d'Ors, de la Secció de Ciències.

Bohigas —dins "Pompeu Fabra i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans", a "Pompeu
Fabra, en el cinquantenari de les Normes ortogràfiques". Serra d'Or, 12 (desembre), p. 41-43— afirma
que la publicació de les Normes va ser obra col·lectiva de l'Institut i que, malgrat que triomfaren molts
punts de vista de Fabra, el Mestre també en sacrificà alguns (BOHIGAS: 1963, 42). Segarra (1985b, 334),
però, remarca que Fabra, "molt sagaçment", aprofita l'aparició del Diccionari Ortogràfic (1917) per
modificar algunes Normes que havia redactat "de manera provisional per si de cas algun dia era possible
trobar-ne una millor solució".
'if.O

Per conèixer el procés de gestació i redacció de les Normes, v. SEGARRA: 1985b, 306-332.
369 PRAT DE LA RIBA, Enric (1913). "Per la llengua", dins La Veu de Catalunya, 31 de gener de 1913,
apud MIRACLE: 1989, 263, notes 45-46.
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La major part de publicacions (La Veu de Catalunya, El Poble Català), institucions

(l'Orfeó Català, l'editorial Gustau Gili), escriptors (Joan Alcover, Costa i Llobera) i

entitats privades (l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana)370 s'adhereixen a la

invitació ràpidament, la qual cosa pot considerar-se un èxit remarcable, si tenim en

compte les anteriors disputes davant els intents de normalització de l'ortografia catalana

(v. 4.1.3), i que només es pot entendre per la situació política i cultural de la societat

catalana de l'època. L'acceptació de les Normes per part dels òrgans de govern

(Diputació, Mancomunitat, Ajuntament de Barcelona), la creença dels intel·lectuals

noucentistes que el català havia de codificar-se per ser apte per a tots els usos i l'interès

dels polítics per l'èxit del catalanisme, que depenia de la catalanització de la societat,

expliquen aquesta ràpida difusió de les Normes.

Tanmateix, hi va haver moltes veus discordants que s'aixecaren contra allò que

consideraven una imposició, com és el cas de Carreras i Candi371, que en "El lenguaje

valenciano"372 afirma: "Procuróse imponerlas a todos los literatos e imprentas, inclusive

apelando a reprobables procedimientos de violencia, promoviendo a su contribución

toda la fuerza política del partido regionalista catalán" (CARRERAS i CANDI: 1918, apud

MIRACLE: 1976, 267)373. Segons Miracle (1976, 266), aquesta queixa no solament és

exagerada i deforma els fets, sinó que amaga les veritables raons que havien impedit

370 0
Segarra (1985b, 338-346) detalla totes les publicacions, impremtes, corporacions i escriptors que

s'adhereixen immediatament a les Normes, a més de destacar la campanya de normalització lingüística
que la Diputació i la Mancomunitat promouen en totes les institucions culturals o acadèmiques de llur
creació.
371

CARRERAS i CANDI, Francesc (Barcelona 1862 — 1937) Advocat, historiador i polític. Llicenciat en
dret a Barcelona (1882), exercí activitats molt diverses, des dels estudis arqueològics fins a la recerca
documental i a la divulgació periodística, l'excursionisme científic, la filatèlia, etc. Fou regidor de
l'Ajuntament de Barcelona per la Lliga Regionalista (1891-1922). El 1898 ingressà a la RABLB, de la
qual fou president reelegit diverses vegades (1918-31; 1934-37); contribuí a la fundació del butlletí
d'aquesta entitat (1901), en el qual publicà nombrosos treballs històrics. Entusiasta practicant de
1 excursionisme, dirigí els començaments del Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, centre del
qual fou vicepresident (1912). Les seues publicacions comprenen preferentment estudis històrics, d'entre
els quals destaca La ciutat de Barcelona (1916), la primera història de la formació de la ciutat, redactada
directament sobre fons documentals, que és un dels volums de la Geografia General de Catalunya
(-1908-18), obra monumental que després s'estengué al País Valencià (-1922), al País Basc (-1921) i a
Galícia (-1928).

CARRERAS I CANDI, Francesc (sense data [1918]). "El lenguaje valenciano", a Geografia General del
Remo de Valencia, apud MIRACLE: 1976,279.

Miquel i Planas i Par també critiquen la imposició de les Normes (v. 4.2.2.2, i 4.2.4.4,
respectivament).
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anteriorment solucionar el problema de la manca d'unitat ortogràfica: "la intransigència

de rutinaris parers contraposats" i "una actitud passivament obstruccionista".

Abans, però, d'endinsar-nos en el capítol sobre els detractors de les Normes, dediquem

una reflexió al voltant de les paraules de Carreras i Candi pel que fa a la relació entre

reforma lingüística i política. En aquest sentit, últimament s'han aixecat veus que en

reclamen un estudi aprofundit, com és el cas de Rafanell374, el qual, tot comentant una

frase de Miquel i Planas en què aquest es refereix als periòdics catalanistes, aclareix que

"«catalanista» vol significar lligat al catalanisme institucional: el de la Mancomunitat,

ergo el del IEC", i suggereix que algú "s'hauria d'encarar al tema de les relacions entre

ideologia política i normativització del català a la primera meitat del XX" (RAFANELL:

1999, 51)375. Igualment, Feliu (1997, 159) remarca que les figures de Miquel i Planas i

Par han estat poc estudiades "perquè arrosseguen el llast d'haver estat dos personatges

que no resultaven gens còmodes per a la reivindicació del catalanisme resistent", i els

classifica com a "elements marginals" davant "els addictes en alt grau al cada vegada

més consolidat establishment polític del catalanisme majoritari".

De la mateixa opinió és Martínez-Gil, el qual, reflexionant sobre la normativització dels

textos d'autors prefabrians o de textos d'escriptors i intel·lectuals coetanis a Fabra que

no acceptaven les Normes de l'Institut, explica que quedar al marge de la reforma

implica alguna cosa més que condemnar-se a la marginació, significa "veure's acusat

d'obstaculitzar el procés ascendent de la nació catalana", i com que en aquella època

aquest procés apareixia lligat culturalment al Noucentisme, "ser antinacionalista,

antinormista i antinoucentista eren factors que, encara que no havien d'aparèixer pas per

força tots alhora, es podien pressuposar fàcilment l'un a l'altre" (MARTÍNEZ-GiL: 1997,

194). L'autor de l'article exemplifica la seua opinió en el cas d'Alfons Par, del qual

374 RAFANELL, August (1999). "Una minúcia en la història de la llengua catalana". Estudis de filologia
catalana. Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis. Barcelona /
Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Universitat de Girona / Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, p. 29-68.

Les paraules exactes de Miquel i Planas (1918: 336), es refereixen a la desinencia -itzar emprada a
tort i a dret, de manera que "qualsevol paràgraf d'un periòdich catalanista" pot servir per a posar a prova
l'aptitud dels estrangers per pronunciar la llengua. El bibliòfil, en aquest cas, identifica "periòdicb

228



Revisió del concepte

afirma que "la voluntat de bastir un catalanisme apolític, és a dir no nacionalista, va ser

clau a l'hora de determinar la seva posició antinormista"376.

4.2. Antinormisme

4.2.1. Revisió del concepte

Així com, a causa d'aquesta nova perspectiva que interrelaciona ideologia política i

lingüística durant el començament de segle XX, sembla que s'obrin nous camins per a

l'estudi de les complexes relacions entre partidaris i detractors de les Normes, també el

concepte d'antinormisme ha estat qüestionat darrerament. Rafanell, en l'article "Una

minúcia en la història de la llengua catalana", parla dels "mal anomenats

«antinormistes»" i reflexiona sobre el terme: "Escric «mal anomenats», perquè, fet i fet,

tots ells també propugnaven una «norma»; però una altra norma, o unes altres normes",

i afegeix que cal veure en "aquesta parròquia antifabriana un conjunt bastant heterogeni

de doctrines (polítiques, culturals, socials), de projectes normatius i fins i tot

d'interpretacions de la mateixa tradició lingüística catalana" (RAFANELL: 1999,48).

Igualment, Iglesias introdueix la seua tesi doctoral amb unes paraules dedicades als

"dissidents del fabrisme —(des)qualificats tradicionalment sota l'etiqueta de

l'«Antinorma»" (IGLESIAS: 2001, 1). En aquesta tesi, però, continuem emprant la

terminologia tradicional, tot i que, com que estem absolutament d'acord amb aquestes

apreciacions, d'una banda, li'n manllevem el caràcter desqualifícador i ens hi referim pel

seu significat literal de 'contrari a les Normes', i de l'altra, constatem que, efectivament,

pel que fa a Par, darrere els seus escrits, hi ha un model de llengua que, sistematitzat

amb més o menys encert, intenta reflectir el model de llengua dels clàssics, que tant

estima (v. 4.2.5).

Catalanista" amb "periòdic que segueix les Normes de l'Institut". D'aquí ve la reflexió de Rafanell sobre
^relacions entre política i normativització

Tot i no excloure aquesta teoria de Martínez-Gil, creiem que en els seus escrits Par deixa veure que hi
^a motius d'índole estrictament lingüística que justifiquen la seua posició antinormista. En aquest sentit,

• -2-4, i 4.2.5. D'altra banda, per conèixer les idees polítiques de Par, v. 3.1.
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Un cop feta aquesta disquisició terminológica, intentarem ara, a partir bàsicament de la

concepció de la llengua de Par, caracteritzar el grup d'intel·lectuals coneguts com a

antinormistes i donar algunes de les raons que els duen a resistir-se a acceptar les

Normes del IEC. D'una banda, Moll377 compara la història de les Normes amb la

Reforma i la Contrareforma: "Hi ha uns reformadors (els «normistes») que volen

introduir modalitats noves que consideren necessàries per a posar fi a un estat de

desordre; i hi ha uns contrareformadors (els «antinormistes») que, en nom d'uns

principis suposats tradicionals i comparables a dogmes, s'oposen a l'actitud

reformadora" (MOLL: 1963,44).

D'altra banda, Miracle378, que, seguint Fabra379, els anomena "indisciplináis", els retrau

que "la indisciplina contra les Normes i la insubordinació contra l'Institut creaven el

moment més difícil i de més gravetat a una llengua com la nostra, debilitada justament

quan havia de donar la mesura de la seva força", i que no acceptin "ni mestratge ni

autoritat" sense tindré en compte que aquesta actitud havia frustrat anteriors iniciatives

uniformadores:

"Els antinormistes només veien que la Diputació de Barcelona havia arraconat els

respectuosos amb la tradició, els que més o menys es conformaven a les regles

que uns vint anys enrere havia promulgat l'Acadèmia de Bones Lletres de

Barcelona, i que, en canvi, la Diputació havia donat autoritat a uns homes que en

llur encara tota propera joventut ja havien escandalitzat Catalunya en pes amb

l'audàcia i el radicalisme de les reformes ortogràfiques que propugnaven. I això

era francament intolerable" (MIRACLE: 1963,49).

Més tard, Miracle (1976, 270) hi afegeix una altra possible causa: "En el fons, potser hi

ha una íntima recança de no haver estat cridats a formar part de l'Institut els qui de fora

377 MOLL, F. DE B. (1963). "Mossèn Alcover i Pompeu Fabra davant el problema de les Normes", dins
"Pompeu Fabra, en el cinquantenari de les Normes ortogràfiques". Serra d'Or, 12 (desembre), p. 44-48.
378 MIRACLE, Josep (1963). "La Reacció contra les Normes de l'Institut", dins "Pompeu Fabra, en el
cinquantenari de les Normes ortogràfiques". Serra d'Or, 12 (desembre), p. 48-51.
379 Fabra —Ei català literari (1932), Barcino, p. 27-28, apud MIRACLE: 1963, 49— havia afirmat: "Els
sobrevivents d'aquelles generacions indisciplinades s'alcen contra les Normes, no perquè siguin aquestes
o aquelles, sinó simplement perquè són unes normes".
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estant el combatien". I Segarra (1985b, 350), que també els anomena "indisciplináis",

inclou en aquest grup "moltes relíquies de la Renaixença, alguns modernistes ressentits

amb els noucentistes i gramàtics enemics de Fabra". Entre els noms, Francesc Maheu,

Jaume Collell, Joaquim Riera i Bertran, Francesc Carreras i Candi, Ramon Picó i

Campanar, Antoni Bulbena i Tusell, Jaume Nonell... I, en un nivell diferent, Antoni M.

Alcover, Ramon Miquel i Planas i Alfons Par, els quals col·laboren inicialment amb

l'Institut, però se'n desentenen ben aviat (v. 4.2.2).

Bona part dels antinormistes són ferms partidaris de la tradició i els molesta l'actitud tan

"moderaa"de Fabra i els seus col·laboradors. Alguns s'atrinxeren en els Jocs Florals,

amb Francesc Matheu380, conspicu antinormista, com a president del Consell Directiu, o

en publicacions pròpies que respecten l'ortografia tradicional —per exemple, Catalana,

dirigida per Matheu, que va aparèixer el 7 d'abril de 1918 i es publicà fins al 31 de

desembre de 1926. La majoria d'ells (Matheu, Miquel i Planas, Riera i Bertran,

Carreras i Candi, Par...) tenen la seua seu en la RABLB, institució que manté les

publicacions redactades amb ortografia tradicional, i que, davant la puixança de la

reforma lingüística de l'Institut, s'encarrega de sancionar l'any 1923 unes regles

ortogràfiques que no alteren l'esperit de la tradició i que són pràcticament calcades de

les que havien estat anteriorment aprovades per l'Acadèmia de la Llengua Catalana,

entitat secessionista nascuda el 9 de maig de 1915.

La tasca gramatical d'aquesta Acadèmia va ser ben pobra, ja que, a banda de la

confecció de les Regles Ortogràfiques381 —"L'ideal era que una docta Acadèmia

proclamés el dogma de l'Antinòmia" (MIRACLE: 1963, 51)—, l'autor de les quals degué

ser Matheu, no pretenien dur a terme una codificació lingüística total (SEGARRA: 1985b,

380 _.
Francesc Matheu i Fornells (Barcelona 1851 — Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental 1938)

Editor i escriptor. Nét d'indians i fill d'un advocat que residia a Barceloan des de 1851, s'adscriví des de
molt jove al moviment catalanista, de primer al polític i després al cultural, dins el qual desplegà una
activitat pública extraordinària; des del 1871 intervingué en l'organització dels Jocs Florals, i en presidí el
Consell Directiu des de 1910. La seua tasca més important fou la d'editor: dirigí La Ilustrado Catalana,
que mantingué l'esperit tradicional i de Renaixença, també en ortografia, i quan desaparegué, la seua
substituta Catalana (1918-1926), com a tribuna popular des d'on poder combatre la Secció Filològica del
JEC i les seues Normes, que es negà fins a l'últim moment a acceptar. Presidí l'Orfeó Català (1914) i
l Ateneu Barcelonès (1920), i fou membre de la RABLB.

REGLES (1916) = Acadèmia de la Llengua Catalana. Regles ortogràfiques. Estampa de la Renaixensa.
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363). En el pròleg de les REGLES , es presenten les característiques que fonamenten el

projecte: "s'ha tractat d'obtenir, en lo possible, la uniformitat d'escriptura per a la

varietat de pronuncia en les diverses encontrades en que es parlada la nostra llengua", i

"s'ha volgut que la ortografía que l'Acadèmia haja de patrocinar y difondre, no oferexi

cap discrepància essencial ab la dels nostres autors clàssichs y de les nostres

cancilleríes" (REGLES: 1916, 5).

4.2.2. Col·legues antinormistes

Des de la perspectiva actual, en què la reforma lingüística de Fabra està perfectament

assumida i la seua tasca com a gramàtic molt valorada, potser costen d'entendre les

raons que dugueren alguns intel·lectuals del moment a no sotmetre's a la disciplina

dictada des de la màxima institució cultural catalana, l'Institut d'Estudis Catalans, a

banda, és clar, de la mateixa raó del rebuig a la imposició, sobretot perquè els deixebles
TOO

i admiradors de Fabra —per exemple, Coromines , que el veu com "el més gran obrer

en la tasca de redreçament de la llengua literària"—han desqualificat sistemàticament el

grup dels antinormistes, "homes d'un individualisme exacerbat, anàrquic, proverbial"

(COROMINES: 1963, 38-39), i la seua obra ha quedat en molts casos marginada. Com

acabem de veure, raons polítiques o de no reconeixement de l'autoritat de gent més jove

o fins i tot motius estrictament personals, ultra el fet que ja hi havia una institució amb

més tradició que havia legislat en matèria lingüística, la RABLB, es troben darrere de la

decisió de l'antifabrisme militant. Però, si estudiem els casos individualment, a més

d'aquests motius, en trobem d'altres que ajuden a comprendre la presa de posició per un

model de llengua diferent.

Miracle (1963, 51), un dels deixebles més fidels de Fabra, tot i que de vegades es

mostra molt dur amb aquells a qui denomina "els intransigents" o "les forces adverses a

382 i
No detallem en aquest apartat quines són les principals REGLES, perquè en parlem més endavant, en el

capítol dedicat a la descripció del sistema lingüístic emprat per Par (v. 4.2.5). Segarra (1985b, 363-365)
les resumeix i hi dedica un monogràfic a SEGARRA (1988). "L'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i
l'ortografia catalana". Studia in Honorem professor Martí de Riquer. Barcelona: Quaderns Crema, p. 151-
175.
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l'Institut", també sap ser comprensiu i justifica l'entestament en l'oposició: "¿Heu pensat

mai què passaria avui, i com reaccionaríem nosaltres mateixos —sobretot els que

voregem la seixantena i els que ja l'han deixada enrera—, si tot d'una i per idèntiques

raons que les del 1913 ens abocaven a l'obligació de renunciar al queja havíem après i a

la de tornar a aprendre de cap i de nou a escriure en llengua catalana? Ells no deien pas

inexactituds quan invocaven llur amor a la llengua. I llur amor era tan gran com és el

nostre".

Si bé Miracle pot tindré raó a l'hora d'esmentar la desídia per aprendre com un dels

motius que impulsen els indisciplinats, no creiem que aquesta en sigui la causa

fonamental, però sí que es mostra del tot encertat quan justifica que, malgrat la no

acceptació de les Normes, manifesten un indiscutible amor per la llengua: ni a Alcover,

ni a Miquel i Planas, ni a Par se'ls pot recriminar la manca de lleialtat a la pròpia

llengua. Tot seguit, abans de descriure el model lingüístic de Par, detallem els motius

que impulsen els dos primers a convertir-se en conspicus antinormistes —o millor

encara, en antifabrians—, entre els quals trobarem, en una bona part dels exemples, els

mateixos arguments que ofereix Par. Quant a Alcover i Miquel i Planas, els criteris de

selecció que hem seguit obeeixen a raons de pes en la campanya antinormista: Alcover

per haver estat president del IEC i després organitzar campanyes virulentes de molta

transcendència social contra l'entitat i els seus membres, i Miquel i Planas, per ser

considerat el "capitost anti-Normes posterior al 1913" (MIRACLE: 1963, 49), i en el cas

del segon, a més, hi ha l'amistat personal que l'uneix a l'erudit autodidacta. A banda, tots

tres, com hem dit anteriorment, segueixen el mateix procés: col·laboració amb l'Institut,

en un principi, i allunyament posterior de la institució.

Basant-nos en les relacions personals hi podríem afegir altres noms d'homes de lletres

de l'època que, tanmateix, no ens semblen tan representatius o, al capdavall, no són tan

significats públicament com a antinormistes. Aquest podria ser el cas de Montoliu o

Calveras. El primer, amic de Par, manté una posició tèbia, d'un "antinormisme més

383

COROMINES, J. (1963). "Fabra, lingüista", dins "Pompeu Fabra, en el cinquantenari de les Normes
««ogràfiques". Serra d'Or, 12, p. 38-40.
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aparent que real per raons diverses i interessades" i una "actitud de nedar entre dues

aigües i de no saber guardar la roba", en paraules de Julià (2000, 360, nota 1), cosa que

s'intueix en el comentari que afegeix en una carta de Montoliu a Miquel i Planas on, per

justificar una missiva escrita aplicant les Normes, però adreçada a un antinormista

empedreït, diu: "Perdoni'm les /// llatines i altres... normesl... i guardi reserva sobre els

conceptes que en aquesta carta me mereixen els Instituteurs" (Carta: 27/04/1925, apud

JULIÀ: 2000,360).

Quant a Calveras —que, com Par, és membre de l'Oficina Romànica i manté

correspondència amb l'industrial (v. 2.1.3.2)—, "va erigir-se en cara pública de la

dissidència lingüistica al Principat durant els anys 20 i 30, no pas com a simple relleu

generacional del discurs antifabrià de Mn. Alcover, sinó com a veu crítica i independent

al marge de Fabra, del IEC i del món cultural noucentista; per a aquesta empresa va

comptar amb la col·laboració de dos savis militants antinormistes (Ramon Miquel i

Planas i Alfons Par) i amb la dels tres primers filòlegs catalans amb formació

romanística universitària (Pere Barnils, Antoni Griera i Manuel de Montoliu). Des

d'aquesta posició, es va convertir en un lingüista que va estudiar diferents aspectes

descuidats per la catalanística de la seva època i que va fer veure de retop els límits

d'unes quantes propostes normatives prescrites per Fabra i practicades pels escriptors i

intel·lectuals fills del Noucentisme" (IGLESIAS: 2001,5).

Deixem constància només d'un comentari sobre les Normes en una carta del jesuïta a

Joan Guim, provincial de la Província d'Aragó, en què li dóna compte de la gestió de les

classes de Veruela, antic monestir cistercenc situat a Vera de Moncayo (Saragossa),

cedit als jesuïtes (1877) que hi instal·laren el noviciat: "La cuestión ortográfica

finalmente ha quedado en estos términos. La ortografía del «Institut» es demasiado

complicada para el uso del vulgo y en algunos puntos falta de fundamento, y creemos

que los mismos autores lo reconocen. Cuando el P. Oleza esté formado en filología

romance podrá trabajar en simplificarla y fundamentarla mejor tomando por base la del
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«Institut» y a poder ser, no como quien impone un sistema nuevo, sino como

mejoramiento del mismo" (Carta 19/08/1921, apudlGLÉSiAS: 2001,654)384.

4.2.2.1. Antoni M. Alcover

Alcover creu que la normalització ortogràfica és una qüestió secundària, que ja s'hi

arribarà sense necessitat d'obligar ningú i així ho manifesta en el BDLC*35: "Nosaltres

que hem considerat sempre l'ortografia com una cosa secundària fins a un cert punt; i

que, quan ens tiràrem al mig alçant als quatre vents de Catalunya la bandera de l'Obra

del Diccionari, va ésser am bel propòsit fet de no admetre cap conflicte mai per

qüestions d'ortografia" (ALCOVER: 1913a, apud MOLL: 1961, 102-103). Per ell,

l'anarquia ortogràfica no era un fet negatiu, ja que en l'època medieval la llengua

catalana tampoc no tenia un sistema ortogràfic uniforme, i considerava que calia

recórrer el domini lingüístic i estudiar els documents escrits per poder formular un

sistema ortogràfic que fos acceptat per totes les regions de parla catalana, Així, per una

banda, li semblava convenient conservar, sempre que fos possible, les grafies

tradicionals, però, per altra banda, s'oposava a la creació de tantes ortografies com

varietats dialectals. (SEGARRA: 1985b, 301-303). En aquest sentit, coincidia amb Fabra,

i no és d'estranyar que Moll (1963, 47), basant-se en una carta de Fabra a Alcover,

datada el 3 de marc de 1912, addueixi que els dos gramàtics, discutint les Normes sense

els membres de l'Institut no filòlegs, s'haurien posat d'acord, malgrat les diferències

metodològiques i de caràcter que els separaven: "hauria estat cosa fàcil una entesa entre

els dos únics filòlegs romanistes que en aquell temps eren membres de l'Institut".

Arribat el moment de la promulgació de les Normes, Alcover, president del IEC, hi

col·labora a pesar que no el satisfan totalment —"allà on una corporació tan respectable

384
Per a més informació sobre l'obra lingüistica de Calveras, v. IGLESIAS: 2001.
ALCOVER (1913a). "A tots els nostres amics". BDLCVll, p. 217-219, apud MOLL: 1961, 102-104.

Moll (1963, 44-45) també esmenta un altre fragment del BDLC I (1902), p. 38-39, en què Alcover
reflexiona sobre l'ortografia i, a banda de repetir la idea que la unitat ortogràfica és una qüestió
secundària, afegeix: "hem de treballar de bon de veres per tenime un [sistema ortogràfic], però ni hem de
forsar la màquina ni violentar les coses; la ficsació de l'ortografia ha d'ésser obra del temps y dels estudis
detinguts y de l'abnegació de totes les persones tècniques, que hu han de sacrificar y subordinar tot an el
°e, dignitat y triumf de la nostra llengua".
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com l'Instituí d'Estudis Catalans acorda i publica un sistema ortogràfic, nosaltres, sense

voler anar a aclarir si és més o menys avengut i escaient, l'acceptam des d'ara amb tota

lleialtat de cor" (ALCOVER: 1913a, apud MOLL: 1961, 103)—, i demana que tothom les

accepti, renunciant, com ell, a les pròpies conviccions ortogràfiques per tal d'assolir la

unitat:

"De manera que per patriotisme i per amor a la llengua catalana feim el sacrifici

d'una bona part de les nostres conviccions ortogràfiques, i aconsellam i pregam a

tots els nostres amics que facen lo mateix que nosaltres: que sacrifiquin les seues

amors, aficions i conviccions ortogràfiques pel bé major de la dignificació de la

nostra estimadíssima llengua catalana" (ALCOVER: 1913a, apud MOLL: 1961,

103).

Alcover es converteix, tot i les seues reserves, en el màxim defensor de les Normes

contra els seus detractors, però al mateix temps, en condemna la imposició (SEGARRA:

1985b, 369). Paulatinament augmenten les seues prevencions contra les Normes,

sobretot quan es tracta d'adaptar-les a certs fets fonètics de les Illes (SEGARRA: 1985b,

370), a banda que durant algun temps es produeixen conflictes entre Alcover i els altres

membres del IEC —segons Moll (1961, 111) temperades per Prat de la Riba, "l'únic

personatge que sabia tractar Mn. Alcover així com calia tractar-lo"—, ja que el canonge

es lamenta que es prescindeix d'ell en les decisions importants. Finalment, el mes d'abril

de 1918, es produeix el trencament386, i llavors se sent deslliurat del compromís que

havia adquirit de respectar les Normes del IEC l'any 1913 per al BDLC, "recobrant la

llibertat d'acció que tant escau a la nostra nissaga i que ab l'ajuda de Deu i de la Mare de

Deu volem que siga tot per be, profit, enaltiment i glòria de la nostra benvolguda

Llengua Catalana"387.

Per seguir els conflictes que es produeixen entre Alcover i l'Institut i els manifestos que escriu el
canonge, v. MOLL: 1961, 161-213, i MASSOTI MUNTANER, Josep (1985). Antoni M. Alcover i ¡a llengua
catalana. Barcelona: PAM, p. 151-158. Pel que fa a la visió dels fets de Mn. Alcover, el canonge
mallorquí explica tot el procés de la seua sortida del IEC en el BDLC X (juny-setembre 1918).
387 ALCOVER (1918). "Aclarado de re ortographica". BDLCX, p. 3, apud SEGARRA: 1985b, 377.
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A partir d'aquest moment, tota la virulència que havia adreçat als autors dels estudis que

s'escrigueren en contra de les Normes a causa del seu contingut deficient388, la dirigeix

contra el IEC i, sobretot, contra Fabra, a qui qualifica de "Moloch" i "Deu-Fals", i

descriu com "Sa Aconfessional Santedat lo Sum Pontificii Fabra" i "Oracle Suprem dels

biduins i beroys de Vlnstitut i de La Z/zga"389. Els insults, com es pot comprovar,

s'estenen a la resta de membres de l'Institut i al president de la Mancomunitat, "caps

esflorats de l'Institut i per lo mateix a llur Sum Pontificii D. Pompeu Fabra i an el Rey

Herodes que los comanda i ampara a tots, En Puig i Cadafalch" (ALCOVER: 1920c, 272).

Segons l'erudit mallorquí, a Fabra no l'interessa "defensar ni restaurar la llengua

catalana, sinó combatre a foch i a sanch, africanament, ab rabia canina tot aquell que no

li està sornes"390. I, repeteix encara aquest argument, afegint més desqualificacions

personals a l'impulsor de la reforma ortogràfica:

"això és estat sempre lo formidable estratègia D. Pompeu, combatre a foch i a

sanch tots els qui li fan nosa, tots els que ell veu que li fan ombra i li poden treure

la carn de l'olla; però elze combat sempre d'amagat, ab la cara tapada, de derrera

la cortina, fentne sortir d'altres que li fassen la feyna i se'n duguen tota la

odiositat" (ALCOVER: 1920c, 272).

Tanmateix, respecta Fabra com a gramàtic malgrat la seua supèrbia:

"En Fabra per mi és lo millor gramàtich que ha tengut Catalunya i un dels millors

filòlegs catalans. Lo que diré sempre i dich que totes aqueixes bones qualidats

elze fa mal-be ab la seua aldèssia may vista, ab la seua supèrbia monstruosa, ab la

seua presunsió inaguantable que li fa creure que fora d'ell no hi ha negú que sapia

388
Vegeu, per exemple, aquesta declaració del canonge de 1913 contra els detractors de les Normes a

"Els inimics de les Normes Ortogràfiques van de rotabatuda". BDLC Vil, p. 398-400: "Fa tant de llàstima
Hetgir casi totes les impugnacions de les Normes, per lo buides i sensa cap ni peus que resulten en
general, que hem deixat anar de fer-ne una refutació general, com dúiem primer idea de fer-ho. És que la
major part d'elles no paguen el tir" (ALCOVER: 1913b, 400, apud SEGARRA: 1985b, 347).

ALCOVER, A. M. (1920c). "¿Jo respectar massa En Fabra? Les meues obres i escrits diuen tot lo
contrari". BDLC XI, 272.

ALCOVER, A. M. (1920a). "Més arbolaries del frare del sigle XVII. La seua sintaxis ben catalana.
Costerada an En Fabra que n'ès el gran inimich.— La desenamistat de la ruda ab la cicuta". BDLC XI,
225.
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res de Llengua Catalana i que ell es la ciència gramatical i filològica

personificada, i que per lo mateix lo que no ès eli o no surt d'ell o no se somet

cegament a eli, ès una heregia, una blasfemia, un crim de lesa-Magestat

Gramatical i Filològica, i que mereix penjar, cremar i ventar les cendres"

(ALCOVER: 1920c, 273).

Alcover, que remarca l'error de Fabra de "voler aplicar la Ilógica pura, que brolla del

cervell sensa passar p'el cor, a l'Ortografia, que és una cosa de sentiment, de visualidat,

de beneplàcit, que ens ha d'entrar per l'ull dret i ens ha de caure de gust"391, dedica

també la seua atenció en el BDLC al Foment de Pietat Catalana392, que demostra un

"fervor y zel massa pujat de grau per l'Ortografìa i p'el sistema morfològich i

lexicogràfich de l'Institut d'Estudis Catalans, que tant i tant se distingeix per desfigurar i

desnaturalisar la llengua catalana" i li demana que procuri la major puresa de la llengua,

"no segons lo criteri equivocadissim i descaminadissim de l'Institut i son Sum Pontfich

Sa Aconfessional Santedat D. Pompeu Fabra", sinó segons el criteri que la tradició

assenyala, i sobretot que accepti les variants dialectals per a les seues publicacions i no

secundi "la desgavellada i desastrosa teoria de que el català literari, el català normal ès

lo que se parla a Barcelona i a les regions someses a l'esclavatge llingüístich de

Barcelona" (ALCOVER: 1920b, 258).

Aquest és el seu argument definitiu contra les Normes, el fet que s'hagi agafat el

barceloní com a base de la reconstrucció literària, ja que el català literari és:

"lo xim-xoram dels presumits de Barcelona, lo dialecte de Barcelona, lo mes

pobre, lo mes magre, lo mes escanyolit, lo mes tarat y banyarriquerat de

castellanisme; no lo que parlen els bons barcelonins sensa pretensions ni

presuncions de cap casta; sinó lo que parlen els pasturants del pressupost de la

Mancomunitat i tots els qui espiren a pasturarhi, que son moltissims, re-de-

391 ALCOVER (1920d). "Per quines cinch centes he restablida la-A derrera -c (-eh)". BDLC XI, 286, apud
SEGARRA: 1985b,381.
•3Q1")

ALCOVER (1920b). "Un mot d'amich an el Foment de Pietat Catalana". BDLC XI.
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moltíssims, qui-sap-los!" (ALCOVER: 1920, 311, apud MASSOT i MUNTANER:

1985,157).

Quan, entre 1926 i 1930, comença a publicar-se el volum I del Diccionari Català-

Valencià-Balear, amb moltes dificultats per la manca de suport econòmic, Moll

recomana a Alcover l'acceptació de les Normes a fí d'evitar l'antipatia que els possibles

lectors puguin sentir per una obra editada amb un sistema ortogràfic diferent de l'adoptat

per tothom. El canonge no transigeix: "Quan jo seré mort, canvia l'ortografia, si la vols

canviar; mentre jo visqui, no la vull canviar. Ja he canviat massa vegades!", en paraules

d'Alcover transcrites pel seu deixeble, el qual afegeix: "En el fons, es tractava de la

repugnància a declarar-se vençut" (MOLL: 1961, 281-282). Tanmateix, l'any 1926 ja

s'havia produït la reconciliació entre Fabra i Alcover, gràcies a la intervenció d'Antoni

Rubí i Sureda, mestre de cerimònies de la Diputació de Barcelona i parent llunyà del

canonge mallorquí (MOLL: 1961,251).

L'èxit que tingué la publicació de l'Ortografia Mallorquina (1931) de Moll, seguint les

Normes, amb la conformitat d'Alcover "li acabà de fer veure que era un disbarat

mantenir posicions individuals contràries al gust de tothom, i probablement ell mateix

hauria arribar a decidir-se a adoptar en vida l'ortografia de l'Institut en el Diccionari;

però ja no hi va ser a temps". Per això, quan va morir Alcover, Moll va aprofitar el pas

de la lletra B a la C per canviar l'ortografia adaptant-la a les normes vigents (MOLL:

1961,282).

4.2.2.2. Ramon Miquel i Planas

Aquest editor, qualificat, com hem dit suara, de "capitost anti-Normes", no s'oposa,

segons Segarra (1985b, 353), a la reforma lingüística per les seues conviccions

lingüístiques i ortogràfiques, sinó "pel seu odi envers els noucentistes"393. Així, diu en

un dels seus reculls: "la nostra llengua catalana pateix desde fa algun temps la opressió

393
El 28 de desembre de 1914 va treure a la llum la publicació El Noucentista, en el primer número de la

qual feia una sàtira mordaç dels principals impulsors d'aquest moviment (SEGARRA: 1985b, 353).
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tirànica dels noucentistes normalisadors de la seva ortografía"394. Igualment es

manifesta en un altre escrit del mateix recull: "Al costat d'aquesta prosa senzilla y

emocionant, com n'apareix de pretenciosa y ridícula la que solen escriure'ls monos

sabios alliçonats per Don Pompeu Fabra!"395.1 encara, contra López Picó, que qualifica

de "corifeu del reformisme linguistici! que du'l nom del Pare Fabrici"396.

Tanmateix, la conferència que dóna a l'Ateneu Barcelonès en contra de Fabra i de la

reforma lingüística l'any 1918, que després reprodueix íntegrament la revista

Catalana397, és plena de motivacions que recolzen en aspectes lingüístics i literaris i que

justifiquen abastament el seu trencament definitiu amb l'Institut d'Estudis Catalans,

entitat a la qual, confessa, ha prestat "fins ara tribut d'acatament"398 (MIQUEL i PLANAS:

1918,298).

En l'argumentació que segueix en el seu discurs, el bibliòfil assenyala els motius que

l'han fet contrari a una reforma de què ningú no parlava abans de 1890, ja que la

llengua, "encara que mal coneguda y pitjor tractada pels matexos catalans, era prou

bona en la seva naturalesa pròpia y sols calia retornaria al bon ús" (MIQUEL i PLANAS:

1918, 300). Tot seguit recorre la història detallada de la campanya lingüística dels

homes de L'Avenç per demostrar que l'Institut havia mantingut els mateixos criteris que

Casas-Carbó, Massó i Torrents i Fabra en aquesta publicació i també en V Ensayo de

Gramática de Catalán moderno del darrer, de manera que Massó, que és, "quan no's

tracta de la seva ortografia, un dels homes més ponderats que conech, més clarivident y

alhora'l més desinteressat treballador de Catalunya", entra a formar parí del IEC des del

primer dia i, per veure-hi adoptada la reforma de L'Avenç, "cridà en son auxili l'antich

company" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 314-315).

394 MIQUEL i PLANAS, R. (1915-1920). "EN MARTÍ 11 COMTE D'URGELL", dins Bibliofilia. Recull
d'estudis, observacions, comentaris y notícies sobre llibres en general y sobre qüestions de llengua y
literatura catalanes en particular. Volum segon, p. 547-548. Barcelona. Aquest llibre es pot consultar a la
Sala de Reserva de la Biblioteca de Catalunya.
•ÎOÏ

MIQUEL I PLANAS, R (1915-1920). "Una gloriosa pàgina humil del Bisbe de Perpinyà", p. 569.
396 MIQUEL I PLANAS, R. (1915-1920). "Una producció genial d'En López Picó", p. 571.
397 MIQUEL I PLANAS, R. (1918). "Contra la Reforma Lingüística. Conferencia d'En Ramon Miquel y
Planas al Ateneu Barcelonès els dies 21 y 25 d'aquest mes". Separata de Catalana 13, (juny, 1918).
Barcelona: Ilustrado Catalana, p. 297-356.
398

L'editorial Miquel i Planas s'havia adherit immediatament a les Normes (SEGARRA: 1985b, 339).
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Es tracta, és clar, de Fabra, el qual els últims anys, "tarat d'un maquiavelisme qu'ell

mateix tal volta no sospita", aprofita qualsevol ocasió que té de parlar d'ortografia

catalana, fent-s'ho vindré bé, de tal manera que, "dihent lo que feyen els uns y lo que

feyen els altres, la manera d'escriure d'aquests y la manera d'escriure d'aquells, aparexía

lo que feyen els de L'Avenç com si's tractés d'una cosa en què ell no tingués rés a veure

y situada en el mateix pla d'importància de les formes ortogràfiques predominants", per

la qual cosa, finalment, Fabra havia creat la sensació que realment hi havia un enorme

desgavell ortogràfic. Per consegüent, s'havia produït un estat d'opinió favorable a

l'arribada de "l'home providencial que havia d'arreglarho tot", a pesar que el bibliòfil

qüestiona la realitat del concepte d'anarquia ortogràfica, manifestant que "les més

nombroses y les més irreductibles aparentment d'aquelles discrepancies del català escrit,

eren filles, precisament, de la reforma iniciada pels de L'Avenç en 1890" (MIQUEL I

PLANAS: 1918, 315-316).

L'autor de la conferència no escatima lloances ni a l'Institut, entitat "a la qual ni jo ni

cap bon català podria regatejar la seva admiració y'l desig de vèurela créxer

constantment en prestigis, si aquests han de traduhirse en el bé de la Pàtria" (MIQUEL I

PLANAS: 1918, 298), ni a Fabra, al qual es refereix en termes laudatoris en diverses

ocasions: "per aquell temps, En Fabra estava mòlt lluny d'ésser el filòlech que avuy fóra

injust no reconèxer en ell" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 307); "En Fabra es un gran

filòlech" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 316); "No's tracta ara de regatejar al senyor Fabra la

seva autoritat com a gramàtic" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 322); "el senyor Fabra, la

ciència del qual es per tothom reconeguda" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 324). I conclou

aquestes asseveracions dedicant-li un paràgraf que resumeix la bona consideració que li

mereix com a filòleg i com a gramàtic:

"Jo no vull desconèxer lo que representa'l treball d'En Fabra dintre l'estudi

filològici! del català. Es, indubtablement, el més gran esforç que s'hagi fet may per

a la conexença gramatical del nostre idioma. Ademes, En Fabra, ha aplicat a

aquest estudi conexements veritablement extraordinaris y una perseverancia que li

hauran d'ésser per sempre més reconegudes" (MIQUEL i PLANAS: 1918,339).
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Tanmateix, a pesar de reconèixer aquests mèrits del cap de la Secció Filològica de

l'Institut, la veu de Miquel i Planas s'aixeca contra la imposició, que personifica en

Fabra, el qual esdevé el "dictador en matèries lingüístiques a Catalunya" (MIQUEL i

PLANAS: 1918, 352), al mateix temps que creu que "may Catalunya no havia estat

víctima d'una tirania tan odiosa com la que avuy exercexen els nostres gramatícols

posats al servey d'En Fabra" (MiQUEL i PLANAS: 1918, 323). Fabra procedeix "d'una

manera absolutament arbitraria y ab el sol propòsit d'incorporar a la llengua de tots els

catalans els seus prejudicis ortogràfichs" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 331), i "s'ha

empenyat en resoldre d'una vegada tots els problemes, totes les contradiccions, totes les

irregularitats gramaticals del català, el qual, com tota llengua viva, ha de presentar per

força fenòmens irreductibles a una lley general, veritables estranyeses si se'ls vol donar

aquest nom, emperò que sols ho són vistes a travers d'un cientisme absolutista

dogmàtich" (MIQUEL i PLANAS: 1918,334).

La paraula viva i "el fet biològic de la llengua" són temes recurrents en aquest discurs

de Miquel i Planas, que s'aixeca contra una reforma bastida sobre un excés de lògica i el

"cientisme absolutista dogmàtich"399. L'esperit modernista plana en aquests mots del

bibliòfil. Cal que la llengua segueixi lliurement el seu camí, perquè les Normes, la

Gramàtica i el Diccionari:

"resulten una vestidura massa estreta, un encotillat massa rígit400, per a la nostra

llengua en plena crexença esponerosa y que pugnava per trobar ella matexa la

seva concreció literària, la seva pura manifestació de bellesa, la seva personalitat

lingüística una y distinta, entre la diversitat dels seus dialectes; a axò

s'encaminaven l'esforç dels estudiosos per a recuperarne'ls secrets d'expressió y la

expontània producció dels seus escriptors, lliures de manifestar els seus

pensaments y les seves emocions sense altra traba què'l propi bon gust. Axí ells

eren responsables individualment de lo que feyen; no necessitant per a rés els

caminadors de que s'ha pretès dotarlos" (MiQUEL I PLANAS: 1918, 347)

Par també basa el seu refus a les Normes en l'excés de lògica (v. 4.2.4.2).
400 El lingüista autodidacte també parla de "cotilles gramaticals" (v. 4.2.4.1).
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En la mateixa línia es pregunta si són conscients de la transcendència de la seua decisió

aquells qui "portats d'una generosa y patriòtica renuncia, hauran abandonat el culte de la

paraula viva per la idolatría d'un verb sofisticat", i han acatat "aquest decret de nova

planta lingüística" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 352), que conduirà, finalment, a un català

literari "sense ànima", "de pura convenció", un "producte cerebral sense acció reflexa en

el sentiment", "massa allunyat del nostre poble per a pódeme rebre la sava refrescant y

vivificadora", condemnat a desaparèixer com la llengua provençal, "ofegada pels

lligams d'una disciplina literària massa inflexible" (MIQUEL i PLANAS: 1918,350-351).

Altres retrets que Miquel i Planas fa a Fabra són, en primer lloc, que prengui el català

parlat a Barcelona com a base de la reforma401, i que, en conseqüència, procuri elevar

aquesta forma dialectal—"de quejo, barceloní fins al moll dels óssos, sóch el primer en

abominar" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 341)— a la categoria d'idioma, "en contraposició

ab el català escrit ò literari, que, tant ell com el senyor Casas, qualificaven de català

acadèmich, considerando en certa manera com una llengua convencional" (MIQUEL I

PLANAS: 1918, 302), i "una mena de convenció acadèmica, filla del artifici ò de la

voluntat creadora d'uns gramàtichs anteriors a la colla de L'Avenç que no havien sabut

estudiar en la realitat els fenòmens de la llengua viva" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 305);

en segon lloc, que ignori la literatura clàssica catalana402, "d'hont arrenca passant a

travers de períodes realment crítics, la llengua literària d'aleshores lo mateix que la

d'ara" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 303); en tercer lloc, que s'hagi volgut diferenciar tant la

llengua catalana de la castellana, prescindint del marc social dins el qual es mou la

llengua catalana403, de manera que "la pruija diferenciadora dels gramàtichs, portada al

punt de divorciar expressament abdues llengües, fins en allò que per parentiu ètnich

tenen de comú, no ha pogut fer més que dificultar el conexement de la nostra, posat

401
Par i Alcover estan d'acord a considerar que el barceloní no és la millor opció per emprendre una

reforma lingüística (v. 4.2.4.5, i 4.2.2.1, respectivament).
Par també considera que el model de català literari ha de sorgir dels autors clàssics catalans (v.

4.2.4.1).
403 '

En aquest punt, a més, es veu com Miquel i Planas adopta una postura reivindicativa a favor del
reconeixement de l'oficialitat de la llengua catalana: "Mentre no tinguem escoles; mentre no hi hagi a
Catalunya una cultura produhintse integralment en català; en un mot, mentre la llengua catalana no sia
oficial a Catalunya y pugui prescindir de la llengua castellana com a factor de cultura general, no hi haurà
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qu'aquesta ningú no'ns l'ensenya, sinó que l'aprenem fentnos d'autodidactes, basantnos

en la llengua parlada, adaptantli les conexences gramaticals del castellà que no li

repugnen y deduhint les altres dels models literaris que se'ns fan accessibles" (MIQUEL i

PLANAS: 1918,347-348).

Miquel i Planas es queixa, al mateix temps, que els "flamants reformadors de 1890 no

eren sinó uns jovenets plens de bons desitjós y que tenien certes pensades lingüístiques,

la trascendencia de les quals estaven ells mateixos ben lluny de capir" (MIQUEL I

PLANAS: 1918, 303), que els movia un afany de "singularisarse fent alguna cosa que

may no hagués feta ningú", i que actuaven "ab tota l'ardidesa què'ls pochs anys y la

irresponsabilitat solen donar" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 307), rebutjant el principi

d'autoritat. En un principi, l'actitud d'aquests joves podria haver-se considerat

justificable, però no en el present, quan Fabra, "y quan no l'Institut, també sabien a qui

haurien degut cridar", a aquells qui posseïen "la força d'haverse erigit en campions d'una

secular tradició literària", referint-se als representants dels Jocs Florals i de la RABLB

(MIQUEL I PLANAS: 1918,321).

D'altra banda, la reforma preconitzada per Fabra és una moda que segueixen els

escriptors novells, una joventut dòcilment preparada per a rebre la veu del gramàtic

"com expressió de la veritat suprema" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 322) els quals no

solament observen les Normes, sinó que, "cas extraordinari de submissió mental entre

gent jove, s'han fet estrictes seguidors dels preceptes morfològichs y sintàctichs

continguts en el Diccionari y la Gramàtica", amb la qual cosa tota la literatura anterior

a la promulgació de les Normes passa a la categoria d'arcaica i els autors encara vivents

perden el prestigi als ulls dels nous escriptors, de manera que després de la reforma

queda "una literatura sense precedents immediats, sense clàssichs actuals, sense

autoritats vives, sense models per a seguir, sense mestres per a consultar, situantse

voluntàriament fóra de la tradició nacional" (MIQUEL i PLANAS: 1918,349-350).

més remey (y es lo únich pràctich que pot ferse) que aprontarse de totes les facilitats qu'aquella llengua'ns
ofereix per a la obtenció d'una cultura lingüística adaptable al català" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 347).
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I per què, doncs, si la reforma és tan nefasta com assenyala Miquel i Planas, triomfa?

Quins són, segons el criteri del bibliòfil, els factors que permeten la consolidació de les

Normes? En primer lloc, la importància del fet que els homes de L'Avenç disposessin

d'una impremta pròpia, "una poderosissima arma", en paraules de Miracle (1976,

124)404, que facilità una ràpida implantació de les innovacions ortogràfiques del grup i

permeté la difusió de versos d'escriptors de prestigi com Maragall —a qui, com a tants

altres escriptors, li era indiferent la reforma, cosa que l'editor considera "una

complicitat" implícita—, els quals sortien "vestits a la moda nova" i que influenciaren

altres escriptors, fent que "alguns llibres de versos fossin estampats, àdhuc lluny de

L'Avenç, ab is llatines" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 310-312). Així i tot, exceptuant els

llibres publicats per L'Avenç i la revista Pèl y ploma, que seguien l'ortografia

reformada, la majoria d'escriptors i publicacions no s'adhereixen a la proposta dels

homes de L'Avenç, duta a terme durant vint anys de propaganda activíssima, "feta en

mig de la indiferència glacial del nostre públich". Segons el bibliòfil, "la ortografia de

L'Avenç no servia més que per a fer modernisme. Era una manifestació d'avant-garde", i

subratlla el fracàs d'aquest primer intent de reforma, el qual es concreta en el Congrés

Internacional de la Llengua Catalana de 1906, on, en el moment de les votacions,

obtenen majoria les conclusions que marquen la tendència ortogràfica tradicional

(MIQUEL i PLANAS: 1918,313).

I en segon lloc, la causa fonamental i definitiva que afavoreix la implantació de les

Normes és el suport institucional: "Avuy en Fabra veu triomfantes les seves reformes,

gràcies a la pressió exercida constantment des de les altes esferes ab que ell se

relaciona" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 323). Si el grup de L'Avenç no va reeixir abans en

404
Miracle (1976, 123-124), amb la seua desimboltura habitual, explica com s'actuava a la impremta: "El

procediment era simple. L'encarregat de la impremta preguntava al client en quina ortografia s'havia
d'imprimir el seu treball, i el client, les més de les vegades incapaç de determinar una norma a seguir i
tenint una certa temença que en el seu escrit hi haguessin moltes «faltes d'ortografia», acabava amb un
«vostè mateix», és a dir, amb un vot de confiança a l'home que sabia de què anava. I així, sense càlcul ni
estratègia, aquell «vostè mateix» assegurava a L'Avenç una molt més ràpida difusió del seu sistema
ortogràfic". També apunta que els partidaris de l'ortografia tradicional —com es fa palès en aquesta
reflexió de Miquel i Planas— eren molt conscients que "allò de tenir impremta pròpia i d'estampar-hi no
sols la revista, sinó tants de llibres i de fullets com se'ls encarregava era més definitiu que no pas tots els
arguments dels dos apòstols de l'ortografia nova". Miracle conclou: "sense la impremta pròpia la
campanya de L'Avenç hauria començat i acabat amb els articles de Casas Carbó".
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la seua campanya reformadora fou per la manca d'una estructura política que li hagués

donat suport; ara, en canvi, l'Institut disposa de recursos pecuniaris, "posats

generosament a la seva disposició per la Diputació provincial de Barcelona" (MIQUEL I

PLANAS: 1918, 353), que li han permès d'emprar mitjans de propaganda ilimitats, i de

gaudir igualment d'un prestigi extraordinari i d'una autoritat incontrastable:

"La bondat de les doctrines no's demostra per l'èxit que obtenen quan les

propaguen els que manen. Ha de venir provada per l'èxit y l'acceptació anteriors,

pels resultats de prosselitisme anteriors. Y'ls gramàtichs de la escola de L'Avenç

no farien honor a la veritat si no reconeguessin que lo qu'ells iniciaren fa vint-y-

vuyt anys, sols ha pogut fer camí quan han aconseguit apoderarse del Institut

d'Estudis Catalans y de tots els ressorts burocràtichs de la Diputació de Barcelona

y de la Mancomunitat de Catalunya" (MIQUEL I PLANAS: 1918,324).

La campanya institucional de suport a les Normes contrasta amb els inconvenients que

pateixen aquells qui no les subscriuen, amb la qual cosa tots els qui no volen quedar

marginats de la política cultural del moment han d'adherir-s'hi. Miquel i Planas (1918,

323-324) afirma que la reforma no pot ser discutida, ha de ser acceptada al peu de la

lletra, "sots pena de certs inconvenients per al protestatari que a mi, personalment ja

m'ha vagat prou de conèxer", ja que "no hi ha cap mena de consideració per al que, fent

ús de la omnímoda facultat de pensar, no s'ajup incondicionalment al jou d'una

disciplina gramatical inflexible". Per a la persona que escriu sense Normes, tot són

desavantatges; fins i tot qualsevol personalitat s'ha de subjectar al "capitis diminuito

d'una normalitat ortogràfica y gramatical que deformarà'l seu pensament, destruirà

l'harmonia de les seves construccions literàries, y cuydarà esborrar tots els caràcters

distintius què'l colocaven per damunt dels escriptorets insignificants que avuy han pogut

aconseguir, gràcies a la lley Fabra, escriure tots exactament d'una matexa manera". I

afegeix que, si algú opta per seguir el camí ancestral que "ab instint salvador seguiren

els escriptors de la renaxença des del Aribau a Mossèn Cinto, aquest algú ja pot

resignarse a una jubilació prematura" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 350).

A banda d'aquest marc, diguem-ne filosòfic, que embolcalla el seu discurs, l'editor es

manifesta contrari a aspectes ortogràfics i sintàctics concrets i, de retruc, aborda també
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qüestions literàries que l'impulsen a mostrar el seu rebuig a la reforma. Quant als

primers, troba injustificat el canvi de la forma ab per amb, la substitució de y per z405, la

supressió de les h, exceptuant les etimològiques, i la introducció de les formes

reforçades dels pronoms me, te, se406 (MIQUEL i PLANAS: 1918, 326-331). A més

d'aquests canvis, queja preconitzaven els homes de L'Avenç i que araban adoptat els de

l'Institut, el bibliòfil es mostra contrari a les reformes que ha introduït Fabra en l'edició

del Diccionari i que, per tant, són de la seu pròpia collita, "subjectant cada mot a una

revisió feta ab criteri personal y acomodantne la ortografía als seus punts de vista"

(MIQUEL i PLANAS: 1918,332).

Es tracta de la representació gràfica del so de la doble / com /•/, i de la introducció del

sufix -itzar (MIQUEL i PLANAS: 1918, 333-337). Quant a la primera, argumenta que és

una norma excessivament complicada per als usuaris i que "cap ortografía de cap

llengua del món no pot tenir la pretensió de transcriure tots els fonemes de la llengua

parlada"; quant a la segona, l'abundància de verbs, adjectius i adverbis amb aquesta

terminació "oferirà a l'orella sonoritats inesperades y, per al gust de mòlts, sumament

desagradables" i, a més, "constituiria un retrocés deplorable de la nostra llengua cap a

un ruralisme agressiu què'ns fa pensar en l'època dels segadors"407.

Pel que fa a les qüestions sintàctiques, la publicació de la Gramàtica Catalana de 1918

permet a l'autor del discurs fer balanç dels aspectes que Fabra "eleva a preceptes" i van

més enllà de la reforma únicament ortogràfica, ja que "alteren profundament la forma

d'expressió natural y pròpia del parlar català". Miquel i Planas (1918, 337-338) no està

d'acord a bandejar l'article lo neutre —tot i que no l'empra—, ni a emprar la qual cosa

en lloc del relatiu neutre lo qual, ni a substituir el pronom indeterminat se per hom, ni en

405
Els motius per què ni el bibliòfil ni Par no estan d'acord amb la /', els recollim a 4.5.3.
Par està absolutament d'acord amb l'exposició de Miquel i Planas (v. 4.2.5).
Pel que fa a la desinencia -itzar, estem d'acord amb Rafanell (1999, 50-52), quan assenyala les

contradiccions en què cau Miquel i Planas quan parla de la distribució d'aquesta terminació, ja que la
considera un localisme, però no queda clar on la ubica exactament: sembla que inicialment la situa a
Barcelona, mentre que, després, parla de la forma no barcelonina -itzar. Tanmateix, la Gramàtica de
Fabra la situa precisament fora de la capital. A més, desqualifica les raons de l'editor perquè, com la resta
d'antinormistes, sempre combat el fabrisme "des d'una presumpta llengua general, no urbana, històrica,
tradicional, no malejada", i amb l'excés del sufix -itzar, en canvi, creu que retornarem "a l'època dels
segadors" (RAFANELL: 1999, 51).
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l'ús de la construcció en + infinitiu, innovacions aquestes que preconitza Fabra en la

seua gramàtica.

Finalment, hi ha motius literaris que impulsen Miquel i Planas a combatre la reforma

lingüística. D'una banda, la uniformitat en l'obra dels literats, la qual, com a

conseqüència de passar pel sedàs de les Normes, quedarà empobrida i sense possibilitat

que s'hi respectin els trets diferencials. Així, qualsevol escriptor que vulgui publicar "ha

de toparse ab un ò altre dels infinits tentàculs de l'organisació burocràtico-lingüística

que tots conexèm", que l'obligarà a aplicar les Normes, després de les quals quedarà un

"estil incolor y neutre que lleva tot valor personal a l'obra escrita" (MIQUEL I PLANAS:

1918, 341). D'altra banda, "la reforma ha causat danys irreparables a la nostra llengua

considerada com instrument de bellesa", ja que

"la sistemàtica aplicació dels principis gramaticals d'En Fabra sols es possible

resignantse a veure desaparèxer de la nostra llengua una infinitat de matisos,

renunciant a una part de la seva força d'expressió, y a tota possibilitat d'un

axecament ulterior que li conquisti una nova magestat y, si molt convé, una

superior bellesa" (MIQUEL i PLANAS: 1918,348).

Abans d'impartir aquesta conferència, Miquel i Planas ja es trobava entre el grup de

fundadors de l'Acadèmia de la Llengua Catalana (1915), entitat que, vista des de la

perspectiva oficial, és qualificada de "secessionista", perquè resorgeix amb la finalitat

de combatre les Normes (1913) —i, per aquest motiu, sanciona les REGLES (1916)—,

però que, en canvi, el bibliòfil justifica com a institució que respecta la tradició (v.

4.1.3.2), i que té raó de ser en la seua funció "espectant, conservadora y defensiva de

l'integritat de la nostra Llengua". Contràriament, considera que és l'Institut la institució

que s'aparta de la tradició amb excessives innovacions totalment injustificades i

arbitràries, i que "s'es irrogada una facultat legislativa respecte d'aquest [l'idioma], que

de cap manera no li correspon". Per tant, conclou:

"la tendència reformadora qu'actua sota'ls auspicis del Institut d'Estudis Catalans,

un cop deduhida la part d'elements extranys y fins contraris dintre d'aquest a la
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susdita reforma, constitueix una veritable dissidència" (MIQUEL i PLANAS: 1918,

353).

Miquel i Planas, que no pretén actuar de filòleg, sinó de crític, situant-se deliberadament

fora del camp de la filologia i la gramàtica (MIQUEL I PLANAS: 1918, 325-326), justifica

aquest discurs en base a dos criteris: primerament un desig individual de manifestar la

seua opinió i la seua voluntat de posar-se "a cobert de tota veleytat reformadora respecte

del català" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 352); en segon terme, s'erigeix en portaveu

messiànic, ja que les seues opinions són compartides "per un estol de personalitats a les

quals fóra una injustícia negar una alta significació; y seria una gran sòrt per a mi aquest

vespre, que les meves paraules resultessin un digne tornàveu del estat d'opinió que

preíindràn traduhir" (MIQUEL i PLANAS: 1918, 299), tot i que deplora que la revolta

s'hagi personificat en ell sense pretendre-ho:

"Y es ben singular el cas de que sia precisament jo, mancat de tot prestigi literari,

simple aficionat als llibres y al estudi, qui avuy s'axequi, tot sol, en un impuls

d'atreviment temerari, contra tota aquella força incontrastable y aclaparadora de

que us he parlat" (MIQUEL I PLANAS: 1918, 354).

Rodergas408, en la semblança que fa de l'autor de la conferència, explica així els motius

que impulsen el seu amic a manifestar-se contra la reforma lingüística, encapçalant la

protesta que uneix "els vells literats aplegats en l'Acadèmia de Bones Lletres y en la

també benemèrita institució dels Jochs Florals de Barcelona", els quals es neguen a

acceptar les Normes409. Miquel i Planas, tot i que era l'autor que menys perjudicat

n'havia de resultar, "donchs a la seva prosa pulcra y acurada pochs retocs y esmenes li

calien", accepta ser el capdavanter d'aquest grup "per respecte a l'ortografia tradicional

que tant belles obres havia produhit, un bon tros —potser ab axò el més encertat— per

respecte a l'estètica de la paraula escrita, per no haverhi sigut primordialment convocats

408
RODERGAS, Josep (1951). Semblança i bibliografia de R. Miquel y Planas, dins Spill o libre de

consells de Jaume Roig. Poema satirich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y
un repertori per R. Miquel i Planas. Barcelona: Imprenta Elzeviriana y Casa Miquel-Rius, 1929-1950.
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els literats, y molt per companyerisme, endut per la seva cavalieresitat" (RODERGAS:

1951,10).

De tota manera —i ara parla l'amic—, "el pla en que va colocarse Miquel y Planas

respecte a les Normes y que tantes picabaralles va ocasionar entre literats d'un y altre

bàndol, no va restar a Miquel ni una amistat, ni una sola consideració, amistat y

consideració que, per la seva part, Miquel y Planas no va regatejar may a ningú"

(RODERGAS: 1951, 11). Ben al contrari, Par, en una carta a l'editor, el felicita per les

conferències a l'Ateneu i li manifesta la seua admiració per emprendre una batalla amb

la qual està conforme:

"lo penò per V. axecat en contra de les innovacions ortogràfiques demostra son

coratge literari. Ja sap V. mes idees; debades es que li digui qu'estic conforme.

M'aplech, donchs, a la host de la que V. es un capdevanter: prengui-m com a

soldat ras, y pose mos serveys (si quelcom puc fer en aquesta creuhada) a ses

ordres" (Carta a Miquel i Planes, núm. 3 (sense data), apud FELIU: 1997, 168-

169)410.

Per acabar, Miquel i Planas (1918, 350-351) clou el seu discurs augurant un futur molt

negre a una llengua catalana abandonada pels parlants per ineficient: "Si'ls vents no

muden, si la moda literària persisteix, a favor dels interessos creats a redós de

l'organisació burocràtica que tot ho agavella y que crea'l buyt al entorn de tota veu

discordant, pot ésser un fet, dintre algun temps, l'existència (real aquesta vegada) d'una

llengua catalana acadèmica; una mena de super-català d'ús exclusiu en els cenacles

literaris", una llengua de pura convenció, "venint a ésser com el llatí de l'Edat Mitja, ò

Així mateix, Rodergas (1951, 3, nota), en aquesta semblança, adopta l'ortografia usada habitualment
pel bibliòfil, "com a tribut respectuós a la seva memòria y per a què'l present llibre mantingui una unitat
ortogràfica".

Tot i que aquesta carta no porta data, la referència a les conferències de l'Ateneu (21 i 25 de juny de
1918) indica que probablement va ser escrita durant el mes de juliol, poc després que les pronunciés i que
apareguessin publicades a Catalana (30/06/02). Par no assistí a les conferències, perquè s'estava a
Cerdanyola des de les 6 de la tarda fins a les 9 del matí —com explica en aquesta mateixa carta—, però
en coneixia el contingut, i escriu la missiva per felicitar el seu amic pel que havia dit, cosa que indica que
no podia haver passat encara gaire temps.

250



Col·legues aníinormistes

com, en els nostres dies, l'idioma auxiliar del Dr. Zamenhoff411". A més, a causa de la

uniformitat imposada per "l'escola reformista", la llengua parlada a Catalunya,

Mallorca, València i el Rosselló no tindrà "un guiatge literari que la salvi del

esmicolament dialectal". Aleshores, caldrà que hi hagi una nova renaixença, i "la

reforma de L'Avenç haurà representat una marrada de cent anys en la nostra historia

literària" (MIQUEL i PLANAS: 1918,351).

Després d'aquesta dissertació, l'editor continuà malparlant de les conseqüències de la

reforma des de les revistes Catalana i Bibliofília (de la qual era director), i des dels seus

llibres satírics Les confidències d'En Joan Bonhome i El purgatori del bibliòfil, per

exemple412. En la mateixa carta suara esmentada en què Par felicita Miquel i Planas per

les conferències a l'Ateneu, també es refereix literalment al llibre "En Joan Bonhome",

—sense especificar, però, si al·ludeix a Les confidències o Els pensaments—, del qual

comenta: "aquesta flagelado dels «dejus» literaris catalans es tasca sanitosa y en

conseqüència noble y enlayrada. L'admir per sa independencia de carácter. Lo tros, a

mon vijares, mes excelent es la critica del glosari, o mellor dit de la glosarigrafia. Té

absolutament rahò". I més avall, es burla dels noucentistes anomenant-los "glosariistes

preciosistes" (Carta a Miquel i Planes, núm. 3 (sense data), apud FELIU: 1997,168-169).

Miquel i Planas manté tota la vida la seua postura antinormista i, a pesar que els literats

de l'Acadèmia i dels Jocs, en nom dels quals havia parlat, van acabar acceptant

finalment les Normes —malgrat les seues primitives protestes—, "restà sol, mantenint

fins el seu traspàs el seu criteri immutable, y no pas per esperit de rebequeria, tant

impropi d'ell, sinó per convenciment fondament arrelat" (RoDERGAS: 1951,11).

411
Ludwik Lejzer Zamenhof (Biafystok 1859 — Varsòvia 1917) Oculista i lingüista jueu polonès. Fou el

creador de l'esperanto (1887). Hi traduí, ultra la Bíblia, obres de Schiller, Goethe, Heine, Shakespeare,
Gogol, Andersen i altres. El 1909 visità Barcelona, amb motiu del Congrés Universal d'Esperanto.
Amb les paraules "llengua auxiliar" aplicades a l'esperanto, Miquel i Planas demostra no tindré grans
esperances que aquesta llengua esdevingui un instrument de comunicació universal, com havia ideat el
seu creador.

Al CMP es troben tres exemplars pertanyents a Par d'aquests volums de Miquel i Planas: La novela
d'un bibliòfil, Les confidències d'en Joan Bonhome i Els pensaments d'en Joan Bonhome, que
corresponen, respectivament, als números 1, 2 i 3 de la col·lecció Bibliofilia. Tots tres són de 1918 i duen
la nota "Edició de tres cents exemplars no posats a la venda y destinats als amichs de l'editor". Pel que fa
a El purgatori del bibliòfil, és de 1920.

251


	TSRA_0134.pdf
	TSRA_0135.pdf
	TSRA_0136.pdf
	TSRA_0137.pdf
	TSRA_0138.pdf
	TSRA_0139.pdf
	TSRA_0140.pdf
	TSRA_0141.pdf
	TSRA_0142.pdf
	TSRA_0143.pdf
	TSRA_0144.pdf
	TSRA_0145.pdf
	TSRA_0146.pdf
	TSRA_0147.pdf
	TSRA_0148.pdf
	TSRA_0149.pdf
	TSRA_0150.pdf
	TSRA_0151.pdf
	TSRA_0152.pdf
	TSRA_0153.pdf
	TSRA_0154.pdf
	TSRA_0155.pdf
	TSRA_0156.pdf
	TSRA_0157.pdf
	TSRA_0158.pdf
	TSRA_0159.pdf
	TSRA_0160.pdf
	TSRA_0161.pdf
	TSRA_0162.pdf
	TSRA_0163.pdf
	TSRA_0164.pdf
	TSRA_0165.pdf
	TSRA_0166.pdf
	TSRA_0167.pdf
	TSRA_0168.pdf
	TSRA_0169.pdf
	TSRA_0170.pdf
	TSRA_0171.pdf
	TSRA_0172.pdf
	TSRA_0173.pdf
	TSRA_0174.pdf
	TSRA_0175.pdf
	TSRA_0176.pdf
	TSRA_0177.pdf
	TSRA_0178.pdf
	TSRA_0179.pdf
	TSRA_0180.pdf
	TSRA_0181.pdf
	TSRA_0182.pdf
	TSRA_0183.pdf
	TSRA_0184.pdf
	TSRA_0185.pdf
	TSRA_0186.pdf
	TSRA_0187.pdf
	TSRA_0188.pdf
	TSRA_0189.pdf
	TSRA_0190.pdf
	TSRA_0191.pdf
	TSRA_0192.pdf
	TSRA_0193.pdf
	TSRA_0194.pdf
	TSRA_0195.pdf
	TSRA_0196.pdf
	TSRA_0197.pdf
	TSRA_0198.pdf
	TSRA_0199.pdf
	TSRA_0200.pdf
	TSRA_0201.pdf
	TSRA_0202.pdf
	TSRA_0203.pdf
	TSRA_0204.pdf
	TSRA_0205.pdf
	TSRA_0206.pdf
	TSRA_0207.pdf
	TSRA_0208.pdf
	TSRA_0209.pdf
	TSRA_0210.pdf
	TSRA_0211.pdf
	TSRA_0212.pdf
	TSRA_0213.pdf
	TSRA_0214.pdf
	TSRA_0215.pdf
	TSRA_0216.pdf
	TSRA_0217.pdf
	TSRA_0218.pdf
	TSRA_0219.pdf
	TSRA_0220.pdf
	TSRA_0221.pdf
	TSRA_0222.pdf
	TSRA_0223.pdf
	TSRA_0224.pdf
	TSRA_0225.pdf
	TSRA_0226.pdf
	TSRA_0227.pdf
	TSRA_0228.pdf
	TSRA_0229.pdf
	TSRA_0230.pdf
	TSRA_0231.pdf
	TSRA_0232.pdf
	TSRA_0233.pdf
	TSRA_0234.pdf
	TSRA_0235.pdf
	TSRA_0236.pdf
	TSRA_0237.pdf
	TSRA_0238.pdf
	TSRA_0239.pdf
	TSRA_0240.pdf
	TSRA_0241.pdf
	TSRA_0242.pdf
	TSRA_0243.pdf
	TSRA_0244.pdf
	TSRA_0245.pdf
	TSRA_0246.pdf
	TSRA_0247.pdf
	TSRA_0248.pdf

