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Introducció

Vicent Martines (Alacant)

La literatura esdevé una peça clau en la constitució del discurs identitari, i,
en la identitat mateixa del poble que la crea, rep i en fa tradició. Es tracta
d’un constructe intel∙lectual i ideològic basat en la (presa de) consciència
de la pròpia identitat, la dels pobles com a ens col∙lectius, la de les perso-
nes com a arxipèlag de relacions volgudes o involuntàries, conscients o
no, que ens atrauen o ens separen en la compartició i, segons com, gene-
ració d’un imaginari col∙lectiu comú producte de reelaboració intel∙lectual
mimètica. Un joc d’equilibris entre historiografia i literatura (o, en general,
obres d’art verbal) que calibra i emmotlla una miríade d’imatges públiques
i privades de l’essència personal i col∙lectiva, calibrada i emmotllada per
processos de presa d’autoconsciència com a resultat de la concepció de
les pròpies característiques conjuntives i, alhora, de les separatives: allò
que ens uneix i ens articula, i allò que ens separa d’altri. Una intensa –i
freqüentment tensa– dinàmica entre la mirada pròpia i la de l’altre, la
voluntat pròpia i la dels altres, que sovint no coincideixen, però es neces-
siten per perfilar identitats.

La identitat “nacional” i la personal, la de cada individu i la de la
col∙lectivitat de voluntats compartides per ésser un poble i –com va pro-
clamar Vicent Andrés Estellés– assumir la veu del (teu) poble, és un tema
motor i, alhora, monitor que durativament ha estat consubstancial com-
pany de viatge. La literatura és un escandall molt valuós per copsar la ma-
nera com es manifesten i evolucionen aqueixos sentiments (el col∙lectiu/
nacional i el individual/personal). En les obres literàries, amb la perspec-
tiva d’un apropament diacrònic –com el que ens honrem d’oferir en aquest
monogràfic de la ZfK–, és bona de veure la capil∙laritat i transvasament
entre mimesi i història, no necessàriament realista, ni fefaent, ni fidelment
mostradora de la vera realitat, però no fàcilment destriable de l’influx d’es-
tímuls o determinants “externs” –conquestes, guerres, repressions, globa-
lització, vindicació del jo personal–.



4 Vicent Martines 

En aquest monogràfic oferim 9 aportacions que estableixen una verita-
ble rosa dels vents per orientar-nos en aqueix escandall sempre complex
d’una qüestió sempre indestriablement afectada per l’interés de conéixer-se
com a nació/poble, i la (rei)vindicació cap a contextos no sempre afins ni
amens, quan no evidentment virulents i violents. Partim de Ramon Llull i
la consideració de l’expressió de la seua identitat de pertinença col∙lectiva i
a la seua autobiografia: per una banda, l’anàlisi a l’entorn de la identitat de
qui a l’Edat Mitjana es definia expressament com a “Ego magister Ray-
mundus Lul catalanus” (Gabriel Ensenyat), i, per una altra, l’anàlisi de la
seua identitat com a persona a partir de la seua Vida coetània (Cortijo), en la
qual també va excel∙lir com a autor. Tot seguit hom estudia identitats literà-
ries que milloren les reals amb l’atenció a la tensió que s’estableix entre
mimesi d’art literari i la historiografia a fi de resseguir els mecanismes de
(de)construcció de la identitat en les lletres catalanes medievals (Martines).
La catalanitat en temps de convulsió i monstruositat per violència i guerra
(i de postguerra) contemporània és analitzada tot exemplificada en l’obra
de Teixidor, Pa negre (Baumann). La literatura esdevé bona eina en un pro-
cés d’estudi sobre la identitat (catalana) en relació a les altres i malgrat ser,
alhora, volgudament considerada “com si cap literatura exterior existís” a
partir de l’obra de J. V. Foix (Veny). En definitiva no deixa de ser un joc de
relacions no exemptes de relativitat entre centre i perifèria i la construcció
de símbols (o d’un símbol), com ara el cas de la biografia de Raimon, de
Joan Fuster (Esteve). La trena de relacions relatives entre el col∙lectiu o la
nació i l’individu, entre el centre i la perifèria, no deixa d’estar influïda –
quan no interferida– per la pulsió entre globalitat i identitat, estudiada
sobre la base de la narrativa catalana actual (Balaguer). També queden
representades aquestes pulsions, relacions i tensions en un gènere o àmbit
d’expressió en què “pren cos”, literalment, sobre l’escenari, quant a teatre i
identitat en obres de Jordi Casanoves (Orazi). A la fi hem situat una anàlisi
sobre l’especialitat i la construcció d’identitats en literatura (Salvador) que
rebla la presa en consideració de la manera com es construeix la presa de
consciència de la identitat i com la literatura hi ajuda del ferm.

 Vicent Martines, Universitat d’Alacant, Institut Superior d’Investigació Cooperativa
IVITRA / Departament de Filologia Catalana, Apartat de correus 99, E-03080 Alacant,
<martines@ua.es>.
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“Ego magister Raymundus Lul
catalanus”. Entorn a la identitat de
Ramon Llull a l’Edat mitjana

Gabriel Ensenyat Pujol (Palma)

Summary: Ramon Llull is presented as a “Catalan” and was also known in this way in
the Middle Ages. This is due to three factors. Firstly, the inhabitants of the Kingdom of
Majorca were called like this to distinguish them from other segregated groups (slaves,
freedmen, Jews, Muslims, converts) due to their mostly Catalan backgrounds. Secondly,
they were also perceived and identified in this way outside the Kingdom. And finally, in
assuming this identity, the Blessed Ramon Llull must have understood that his cultural
and missionary work outside the Crown of Aragon had to be done as a Catalan.
Keywords: Ramon Llull, Catalan, Middle Ages, Kingdom of Majorca, Crown of Aragon 

 1  La qüestió identitària a l’Edat Mitjana

A hores d’ara hi ha a Europa un gran interès per l’estudi de les identitats
nacionals, que ens porta inexorablement a endinsar-nos en els segles me-
dievals. Això no obstant, definir el concepte d’“identitat” a l’Edat Mitjana
planteja diversos problemes afegits a la problemàtica que “per se” suscita
sempre parlar de la qüestió, fins i tot en clau actual (Hobsbawn, 2002;
Fontana, 2005). A més, a l’època medieval, allò que entenem per identitat
era força més inconsistent, contradictori i canviant que avui. És, doncs,
una categoria que requereix contínuament ser explicada.1

No entrarem en definicions ni debats, perquè aquest no n’és el lloc
pertinent. Partim de la base que la detecció de la “nació” –implícita a la
idea d’identitat− suposa l’existència d’uns trets comuns, d’una consciència
d’identitat col∙lectiva i comuna, compartida pels habitants d’un territori.
Això no obstant, la historiografia que s’ha ocupat de l’estudi de les identi-
tats nacionals ha menystengut la posició dels regnes medievals davant la
presa de consciència identitària. Per això, contra el parer tradicional segons
                                                     
1 D’altra banda, hi ha altres caracteritzacions identitàries, com el concepte d’identitat

urbana, que no entren dins l’àmbit d’estudi d’aquest treball. Sobre la matèria vegeu Ira-
diel et al. (2016).
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el qual fins al segle XVIII hom no podia parlar de veritables sentiments
nacionals (Hobsbawn, 1990; Anderson, 1993; Hermet, 1996; Gellner,
2003), seguim els plantejaments historiogràfics més recents, que fan retro-
cedir el sorgiment de l’esperit nacional als últims segles medievals (Sabaté,
2016; Garcia-Oliver, 2017). Evidentment la idea de la nació i de la cons-
ciència nacional a l’Edat Mitjana no és la mateixa que la que existia a
l’Europa dels segles XVIII–XIX (fonament dels actuals estats-nació), però
resulta obvi que ja a l’època medieval existien determinats sentiments
identitaris entre les comunitats que més tard hom ha anomenat “nacio-
nals”. Per això, a les últimes dècades els medievalistes han revisat la idea
que a l’Edat Mitjana no existia cap mena de sentiment nacional. És clar que
a l’Europa del segle XIII –l’Europa de Llull− es tractava d’un sentiment
primerenc, difús, encara precari, o, com diu Génicot, la nació era “una
imagen desvaída todavía..., un sentimiento naciente” (Genicot, 1976: 129–
130). Però que ja es manifestava.

En què es basava aquest sentiment? Sintetitzant-ho molt, l’Edat Mitjana
continuà acceptant la definició de nació donada per Ciceró i repetida per
sant Isidor: un conjunt d’homes que tenen un origen comú, units per la
sang. Per tant, la nació s’identificava amb un grup ètnic. Després l’escolàs-
tica accentuà la qüestió ètnica, però com que la matèria no era fàcil de dis-
cernir, hom considerà que el principal factor diferenciador era la llengua,
que sant Tomàs assimilà directament al concepte de nació: “linguae seu
nationes”. Però, de bell nou, el significat identitari que tenia parlar una
llengua ha estat sotmès a debat per part de la historiografia, la qual tradi-
cionalment havia considerat que fins a temps moderns no existia una ve-
ritable consciència lingüística entre la gent que parlava un mateix idioma.2

Aital plantejament era en conseqüència amb el que negava la idea de
nació fins a l’època de la Revolució Francesa, si fa no fa. Però actualment
hom valora que el sentiment lingüístic ja era present a l’Edat Mitjana. Més
encara, a la llengua se li atribueixen fortes implicacions culturals, polítiques
i ideològiques (Eberenz, 1987). Aquesta consideració s’oposa a la de Kohn
(1949), per a qui la llengua, abans de l’època dels nacionalismes, s’accep-
tava com un “fet natural” i “las masas apenas se daban cuenta, antes de la
época del nacionalismo, de que hablaban un mismo idioma en un gran
territorio” (op.cit.: 19–20). Tanmateix medievalistes com B. Guenée con-
tradiuen aquest punt de vista:

                                                     
2 Per contra, avui dia hom té clar −majoritàriament− que la qüestió lingüística s’insereix

de ple en el debat sobre la identitat.
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el físico, la lengua y las costumbres era lo que, a lo largo de toda la Edad Media, caracte-
rizaba a una nación. Pero el análisis del físico y de las costumbres se prestaba a discu-
siones y errores. En definitiva, el único carácter “nacional” que imponía a todos, tanto
al sabio como al hombre sencillo, era la lengua. En la Edad Media, una nación era ante
todo una lengua. (Guenée, 1973: 60)

Pensam que apreciacions com la de Kohn i altres, fetes per grans estu-
diosos del fet nacional (que en absolut pretenem menysvalorar), parteixen
d’un desconeixement de les fonts medievals, en les quals podem detectar
una consciència lingüística més preclara. A tall de mostra, en posarem un
exemple no gaire allunyat de l’època de Llull i de caràcter mallorquí. Quan
el 1343 Jaume III va ser desposseït del regne de Mallorca, un habitant de
l’illa, Miquel Rul∙lan, fou processat per partidisme a favor del rei destronat.
Entre les acusacions se li imputava que, com a acte de protesta contra
l’ocupació de Pere el Cerimoniós, havia decidit parlar “provençal” en lloc
de “catalanesc”, que era la llengua d’uns súbdits (els mallorquins) a qui
considerava deslleials i traïdors. També ho feien altres amb qui es reunia.
Ell es defensà argumentant que parlaven d’aquesta manera a mena de joc.
De fet, a tenor de les deposicions, fa la impressió que procedien així per fer
burla de la situació (Llompart, 1986). En qualsevol cas, la consciència lin-
güística, associada a un fet polític, no pot ser més clara.

La visió renovada, imperant a hores d’ara, no exclou els pertinents ma-
tisos que calgui fer en relació amb la percepció actual. Per exemple, al segle
XIII les classes il∙lustrades dels diversos països romànics encara no havien
adquirit una plena consciència idiomàtica, pròpia, i, per tant, no sentien la
necessitat de donar un nom específic a les respectives llengües, que ano-
menaven amb els noms genèrics de “romanç”, “pla” o “vulgar”, entre
d’altres. No es tracta d’una apreciació baldera, ja que, com afirma Germà
Colón (1978: I, 39), en termes històrics la qüestió de la llengua constitueix
sempre un problema d’identitat nacional.

En definitiva, el que sembla inqüestionable és que, en el concepte me-
dieval de nació, hi jugaven un paper clau dos aspectes: l’adscripció política
–tothom pertanyia a un regne, comtat...− i la llengua. Tots dos es comple-
mentaven amb el factor territorial, en el primer cas (l’entitat política estava
assentada en un territori concret, que tenia un nom),3 i amb el corol∙lari

                                                     
3 Segons B. Guenée (1973: 57), “la primera señal por la cual una comunidad manifiesta

que ha tomado conciencia de sí misma es que se dé un nombre y dé también un nom-
bre al país que habita”.
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afegit de la perspectiva cultural, en el segon.4 Tot plegat havia de conferir
un determinat sentiment de pertinença a una comunitat política, que si
hom no vol anomenar “nacional” (sobretot per evitar confusions termino-
lògiques amb èpoques més recents) sí que pensam que és perfectament
legítim designar com a “prenacional”.

D’altra banda, a totes aquestes qüestions de definició difícil i complexa,
objecte de debat, sovint controvertit, cal afegir-hi el fet que no és fàcil tro-
bar informació que ens permeti acostar-nos a la consciència col∙lectiva de
les societats medievals. Els textos que reflexionen o insinuen sentiments iden-
titaris són estranys, rars. Com veurem, Ramon Llull no n’és una excepció.

 2  L’àmbit identitari català

La historiografia ha plantejat l’existència d’un espai comú català des del
sorgiment dels comtats catalans i la seva afirmació (d’Abadal, 1970; Sal-
rach, 1978; Bonnassie, 1979/81; Zimmermann, 1989). Als últims anys, els
estudis de F. Sabaté (1997, 2015, 2016) han aportat llum sobre la formació
política del territori i la creació dels discursos legitimadors dels grups diri-
gents catalans. També ha analitzat l’ús del terme “nació” i la diferència amb
“terra”: mentre el primer comprendria tot el cos polític –rei inclòs−, el
segon faria referència només als estaments, especialment quan s’enfronten
al rei. I, seguint la pauta general, ha observat que sovint a Catalunya s’assi-
mila “nació e llengua”. De la mateixa manera que, des del segle XIII, l’ex-
pansió comercial catalana va acompanyada per l’establiment de consolats
“dels catalans” o “de la nació catalana”, que inclouen mallorquins i valen-
cians (Sabaté, 2015: 35–36).

De fet, des de fa temps sabem que la denominació de “català” (igual
que “nació catalana” i altres similars) era compartida pels mallorquins i
valencians. Pel que fa al regne de València, la qüestió ha estat estudiada,
entre d’altres, per A. Ferrando (1980), J. A. Barrio (2011), A. Rubio Vela
(2012) i P. Viciano (2014). Així mateix, des d’una òptica historicoassagística
també cal remarcar les contribucions del mateix P. Viciano (1995), F. Gar-
cia-Oliver (2016) i V. Baidal (2016), les quals també s’insereixen de ple en
l’anàlisi de la naturalesa identitària dels valencians. A més, cal remarcar
especialment tot aquest conjunt d’aportacions pel que signifiquen, en un
lloc, el País Valencià, en què malauradament la interferència del discurs

                                                     
4 En qüestió de noms Sabaté (2016) ens ha advertit que fins i tot abans de donar nom a

un territori (Catalunya), el gentilici (català) és més fàcilment copsat i perceptible.
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polític sovint s’ha sobreposat a l’àmbit exclusivament acadèmic, fins al
punt de desvirtuar o negar la realitat històrica i lingüística del país.

A Mallorca, destaquen els treballs sobre la matèria d’A. Mas (2005,
2014, 2015), de tall acadèmic, i d’O. Vaquer (2008), de caràcter més tost
divulgatiu. Mas, partint d’altres treballs seus (1994, 2001), ha exposat que la
gran majoria de pobladors establerts a Mallorca des de la conquesta cata-
lana de 1229 fins a mitjan segle XIV procedien de Catalunya, cosa que va
propiciar que s’anomenassin i fossin anomenats catalans. També s’hi ano-
menaven ells mateixos en un altre context i amb una finalitat molt diferent:
a fi d’oposar-se onomàsticament als esclaus, als musulmans, als jueus i als
conversos. Hi tornarem a incidir en parlar específicament de Llull.

D’altra banda, a l’època medieval, el concepte d’Espanya s’aplicava a
tres nivells –tots tres diferents de l’actual (Alomar, 2006).5 En general, tenia
un caràcter geogràfic o historicista, d’ús culte, que equivalia i corresponia a
la Hispania romana (incloent, per tant, l’actual Portugal). És el sentit que,
posem per cas, trobam a determinats textos catalans, com els cronístics. En
segon lloc, al regne castellanolleonès, a partir del segle XIII, es comença a
assimilar Espanya amb Castella i, per extensió, a l’exterior a vegades hom
també ho fa. I a l’àmbit català sovint Hispania/Espanya designava al-An-
dalus. És a dir, el concepte d’Espanya s’aplica als territoris musulmans
peninsulars. Això és així tant als comtats catalans de l’any mil com a la Ma-
llorca del segle XIV. La qüestió és prou coneguda i, per això, no cal ara in-
sistir-hi.

Així, doncs, parlam d’un territori –la Península Ibèrica medieval− polí-
ticament dispers. Per això, hom acaba de plantejar les diferents sobiranies
que caracteritzen l’espai territorial peninsular, derivades de la diversitat tra-
dicional dels regnes medievals (Narbona, 2015). En aquest marc, la identi-
tat de Catalunya és el resultat d’un llarg procés, lligat fonamentalment a la
constitució d’un bloc de poder al voltant de la casa de Barcelona (Cingo-
lani, 2015). Aquesta identitat després es traslladarà als territoris conquerits
(les Balears i el País Valencià), fins que més tard els particularismes, deri-
vats del model polític inicial de la Corona Catalanoaragonesa (regnes sepa-
rats), la diluiran. La integració dins la monarquia hispànica, cada cop més
monopolitzada per Castella i d’orientació uniformista, en farà la resta. I els
Decrets de Nova Planta intentaran posar les bases jurídiques a la política
d’assimilació basada a identificar Espanya amb Castella. Però tot això ens
transporta a una època molt allunyada respecte a la matèria que analitzam.
                                                     
5 Recordem que el títol de rei d’Espanya no existí formalment fins al segle XIX.
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 3  La qüestió identitària en relació a Ramon Llull

La breu síntesi que hem fet als dos apartats anteriors ens permetrà emmar-
car l’aspecte que ara tractam. Per començar hem de repetir allò que ja hem
remarcat anteriorment: els textos medievals que tracten de manera especí-
fica l’aspecte identitari són ben escassos. I Llull no n’és una excepció: entre
la seva extensíssima obra, no hi figura cap escrit en què plantegi la qüestió.
Significa això que és impossible atansar-nos a la matèria? Per descomptat
que no, ja que disposam d’altres elements que ens permeten plantejar com
voltava la matèria identitària entorn del Beat.

No direm res de nou si exposam que per a Llull el primer referent iden-
titari és el de poble cristià (“populis christianis”) o el de Cristiandat (“totius
christianitatis” o, també, “tota cristianitas”, citant els termes que empra ell
mateix) (Hillgarth, 2001: 55–58). P. Evangelisti (2005–2006) ha exposat
que Llull planteja el reforçament d’una identitat cristiana, combinada amb
una estratègia de conversió. Així mateix, una llarga tradició erudita ha fet
referència als suposats ideals pacifistes que propugnava entre els pobles,
fins al punt d’arribar a proposar la creació d’alguna mena d’organisme “in-
ternacional” que vetllàs per la pau i dugués a terme tasques d’arbitratge
amistós en el cas de conflictes (Caldentey, 1943). D’aquesta manera, Llull,
precursor de tantes coses, també ha estat considerat precursor de societats
com l’ONU.

No és aquest el lloc per entrar a debatre la qüestió del pacifisme lul∙lià,
que tanta bibliografia, no exempta de controvèrsia, ha generat. A tall de
síntesi, direm que Llull aposta per la pau, però és una pau relativa, perquè
està condicionada a l’èxit de la missió. O, dit altrament, si la missió fra-
cassa, o no és possible, es mostra partidari de la croada, per tal d’afavorir la
conversió. Aquesta aparent contradicció pot tenir l’origen en sengles pas-
satges evangèlics, antagònics a primer cop d’ull, quan Jesucrist, d’una
banda, anomena benaventurats els pacífics (Mt. 5,9) i, de l’altra, afirma que
Ell no ha vengut a portar la pau sinó la bona espasa (Mt. 10,30). Ens
podríem estendre sobre el caràcter compatible d’aquestes dues afirmacions,
a partir del significat transcendent que tenen, etc. (i fer-ne la corresponent
extrapolació al cas lul∙lià), però no ho farem perquè ens allunyaríem de la
matèria que tractam.

D’acord amb l’argumentació ja comentada sobre la identificació entre
nació i llengua, potser el primer referent concret de caire identitari en Llull
seria la seva contribució a fer del català una llengua en majúscules. I hau-
ríem de remarcar l’etiqueta de “creador del català literari” que hom li ha



 Entorn a la identitat de Ramon Llull a l’Edat mitjana 11

aplicat si més no des del segle XIX (Hina, 1998). Només aquesta circums-
tància ja faria de Llull, per extrapolació, el (o un dels) forjador(s) de la
identitat catalana. Això no obstant, avui dia hem hagut de matisar l’asseve-
ració que tant recorregut ha tengut. Rere tot plegat hi ha una part de mito-
logia, com ha posat en relleu J. E. Rubio (2005, 2015), en estudiar el mite
de Llull fet servir en la construcció d’una identitat catalana a partir de la
Renaixença. De fet, en sentit estricte, el Beat no és el fundador ni el crea-
dor de la llengua catalana, ja que tenim altres factors que contribueixen a
l’evolució del català (Badia / Santanach / Soler, 2009). Tampoc no cons-
tituïa aquest l’objectiu que perseguia: la preocupació de Llull no era ser el
forjador de cap llengua, encara que hi contribuís molt en relació amb el
català. Per al Beat la llengua és un instrument al servei d’uns objectius més
alts, com és força conegut. Per això, J. Moran i J. A. Rabella (2015), deixant
de banda l’etiqueta ja superada, han pogut remarcar que el cas de Llull no
consisteix tant en el caràcter innovador que se li havia atribuït en l’àmbit
lingüístic sinó en la llarga durada del seu projecte i la seva enorme produc-
ció escrita en català.

Així mateix pot semblar contradictori l’ús tan extens que fa el Beat de la
llengua catalana, que empra en dotzenes d’obres, amb la valoració negativa
que trobam al Blaquerna, als capítols 80 i 94, de la diversitat de les llengües i
la proposta del llatí com a llengua universal. Però, com ha comentat L. Ba-
dia (1991–1992), no som davant un contrasentit: l’ideal unitarista de Llull
en qüestions de fe i alhora de llengua i el plurilingüisme que el caracteritza,
a ell, a les seves obres i a les seves propostes, és degut al pragmatisme que
aplica en abordar la qüestió.

Pel que fa al nom de la llengua vernacla en la qual escriu moltes de les
seves obres, el Beat fa ús dels conceptes habituals de “romanç” i “vulgar”.
Com sabem, l’apel∙latiu “català” i les seves variants es van imposant més
tard, a mesura que avança el segle XIV, però sempre conviuen amb les
oscil∙lacions en la denominació de la llengua. De fet, les altres apel∙lacions
usades anteriorment –sobretot vulgar, pla i romanç− són absolutament
majoritàries durant tota l’Edat Mitjana. A Mallorca mateix, observant els
inventaris de les biblioteques transcrits per Hillgarth (1991), podem notar
al llarg de tot el període medieval el predomini de la forma “pla”, en pri-
mer lloc, seguit de “romanç” i “vulgar”, que deuen significar més del
noranta per cent de les entrades. “Llengua catalana” o similar només apa-
reix en tres ocasions (una, per cert, referida al Tirant lo Blanc, mentre que
l’obra mateixa parla de “llengua valenciana”); “llengua mallorquina”, una;
“llengua materna”, tres; i “llengua vernacla”, una. Tot i així, en altre tipus
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de documents, relatius a altres contextos, sovinteja més la denominació de
“llengua catalana” o d’altres per l’estil (Mas, 2002).

Ramon Llull fa servir alguna d’aquestes denominacions. Per exemple,
escriu el Llibre de contemplació en àrab i el tradueix ell mateix al català: “com
sia romansador d’aquesta obra d’aràbic en romanç” (cap. 352, v. 30). I la
mateixa expressió trobam a l’èxplicit de l’obra:

Acabada e complida és aquesta translació de Libre de Contemplació d’aràbic en
romans, la qual translació fo fenida lo primer dia de l’any en vulgar; e la compilació de
l’aràbic fo fenida e termenada en lo sant divendres de Pasca. (OE, II: 1258)

L’expressió concreta “llengua catalana” apareix després en alguna obra
pseudolul∙liana, com el Testamentum, escrit a Londres el 1332 (potser per un
anònim metge mallorquí) (Pereira / Spaggiar, 1999), la versió catalana del
qual és anterior a la llatina, cosa que se’ns indica en aquesta última: “Trans-
latum fuit presens Testamentum de lingua cathalonica in latinam” (Testa-
mento, 11).

Sí que en una ocasió Ramon Llull s’autoaplica el gentilici “català” per
expressar la seva identitat. Es tracta de la coneguda dedicatòria, probable-
ment autògrafa, que trobam en el manuscrit que envià el 1289 al dux de
Venècia Pietro Gradenigo: “Ego magister Raymundus Lul, cathalanus,
transmito et do istum librum ad laudem Dei, honorem vestrum et comunis
venetiarum”. Soler (1994) ha comentat acuradament el context de la dedi-
catòria, que transcriu a la p. 54 i podem veure reproduïda en fotografia a la
p. 64. Tot i que ens trobam davant una mostra primerenca de l’ús del gen-
tilici “català” com a definició en termes identitaris, no ens ha de sorpren-
dre. Es troba àmpliament documentat, tant al regne de València (vegeu
fonamentalment Ferrando, 1980 i Rubio Vela, 2012) com al regne de Ma-
llorca. En aquest últim territori, pàtria de Ramon Llull, A. Mas (2005) ha
explicat en quines circumstàncies els cristians de natura illencs s’autoaplica-
ven el gentilici “català”. Una de les més remarcables és respecte a la per-
cepció ideològica que tenien d’ells mateixos en relació amb altres cossos
socials de l’illa, segregats (vegeu supra). Però també el mateix autor ens
explica que fou usat en altres àmbits. Es tractaria, bàsicament, del sentit
que li atorga el Beat en la dedicatòria al dux venecià. La consideració de
Llull com a català equival a la de cristià vell, fill de catalans establerts a l’illa,
com era el seu cas. És a dir, correspon a la d’una persona nascuda a l’illa i
d’arrels principatines. I que identifica la nació amb la llengua. De fet, era
així com els mallorquins, juntament amb la resta de catalanoparlants, es
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presentaven i eren coneguts fora dels territoris de la Corona d’Aragó. I, cal
remarcar-ho de manera particular, això va ésser així també durant els anys
d’existència de la Corona de Mallorca; és a dir, en temps de Llull.

De fet, seguint A. Mas, el gentilici català era un terme polisèmic, amb
diferents significats segons el context. A Mallorca el feia servir la gent de
lletra, precisament el cas de Llull. I era usat “sobretot de cara a l’‘exterior’
de la Corona d’Aragó, que tenia el seu exponent més clar en la considera-
ció dels cristians de natura del Regne com a part de la nació catalana”
(Mas, 2005: 119). No cal dir que també tenia un component sentimental
obvi.

En realitat, un segle més tard, l’altra figura de les lletres mallorquines
medievals, Anselm / Antelm Turmeda, és definí d’una manera semblant i
hi definí la llengua en què escrivia. A La disputa de l’ase (1398) es presenta
així: “aquell fill d’Adam que està assegut sota aquest arbre, és de nació
catalana i nat en la ciutat de Mallorca”. I a les Cobles de la divisió del regne de
Mallorca (1398) declarava que, a precs d’alguns mercaders mallorquins, ha
fet algunes “cobles grosseres en pla català”.

Si Llull es volia donar a conèixer “nacionalment” davant Pietro Grade-
nigo, amb quin concepte ho havia de fer? Ramon Llull procedia de pares
catalans, com la majoria dels habitants cristians de la Mallorca del segle
XIII, que poblaven un territori de conquesta recent. Se sabien descendents
de cristians que s’havien establert a l’illa a partir de 1230. Per tant, no ocu-
paven el país des de temps immemorials ni habitaven la terra d’uns avant-
passats ancestrals. En conseqüència, no podien sentir-la com la “nació”: el
procés era massa recent. Nacionalment havien de continuar sentint-se
catalans. No hi ha una consciència identitària específicament mallorquina,
ni tan sols arran de la formació de la Corona de Mallorca ni tampoc durant
els anys de la seva existència. Encara som lluny de la ideologia particularista
que començam a detectar tímidament a partir de la segona meitat del segle
XV i que, tot i així, tampoc no eliminà la nomenclatura unitària.

És cert que per “català” s’entenia súbdit del rei d’Aragó, vinculat a
alguns dels territoris de parla catalana de la Corona.6 Però en temps de la
dedicatòria a Pietro Gradenigo Llull era súbdit del rei de Mallorca. En
aquest cas, allò que tenim és una consciència d’origen, part damunt el sen-
timent dinàstic, que era (i els fets posteriors ho demostraren) molt més
volander. I, a més a més, quant a Llull, Jaume II de la Corona d’Aragó s’hi

                                                     
6 De manera puntual també a vegades s’anomenava catalans als aragonesos; fins i tot ho

afirma així Zurita, però ara no entrarem a explicitar aquest aspecte.
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refereix en diverses ocasions considerant-lo “de domo nostra” i, més enca-
ra, “natural nostre” (Hillgarth, 2001: 76, 91, 92). Es tracta de referències
clares, que palesen que malgrat que les dues corones estaven separades, un
hom podia ser considerat súbdit de l’altra, almenys si es donaven certes
condicions, que en el cas de Llull s’acomplien.

Pel que fa a altres autoqualificacions, el Beat acaba els Mils proverbis
dient que els “féu e dictà Maestre Ramon Lull de Mallorca”, una afirmació
desproveïda de cap declaració de nacionalitat. Mentre que el principi de Lo
concili, en què llegim que el “féu maestre Ramon Lull malorquí”, és d’auten-
cicitat lul∙liana més que dubtosa, com ja va posar en relleu el seu editor,
Salvador Galmés (fins i tot un altre manuscrit en comptes de “maestre” diu
“il∙luminat maestre”, cosa que és totalment inversemblant que sorgís de la
seva ploma) (Bonner, 1998: 43, n. 32). El terme “mallorquí” en temps de
Llull no era gens usual i no ho va ser fins més tard (així com el gentilici
“balear”, que també resulta estrany fins a l’època de l’Humanisme). I, en
cap cas, s’oposava a “català”. Un bon exemple el podem veure en Turmeda
quan es va convertir a l’Islam i va prendre un nom àrab, Abdallah at-Tar-
juman al-Mayurquí (“el torsimany mallorquí”), sense deixar de definir-se
com originari de la nació catalana.

D’altra banda, cal considerar un altre nivell en relació a la consciència
identitària: com definien Llull a d’altres comunitats nacionals. Aquest as-
pecte té un interès especial perquè aquest tipus de documents es caracte-
ritzen per tenir un caràcter utilitari i desideologitzat. La primera referència,
encara en vida del Beat, la trobam en l’aprovació de l’Ars brevis, feta per la
Universitat de París l’any 1310, en la qual es fa constar que el “magistri
[Raymundi] Lull, cathalani de Maioricis” viu a una casa situada “in vico
buquerie Parisiensis, ultra parvum pontem, versus Cecanam” (Hillgarth,
2001: 80–81).

Així mateix, en una còpia de les Novae et compendiosae introductiones logicae,
feta per un autor no català, sembla que itàlic, poc posterior a Ramon Llull,
ja que coneix la darrera producció parisenca de 1310, llegim que el Beat era
conegut com el gran filòsof català:

In quadam arte mirabili, quam nuper huic mundo tradidit gratia Ihesu Christi, qui voluit
eam... cuidam sancto homini et christianissimo revelare, qui Raymundus nomine dictus,
Lulli cognomine dignus. Et bene Raymundus Lulli, quia vere radius lucis mundi, quem
etiam in partibus nostris aliqui magnum philosophum catalanum appellant... de cuius
virtute, per Dei gratiam, in partibus Ytalicis, ut in nobili civitate Ianuensi aliisque
quibusdam, minimella fuit aliquibus notitia propalata. (Perarnau, 1983: 153, n. 95)
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També a la Rhetorica nova (1301) l’èxplicit diu: “finitus est liber... Istum
tractatum compilavit magister Raymundus Lull catalanus secundum vulga-
rem stillum in insula Cipi in monasterio sancti Iohannis Crisostomi”. Com
afirma J. Rubió (1985: 309), el redactat no és de Llull, però ens interessa
igualment per als nostres propòsits.

Altrament, al procés inquisitorial que patí el franciscà espiritual Bernat
Deliciós (finalment condemnat a presó perpètua), a la deposició que va fer
el 17 de març de 1319 féu una descripció condreta d’un llibre –el Vade Me-
cum− que li havia ofert Ramon Llull, català de Mallorca: “Interrogatus a
quo habuit dictum librum, dixit quod Romae a Magistro Raymundo Lulio,
catalano de Maioricis”. Llull degué conèixer el fraticel a Roma el 1296. De
fet, les obres del Beat que també posseïa Bernat Deliciós eren les escrites
per Llull a la península itàlica entre 1294–1296 (Amengual, 2014: 20).

I qui més es referí al Beat en aquests termes va ésser l’inquisidor Eime-
ric, el qual qualifica Llull en diverses ocasions com a català i la seva obra
escrita en llengua catalana. Per començar, el fet que una gran part de l’obra
del Beat estigués escrita en català i es difongués principalment en aquesta
llengua esverava i escandalitzava el dominic, que al Directorium inquisitorum,
II, q. IX, escriu:

Postea dominus Papa Gregorius in Consistorio etiam de consilio fratrum interdixit et
condemnavit doctrinam cuiusdam Raimundi Lull Catalani, mercatoris, de Civitate
Maioricarum oriundi, laici, phantastici, imperiti, qui quamplures libros ediderat in
vulgari Catalanico, quia totaliter grammaticam ignorabat. (Puig, 1984: 33)

Com podem observar, enmig dels improperis que li dedica l’inquisidor,
la referència a la llengua catalana que feia servir Llull (fruit, segons Eimeric,
del desconeixement que tenia el Beat del llatí), no constitueix precisament
un elogi. És el mateix que féu, seguint Eimeric, un altre inquisidor més
tardà, Bernard de Luxemburg. Al seu Catalogus haereticorum (1522) condem-
nava Ramon Llull de Mallorca, com a català que escrivia en català.

De fet, el papa Gregori XI, instigat per Eimeric, el 5 de juliol de 1372
va escriure una carta a Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona, perquè,
juntament amb Eimeric, examinàs molts llibres escrits per Llull en català i
plens d’errades. Altres peticions del mateix tenor que ens interessen es
repeteixen els anys següents (Fort, 1972: 14, 18, 21–22, 27, 41). Com que
l’inquisidor insistia sobre la qüestió a la cort papal, el 1377 Pere el Cerimo-
niós demanà al papa que es fes a Barcelona l’examen de les obres de
Ramon Llull, entre d’altres motius perquè eren escrites en català: “Primo
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quia opus predictum est in idiomate catalano, ob quod absque dubio me-
lius intelligetur per catalanos quam per homines alterius nationis” (Rubió,
1908: 268).

I al conegut Dialogus contra lullistas, Eimeric posa en boca dels lul∙listes
aquesta frase: “No saps que Ramon Llull és català com tu mateix? Lluita
per la pàtria, perquè no es vegi embolicada en una infàmia tan gran” (Puig,
2002: 44). Més endavant s’hi refereix com a “mallorquí” mentre que
Ramon de Penyafort era “barceloni” (Puig, 2002: 77). I acaba fent referèn-
cia a l’Arbre de filosofia d’amor, escrit tant en català com en llatí; diu Eimeric
als seus contrincans lul∙listes: “Us l’he pres de vosaltres i el tinc tant en
català com en llatí” (Puig, 2002: 133). També a la bul∙la de Gregori XI Con-
servationi puritatis catholicae fidei (1376) s’especifica l’origen mallorquí del Beat:
“in causa dicti Raymundi Majoricen[sis]” (Amengual, 2014: 62). Aquesta
bul∙la no sabem si és autèntica o falsa, però pel que fa al cas és indiferent.

Aquestes consideracions “de fora” sobre la catalanitat de Ramon Llull
s’expliquen perquè la designació genèrica a l’estranger dels mallorquins
com a “catalans” era acceptada per tots aquests. No importava que no ho
fossin jurídicament –Mallorca, en temps de Llull, era una corona nominal-
ment independent, infeudada a la Corona d’Aragó.

I és en aquest context que Pere el Cerimoniós, com ja ha estat remarcat
(Puig, 1983: 324), va promoure Ramon Llull com a figura senyera i emble-
màtica del pensament català. Recordem l’elogi encès que va fer del Beat, al
privilegi que va concedir el 10 d’octubre de 1369 a favor de Berenguer de
Fluvià, mercader valencià, perquè pogués explicar l’Art lul∙liana en tots els
dominis de la Corona: “quod in dictione nostra et tam novissimis
temporibus repertus fuerit tam excellentis doctrine et ingenii doctor qualis
predictus magister Raymundus, tamque excellens scientia in ipsa dictione
nostra origine habuerit” (Rubió, 1908: 222–223, doc. 230). De manera
semblant a com ho havia fet Jaume II el Just, el Cerimoniós també defineix
Llull com a nascut “in ditione nostra”. I, més tard, el 1377, l’anomena “ca-
talà”: “ex quo dictus Raymundus erat Catalanus” (Rubió, 1908: 269; Puig,
1983: 57, n. 152). Així mateix el rei Pere desautoritzà Eimeric i l’expulsà de
la Corona, a més de promoure altres iniciatives a favor del Beat. També
Joan I i els seus successors varen continuar la promoció de la doctrina
lul∙liana. Joan I, un cop més, titlla Ramon Llull de “català”. Al privilegi
atorgat el 12 de setembre de 1392, que establí els fonaments de l’escola
lul∙liana de Barcelona, afirma que la fundació es fa perquè els estudiants
“puxen estudiar e legir la art e doctrina filosòfica del doctor e gran filòsof
cathalà en Ramon Llull” (Carreras, 2001: 61, n. 9).



 Entorn a la identitat de Ramon Llull a l’Edat mitjana 17

 4  Conclusions

Tot i que Ramon Llull no va fer reflexions específiques de caràcter “nacio-
nal”, les referències que ens ha proporcionat sobre la matèria deixen clar
que tenia assumida la identitat catalana i que acceptava amb absoluta natu-
ralitat l’adscripció nacional. Aquesta circumstància era deguda a diferents
factors. En primer lloc, com a originari del regne de Mallorca, es definia de
la mateixa manera que els seus compatriotes illencs. Aquesta concepció
partia d’un origen comú, basat en la procedència majoritària dels pobladors
de Mallorca. Aquests colonitzadors, com en el cas dels pares de Llull, pro-
venien de Catalunya. A més, els insulars feien servir el gentilici català per
diferenciar-se d’altres col∙lectius d’arrels diferents presents al regne, segre-
gats: jueus, musulmans, conversos, esclaus i lliberts. Tampoc no podem
menystenir, a l’hora d’identificar-se “nacionalment”, el sentiment de perti-
nença a la comunitat lingüística; i, molt menys, en aquest cas, tractant-se
precisament de Llull.

Així mateix, a part d’acceptar de manera natural l’adscripció nacional
catalana, el Beat devia haver assumit que la projecció cultural i missionera
que desenvolupava fora del marc de la Corona d’Aragó havia de dur-la a
terme com a català. I és que la denominació facilitava les coses i evitava
confusions.

Tampoc no hem d’oblidar que la dedicatòria s’adreçava al governant
d’una república itàlica, per tant a un “estranger”. I aleshores la mirada exte-
rior incloïa els mallorquins –i els valencians− dins el gentilici catalans. I un
lector italià, com era el cas, no percebia diferències no ja lingüístiques (que
en temps de Llull eren inexistents o quasi en els textos escrits) ni culturals
sinó tampoc polítiques entre un “mallorquí” (gentilici que aleshores encara
no es feia servir) i un nadiu de les altres terres catalanes.

A més, hem de pensar que aquesta dedicatòria és de finals del segle XIII,
lluny encara dels particularismes, quan la catalanitat dels insulars i valen-
cians romania sense impugnacions.
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Summary: The Vita coaetanea is a mesmerizing autobiographical account of Ramon
Llull’s life dictated by himself to a monk at the monastery of Vauvert in Paris in 1311.
The philosopher was then 79 years old and was making preparations to attend the
Council of Vienne that same year. Throughout the Vita Llull imagines himself as a
combination of sinner, pilgrim, hermit, teacher, preacher and spiritual knight (miles
Christi). The Vita closely follows the model of hagiographic accounts and has as its
point of departure Llull’s so-called conversion to penitence. Llull’s ulterior life is under-
stood by him as an act of self-effacement and love for Christ and his neighbor. In a
previous book, the Book of the Order of Chivalry, written decades before, Llull had defend-
ed a new moral definition of knights as embodiments of man’s effort in his attempt to
achieve everlasting rest with his Creator, a mission that has spiritual as well as temporal
connotations. The two works, separated by some thirty-five years, insist on the need to
reach the Muslim population through a crusading effort which is both military and
spiritual. The The Book of the Order of Chivalry gives way in the Vita to an autobiography
conceived of as an exemplum of the chivalric endeavors which the first book extolls
and calls for.
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The Vita coaetanea (or Vita Beati Raimundi Lulli) is a mesmerizing autobio-
graphical account of Ramon Llull’s life dictated by himself to a monk at
the monastery of Vauvert in Paris in 1311. The philosopher was then 79
years old (78 if we follow some opinions) and was making preparations to
attend the Council of Vienne that same year. To this Council he wished to
go to make the following proposals:

Primum quidem ut locus constitueretur sufficiens in quo uiri deuoti et intellectu
uigentes ponerentur, studentes in diuersis linguarum generibus quod omni creaturae
scirent doctrinam euangelicam praedicare. Secundum vero ut de cunctis religiosis
militibus christianis fieret unus ordo qui ultra mare contra Saracenos usque ad
recuperationem Terrae Sanctae bella continua retinerent. Tertium autem ut contra
opiniones Auerrois, qui in multis peruersor extitit ueritatis, dominus papa celeriter
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ordinaret remedium, quod per uiros inteligentes catholicos, non intendentes ad sui
gloriam sed Christi honorem, obiceretur praedictis opinionibus et eas tenentibus, quae
obuiare uidentur ueritati et sapientiae increatae, Filio Dei Patris. (§44)

First, that there should be established adequate places where devout men of vigorous
minds were gathered to study different kinds of languages that they know how to
preach the Gospel to every creature. Second, that of all the Christian military religious
orders be made only one that waged permanent war against the Saracens until the Holy
Land is reconquered. Third, that in opposition to the opinions of Averroes – who in
many things was a perverter of the truth – the pope ordered as soon as possible a rem-
edy, that intelligent Catholic men, concerned not with their honor but with the honor
of Christ, should object to the said [erroneous] opinions and to those who defended
them, which seemed to stand in the way of the truth and the uncreated wisdom, the
Son of God the Father. (my translation)

Having these three purposes or intentions into consideration, Llull’s
narrative as dictated to the Parisian monk has to be somewhat suspect.
And not because the data contained in it lack veracity, but rather due to
the fact that the structure and discursive dispositio of the information
included in the account could maybe invite us to see in it more than a sim-
ple autobiographical narrative.

Although the book can be divided into several parts, as critics have
done, we believe that chapter VI occupies a central position in a volume
totaling XI chapters (or 45 subsections according to the critical edition by
Harada). The chapters that immediately precede number VI offer some
sort of crisis, as Bonner (2007) has interpreted them (the Genoa tempta-
tion and his expulsion from Tunis).

The structure of the book is reinforced by some parallelisms. Thus, the
entire narrative revolves around the act of verbal utterance and the act of
writing. In §1 the Vita presents us with an image of Llull-the-character
devoted to writing and composing vana cantilena et carmina. In the last para-
graph of the work (§45), Llull is writing with the same frantic zeal, al-
though he is now purposely compared to the prophet David (Psal. 44: 2) in
his composition of worthy libri as if signaling his complete transformation:

“My heart hath uttered a good word: I speak my works to the king. My tongue is the
pen of a scrivener that writeth swiftly” [Psal. 45:1]. Truly his tongue was the pen of that
uncreater scrivener, to wit, the Holy Ghost, who gives “the word to them that preach
good tidings with great power” [Psal. 68:11] [and] of which the Saviour spoke to the
Apostles, saying: “For it is not you that speak, but the Spirit of your Father which
speaketh in you” [Mat. 10:20].
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Throughout the Vita Llull imagines himself as a combination of sinner,
pilgrim, hermit, teacher, preacher and spiritual knight. The Vita, rewritten
by a narrator/author from its original format (that is, the words spoken
directly by Llull himself), closely follows the model of hagiographic
accounts (see Batllori [1998] for a dissenting opinion), as can be seen in the
Catalan version (Vida coetànea) from the 15th century which terms Llull rev-
erend mestra, while he had been referred to with a simple Raimundus in the
Latin text. The narrative point of departure (the book starts in medias res) is
the so-called Llull’s conversion to penitence (conversio ad poenitentiam, a sen-
tence with clear Franciscan overtones). Llull experiences a miraculous
series of visions that point to his identification with Christ crucified and
agonizing on the cross. His meditation on this fact concludes with his deci-
sion to preach the gospel (good news) urbi et orbe, the true purpose for the
justification of his life as disseminator or preacher of God’s word. The
reality of Majorcan demographics makes it clear to him that he must begin
by focusing on the Muslim population at large, the so-called unbelievers or
infidels, who surround Christendom on all sides. But language becomes an
important issue, as he is not able to reach many of these Arab speakers. He
then purchases a slave and learns from him the Arabic language. At the
same time he undergoes a process of intellectual formation and prepara-
tion in the disciplines of his day, with a focus on logic and philosophy,
theology, law, and medicine. Preaching, thus, is a matter of will as much as
of intellectual preparation. For Llull clearly sees that he must convince the
learned among the Muslims before he can have access to the population of
infidels at large:

The Saracens are in such a state that the wise among them do not believe in Moham-
med by force of arguments and despise the Koran because he lived a dishonest life. So
if one could conduct a long discussion with them and demonstrate the faith through
the force of arguments, they would be converted at once. And once converted, they
would convert the people. To learn their language does not take much time. (XXVIII;
Vega, 2003: 215)

This period of nine years (like the nine months of gestation in a mater-
nal womb) produces a reborn Llull ready to spread the good news of the
Christian message everywhere. To be able to realize his way, Llull had to
understand first his sinful nature and become a humble pilgrim and a self-
effacing hermit. In addition, he had to abase himself and adopt a meek and
submissive attitude when he realized his ignorance. As a consequence, he
underwent a difficult learning process. It is representative of this phase of
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humiliation and debasement the fact that he had to seek knowledge pre-
cisely from those whom he tried to convert. Thus the death of his slave
signals the moment of detachment from his previous ties, his breaking
loose from the past after his long rite de passage, when he is ready to plunge
himself into a life of service and action. In this nine-year period, he goes
from infancy to maturity, born anew to a life of sacrifice dedicated to his
Lord.

Llull envisions his work as an act of self-effacement and love for Christ
and his neighbor. In his Desconhort, which can also be analyzed in the con-
text of medieval hagiographic literature (Abrámova, 1998), the Hermit
accuses Llull of pride and vainglory, for he doubts God’s work and wishes
to revert predetermination, attempting to save those that have been con-
demned by God. Llull responds by affirming his love for Christ, which is a
love for humankind:

Since I wish to see Him honored and loved above everything that exists, I complain
and lament and am [plunged] in sadness. As you do not know whence my pain comes,
you fail to console me or to be of any help. […] Thanks to you, sinners get no better.
You show them no charity, whereas God pardons them magnanimously. […] Judging
and pardoning are equally present in God, according to the ordering of his virtues. He
allows nothing that would diminish his justice. This is why the sinner should be greatly
afraid, and why I weep that God is not revered. (XLI–XLIII; Vega, 2003: 218, 219)

The model that Llull has in mind is clearly that of a miles Christi, which
had been previously defined by him in his Llibre de l’ordre de cavalleria. We
can remember here that the events recounted by Llull (his visions took
place in 1263 when he was over thirty years old) occurred, according to
tradition, on January 25, the day when the conversion of St Paul is cele-
brated (Pasqual I, 33). Llull sees himself as a convert modeled after the
greatest Christian conversus, that is St Paul, the same one who envisions
his life in the Gospels as a certamen, a sort of armed struggle against himself
and the enemies of the Lord. In one of his first works, The Book of the Order
of Chivalry,1 Llull clearly suggests this by remaking the image of the medie-

                                                     
1 The Book of the Order of Chivalry was written in Catalan by Ramon Llull between 1274

and 1276 and is one of the author’s earliest works. After his death, it achieved a wide
dissemination throughout Europe in part because it was considered the theoretical
manual on knighthood par excellence. The book was written in Catalan for knights who
might not have a knowledge of Latin. Llull intended this book to be an agent of reform
and change. As Fallows points out, it “emerged out of the climate of spiritual optimism
that the monastery [of Miramar] represented, and from beneath the dark cloud of mili-
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val knight into a spiritual force intent on defending and spreading the
Christian message. The events of the Vita can be summarized as repre-
sentative of the defense of godly justice (righteousness) operated by Llull
throughout his life. Like an armed and wandering knight, he travels in
search of adventures in which to prove his and Christ’s worth. These
adventures involve his preaching, understood as a deed that involves peril
and possibly death. In addition, his jousting is of an intellectual nature
(although jousting nonetheless), be it with potentates and prelates, or with
learned Muslims in intellectual disputationes. In sum, Llull depicts himself in
the Vita as pilgrim, traveler, preacher, etc., and all those types find an ulti-
mate superior meaning in the image/symbol of the knight. In this regard,
the mentions in his narrative to the order of the Knights Templar and
Jacques de Molay (IX), or his request to the community of Pisa to found
an order of knights to go to the Holy Land, fit well with this general inten-
tion of extolling spiritual and temporal knighthood in the Vita (§42). This
is even reinforced by the three final requests that he plans to submit to the
Council of Vienne (§44; see supra).

The image of the old knight who retires to a forest in The Book of the
Order of Chivalry to reflect upon the world has obvious autobiographical
tones that can be compared with the image of Llull-the-old-man of his
Vita:

It came to happen that in a certain country a wise knight – who had upheld his Order
of Chivalry for a long time with the nobility and strength of his great courage and
whose knowledge and good fortune had preserved him in the honor of Chivalry
through wars, tournaments, assaults and battles – decided to lead an eremitic life once
he realized that his days were numbered and that because of old age he lacked natural
strength to wield arms [any longer]. Thus he took leave of his possessions, which he
bequeathed to his children, and made his abode in a great forest, abundant in water and
fruit, forsaking this world, so that his body, frail because of old age, would not be an

                                                                                                                     
taristic and chivalric malaise that had cast its gloomy shadow over the failures of the
recent crusade [III Crusade] in the East and hung ominously over the hiatus in the
Reconquista in the West” (Llull / Fallows, 2013: 2). Johnston (1996) conceives of the
Llibre de l’orde de cavalleria as a spiritual allegory intended to reform the Order of Chivalry
as well as the knights themselves, assigning symbolic meaning to armour and weaponry.
A similar point of view is adopted by Fallows, although he also strives to place the work
within the political and religious context surrounding the II and III Crusades and the
Reconquista. See my edition and translation of the Llibre de l’ordre de cavalleria (Llull / Cor-
tijo Ocaña, 2015), as well as my edition and translation of Llull’s Vita coetània (Llull /
Cortijo Ocaña, 2017) for an abridged version of some of the notes contained in this
article.
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occasion for dishonoring him in those things where his wisdom and good fortune had
brought him honor for so long. And so the knight reflected upon death and upon the
transit from this world to the next, and he understood the everlasting sentence that he
would [eventually] come to. (2)

The knight is visited by a novel squire who wants to be dubbed a
knight. As the two engage in conversation, the knight-hermit lets his young
companion know that he has a book that explains all things necessary to
understand the Order of Chivalry, the first step that must be taken before
devoting one’s life to knighthood:

—My good friend – said the knight – the Rule and the Order of chivalry is contained in
this book which I sometimes read so that it will make me remember the gracious mercy
that the Lord has shown me in this world, for I have honored and upheld the Order of
Chivalry with all my might. For just as Chivalry offers the knight all that pertains to
him, so the knight must also give all his strength to honor Chivalry. (Prologue 9)

It is not difficult to envision here a Llull who imagines himself as a
knight of Christ, miles Christi. As he explains to the novel knight in the
aforementioned book, the lack of charity, loyalty, justice, and truth in the
world prompted the creation of a group of people intent on restoring
them:

Charity, loyalty, justice and truth were once lacking in the world. Enmity, disloyalty and
falsehood came into being and as a result error and confusion were born amongst the
people of God, who were created so that the Lord be loved, known, honored, served
and feared by man. In the beginning, when contempt for justice had come into the
world because of the weakening of charity, it became necessary that justice be restored
again to its honor by means of fear. The people were divided into groups of a thousand
and one man was chosen and selected from every thousand – the most kind, wise, loyal,
strong, with the noblest soul, the most knowledgeable and with the best manners of
them all. (I, 1–2)

The second element to consider in analyzing The Book of the Order of
Chivalry is the many references that appear in it to the conversion of the
infidels. We must bear in mind that the conversio ad poenitentiam which sig-
naled Llull’s renunciation of his former self is paralleled by the divine call
experience during his visions which prompted him towards procuring this
same conversion in others (the infidels), thus giving meaning within a
coherent narrative to his proselityzing endeavors. For Llull, knighthood
consists of defending the Catholic Faith and conquering the infidels who
are intent upon destroying the Church. Because the noblest offices in the
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world are those of cleric and knight, there should be the greatest friendship
between them, as well as respect and love among all the Orders.

Thus, just as God our Lord has chosen clerics to defend the Holy Faith through the
Sacred Scriptures and reason, preaching the faith to the infidels with such great charity
that they are willing to die for it, likewise the God of glory has chosen the knights to
defeat and subject heathens by the strength of their arms, for they contrive every day to
destroy the Holy Church. Therefore, God honors knights in this world and in the one
to come, for they are defenders and upholders of the office of God and of the faith by
which we will attain salvation. (II, 2)

The Book of the Order of Chivalry seems to be an amplification of chapter
112 of the Book of Contemplation in God from which it borrows verbatim
several passages and expressions. Although the latter seems to focus on the
criticism of evil knights, in the final paragraph Llull clearly identifies the
value of real chivalry as a profession that protects man from the world, the
flesh and the devil by arming him with the weapons of virtue. Llull devotes
his little treatise or doctrinal handbook to the definition of the duties of a
perfect knight, that is the religious and moral values that one should
ascribe to the practice of knighthood. In addition, he is also interested in
delving into the religious and moral aspects of chivalry as well as in trying
to reform this institution (Carreras y Artau, 1934; Costa, 1997). His inten-
tion is to join together the concepts of Church and Chivalry and to con-
struct a personal ethics based on the Christian faith. The book, didactic
and moral in nature, examines the origin and nobility of chivalry and the
ethical foundation of the knight’s profession, which ultimately lies in the
defense of the Christian faith. Knighthood, as Llull defines it (VII, 1), is an
honorable profession and essential for the government of the world.

Ramon Llull proposes a moral reform of chivalry (fidelity to the monarchy, the defense
of the faith, and respect towards the lower estates of society) which can be seen from
his contemporary writings on this matter, thus compensating for the scant enthusiasm
towards the military estate presented in Chapter 112 of the Book of Contemplation,
devoted to the comparison of ‘celestial chivalry’, which was open to the works of the
spirit, with ‘earthly chivalry’, which was busy with political, military and social tasks.
(Centre de Documentació Ramon Llull)

For Llull chivalry is an all-encompassing term that does not refer exclu-
sively to the militaristic activity involved in defending society. In John of
Salisbury’s words (1120–1180), the bellatores had a duty “to protect the
Church, to attack infidelity, to reverence the priesthood, to protect the
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poor, to keep the peace, to shed one’s blood, and, if necessary, to lay down
one’s life for one’s brethren” (Policraticus II, 23). In this society organized
for war, as Powers (1988) and Lourie (1966) have called this period of
time, the knight not only had a defensive but an exemplary function.
According to Llull, the Order of Chivalry had the moral obligation of
maintaining unity within its ranks and against the religious enemy, pre-
serving a form of communal concordia for Christian medieval society. The
essence of knighthood was based on a concept of struggle and war that
implied total dedication to the military effort. The knight’s unremitting
perseverance in his militia, that is his defense of the Christian faith and of
the meek and invalid, was paralleled by his tenaciousness when fighting
vice within himself. The Book of the Order of Chivalry in fact defines the
office of the knight as an ideal struggle between the virtues, envisioned as
the knight’s weapons, against the vices on the road to salvation. The
knight’s militia, then, is to be exercised inwardly as much as outwardly, in
the spiritual and temporal spheres. In this the knight is not different from
clerics, who in fact were usually referred to as milites Christi (Christ’s sol-
diers). Both the attitude of the religious person and that of a knight were in
turn based on a concept of life as a military exercise. As Serés (1991) and
Cortijo (in Llull / Cortijo, 2015) have pointed out, the concept of militia
vitae (militant/-ary life) has both a philosophical and a biblical origin.
Seneca tells Lucilium that “vivere militare est” (to live is to fight) (Epist.
XCVI). Job reminds us that “militia est vita hominis super terram” (man’s
life on earth is nothing but fighting) (8:1). St Paul refers to his life of strug-
gle, both spiritually and physically, as “bonum certamen certavi, cursum
consummavi, fidem servavi” (I fought the good fight, I finished the race, I
kept my faith) (2 Timoth. 4:7). Underlying this concept, man’s life is con-
ceived as a metaphoric palaestra (Greek wrestling school) where he is
trained as an athlete. Man’s militant attitude and athleticism must be both
spiritual and temporal, as remarked upon by Llull when affirming that the
office of the cleric is in accord with the office of the knight:

Everything that the priest has donned in order to sing mass carries a meaning appropri-
ate to his office, and since the office of the cleric and that of the knight are in accord
with each other, for this reason the Order of Chivalry requires that everything that the
knight requires in order to practice his office has some meaning that manifests the
nobility of the Order of Chivalry. (IV.1)

Man’s life as struggle or militia must be regulated by two complemen-
tary virtues, just wrath and love (two of man’s passions), which in turn
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must always act respectively in conjunction with justice and reason. Just
wrath is a virtue that prompts men to strive in their exercise of militia.
When allied with prudence and reason, it helps men in their dealings with
Fortune. This means, as pointed out by Serés (1991: 47–48),

the defense of the individual’s capability – by using all his faculties, virtues, and human
virtues (theological, cardinal, and natural or “organic”, including the irascibilis) to face
the undetermined; [it also means] the defense of free will, which, together with a virtu-
ous behavior and endowed with the necessary means, must not fear Fortune’s upheav-
als and must even deny its very existence.

As Llull defines this concept in II.35 et ss., chivalry assumes the fact
that peace and justice must ultimately concord with each other:

If justice and peace were opposites, then Chivalry, which concords with justice, would
be the opposite of peace. And if this is so, then those knights who are the enemies of
peace and love war and its calamities are [true] knights, and those who pacify the people
and avoid calamities are unjust and against Chivalry.

In fact, he had also made a similar point in ch. 112.2 and 5 of his Book
of Contemplation in God when he expressed that it behooves knights to love
peace more than war. This complementary relationship between those two
apparently-opposite virtues brings about concordia, a proportionate harmony
that becomes the ultimate goal of moral virtue and rejects in equal propor-
tion excess and deficiency. In the same way as love and war (bellum and
amor) are sides of the same coin, the knight and the cleric must constantly
strive for this balancing equilibrium that can be jeopardized if knights
develop warring tendencies:

For just as in the beginning the office of the knight consisted of making peace among
men with the force of arms, consequently if the knights of today, who are prone to
warring and are unjust, are not in the Order of Chivalry nor profess properly the office
of the knight, where is then Chivalry and who and how many are those who are in its
Order?

Love and just wrath are intertwined in this conceptualization of the
ultimate goal of society and the individual and highlight an ultimate desire
for peace and rest (quies). This ideal must be achieved though the exercise
of perseverance, constancy, sacrifice, valor, and persistence. Rest is
achieved through the final vanquishing of sin, that is through the internal
and external enemies of man himself. For this purpose,
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the knight is given a sword made in the shape of a cross to signify that just as our Lord
Jesus Christ defeated on the Cross the death into which we had fallen because of our
father Adam’s sin, in the same way the knight must defeat and destroy with his sword
the enemies of the Cross. And just as the sword cuts with both edges, and in like man-
ner Chivalry exists in order to defend justice, which consists of giving to each one its
right, therefore the knight’s sword signifies that he should uphold Chivalry and justice
with the sword. (V.2)

The knight represents the embodiment of man’s effort in his attempt to
achieve everlasting rest with his Creator, a mission that has spiritual as well
as temporal connotations. Man must battle with himself and with the
world. In doing so, he remains in a state of permanent certamen (struggle) or
constant state of anxiety as he strives to overcome his moral infirmity. In
addition, the Pentecostal feast which marks the pivotal point in Llull’s
conversion, when he is sick and doubtful in Genoa and experiences a new
vision that points him in the direction of perseverance and persistence, is a con-
stant reminder throughout the text of the Vita for the insightful and care-
ful reader. The high prelates and priests that will attend the Council of
Vienne could have clearly identified the main message of Llull’s narrative:
in the same way that Llull strove to continue his struggle on the path of
faith and persistence, they must have confidence in God and in God’s ser-
vant, Llull himself, by showing him all the support he requires.

The time span between the writing of The Book of the Order of Chivalry
and the Vita represents nearly the entirety of Llull’s life span. The two
works, separated by some thirty-five years, insist on the need to reach the
Muslim population through a crusading effort which is both military and
spiritual. The sermon ad extra which is The Book of the Order of Chivalry gives
way in the Vita to an autobiography conceived of as an exemplum of the
chivalric endeavors which the first book extolls and calls for. Like St Paul
says in the Bible, this vital process is nothing but an arduous certamen, a
struggle against the outside enemies of the faith and against oneself. The
Vita as hagiographic discourse represents the embodiment of an ideal: to
defend the Tower of Faith as represented in Miniatures V and VI of the
Breviculum. During the Pentecostal episode which represents the central
point of the narrative (chapters V and VI), Llull hears the hymn Veni Crea-
tor. At the end of the Vita we seem to remain in rapture listening to the last
echoes of the verses of this hymn where the poet expresses his confidence
in God to strengthen his faith, to guide his mind with his light and to
inflame his heart with love:



 Llull’s A Contemporary Life: Narratio vera or auto-hagiographic account? 33

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
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Identitats literàries que milloren les reals.
Mimesi i historiografia: lligams entre
cavalleria literària, historiografia i espais
en la (de)construcció de la identitat en
les lletres catalanes medievals

Vicent Martines (Alacant)

Summary: We analyze how through some chronicles that describe the deeds of kings
as examples of knights and rulers, literary mimesis becomes an essential tool to show-
case models that can be utilized for the official image of the Crown. We use the four
great Catalan chronicles (the first three in particular) and other historiographical
accounts which use a great deal of literary mimesis as well as cultural and literary refer-
ents (classical tradition, matter of Britain), as well as the Cançó de la croada contra els albi-
gesos. We pay attention to the view offered in them of the Battle of Muret. We also pay
attention to Jaume’s conquests (a consequence of Muret) as viewed by the Muslims. We
also analyze the consequences of this battle for England, such as the (xenophobic) sus-
picion that the English barons felt towards the newcomers, members of the retinue of
Queen Eleanor of Provence, the daughter of Ramon Berenguer IV of Provence and
therefore Jaume I’s niece. Eleanor finally retired to the Abby of Amesbury, which in
turn became a place where identities formed and where, now that the queen was there
residing, Arthurian motifs could be made credible: it is the place where Queen
Genevieve retired after the Battle of Camlaan, which took place (in literature) on the
fields of Salisbury, close to Amesbury. In sum, we analyze classical tradition, matter of
Britain, victories and defeats, chronicles, chivalries, etc., all of them relevant topics for
acquiring identity and that imply transferences: literature and history, mimesis that has
an influence on reality.1
Keywords: Identity, mimesis, chronicles, Croada contra els albigesos, Battle of Muret, Elio-
nor de Provença, Arthurian cycle, spaces and identity 
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 1  Introducció

En aquest treball analitzem diversos aspectes i exemples de la relació entre
història i realitat, i el calibrat i emmotllament de la “versió oficial” de la
Corona d’Aragó. Ho fem tot estudiant la manera com, a través de les crò-
niques dels fets dels monarques com a exemples de cavallers i governants,
la mimesi literària esdevé una eina essencial en la mostra de models per a la
imatge oficial de la Corona. Per fer-ho, les Quatre Grans Cròniques catala-
nes i altres obres historiogràfiques amb un ferm cabal de mimesi literària es
valen també de referents literaris i culturals (tradició clàssica, Matèria de
Bretanya, per exemple), en una “agenda” per equiparar i fer coherents els
nostres reis amb els grans models de la tradició cultural i en nostre poble
poc menys que com a “poble elegit”. Es tracta de la conformació de la
identitat “nacional”/col∙lectiva a partir de la identitat d’un personatge –el
rei– i dels seus fets i els referents clàssics i romànics són claus de volta per
dotar-los d’una vàlua millorada perquè es puguen aprofitar, els personatges
reals, de la transcendència dels personatges llibrescs. Tradició clàssica, Ma-
tèria de Bretanya (i Artúrica, en concret –fins i tot amb personatges no
citats en Chrétien de Troyes i anteriors a les obres d’aquest–), victòries i
derrotes decisives, cròniques, cavalleries i nació: matèries sensibles per a la
presa de consciència de la identitat entre les quals hi ha capil∙laritat i trans-
vasament: literatura i història, mimesi que influeix en la realitat.

Des d’aquesta introducció i fins a les conclusions, en la nostra anàlisi,
primer fem un breu escandall de qualques precedents de capil∙laritat entre
mimesi literària i identitat en la tradició clàssica (epígraf 2). Analitzem la
relació entre cavallers literaris (de la tradició clàssica i de la Matèria Artú-
rica) en textos com les Grans Cròniques Catalanes, especialment les 3 pri-
meres com a continent dels referents que havien de legitimar la imatge ofi-
cial de la Corona (epígraf 3). Ens centrem en el tractament de la desfeta de
Muret (1213) en la historiografia en català i en occità (Cançó de la croada con-
tra els albigesos), i, per antítesi, en la historiografia francesa, per a la qual
aqueixa és una de les grans victòries estratègiques, equivalent a la de la
batalla de Bouvines (1214) de França sobre una coalició comandada per
l’Emperador del Sacre imperi, amb poderosos senyors entre les seues for-
ces com ara el rei Joan Sense Terra d’Anglaterra. Per aprofundir de quina
manera una mateixa identitat és percebuda de manera diferent per altri ate-
nem tot seguit a la visió dels musulmans quant a les conquestes de Jaume I,
que són una conseqüència indirecta del canvi de política en la Corona
d’Aragó imposada per la desfeta de Muret (epígraf 4).
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La desfeta de Muret i el resultat victoriós per a França de la croada
contra els albigesos, va determinar també fets en la història del nord d’Eu-
ropa, precisament en Anglaterra i en personatges històrics i espais molt
relacionats amb Occitània, aqueixa mateixa croada i, a més, amb la Matèria
Artúrica, que ja hem vist que tant influeix en la legitimació i conferiment
de valor afegit als personatges històrics (epígraf 5). Així analitzem (epígraf
5.1.) com hi ha identitats que s’esvaeixen en el context d’una enemistat sen-
se fi com la del llinatge de Montfort envers el Casal de Barcelona i Occità-
nia, en la persona de l’enfrontament de Simó V de Montfort (fill del cruel
cabdill de la croada contra els albigesos) i Elionor de Provença –i el marit
d’aquesta, Enric III d’Anglaterra–. Simó V de Montfort, home fort d’An-
glaterra amb el rei Enric III fins que aquest es casa amb Elionor, lidera la
revolta dels barons anglesos atiats per un sentiment de xenofòbia (o
almenys de recel a l’“estranger”) quan el seguici de la reina consort, Elio-
nor, comença a rebre càrrecs i nomenaments per part del rei i a desplaçar,
per tant, la noblesa local. No és només una guerra d’interessos, sinó també
un conflicte identitari (“de gens” i també “de iure”, atés que els barons
volen un nou concert jurídic, en alguns casos llavor de l’actual parlamenta-
risme). Finalment analitzem com hi ha espais de poder conferidors i alhora
esvaïdors d’identitat (epígraf 5.2.). El resultat de la revolta, favorable a la
monarquia, no ho és tant, però, per a l’“estrangera” que figura que havia
estat la causa: Elionor de Provença. És privada de l’accés al govern i rele-
gada a sols criar els nets. A la fi es retira a l’Abadia d’Amesbury. També s’hi
va retirar la reina Ginebra, després de la batalla de Camlann. Aquesta aba-
dia és un espai de poder en què convergeixen història de l’Anglaterra pre- i
romana, saxona, i de llegendari artúric, en un complex entès tot com a rea-
litat. La mimesi hi pren cos, espai i lloc. A més, el casal reial anglés dels
Plantagenet, que sovint tenia cort al Great Hall del Castell de Winchester –
capital històrica d’Anglaterra–, estava íntimament vinculat a la Matèria
Artúrica, a la Taula Redona i, per part del llinatge de l’àvia d’Enric III, Eli-
onor d’Aquitània, al cabal general de la literatura trobadoresca en la qual la
Matèria Artúrica s’havia difós abans fins i tot que Chrétien de Troyes com-
pongués les seues obres.
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 2  Breu escandall en qualques precedents de capil·laritat entre
mimesi literària i identitat en la tradició clàssica

Alexandre el Gran volia viure les grandeses a l’estil del que havia llegit en la
Il∙líada. El seu heroi (o “super-heroi”) era Aquil∙les. La identitat personal
d’Alexandre el Gran, cap d’un regne, Macedònia, en la perifèria nordenca
de l’Hèl∙lade, que es va ensenyorir de Grècia i va conquerir el tron del Rei
de Reis persa, volia fer mimesi en la realitat d’un personatge producte, al
seu torn, de mimesi literària, Aquil∙les. Alexandre el Gran, pels seus propis
mèrits –creditors d’aqueixa voluntat de ser com aqueix heroi de la guerra
de Tròia–, esdevé personatge de referència, nodridor de llegenda, de mi-
mesi, al qual hom voldrà emular. Així ho veurem (infra) en el Pròleg de la
segona Gran Crònica catalana, la de Desclot, amb el rei Pere el Gran de
protagonista.

Alexandre el Gran no és el primer cas d’aquesta mena de capil∙laritat o
transvasament entre mimesi-realitat-història-mimesi amb rendibilitat per a
la identitat personal i, alhora, col∙lectiva. Un primer cas el podem tenir en
el Gilgameix mesopotàmic, la cura de la integritat del text del qual –és a dir,
de la seua identitat textual– va ser objecte de la primera edició criticofilo-
lògica de la qual hom té notícia, en el 1500 a.C, a la biblioteca de Nínive
(Feliu i Millet, 2007). Ja n’hi havia diverses versions circulant, per mor de
l’èxit que el relat dels fets d’aquest heroi havia tingut, calia preservar-ne la
integritat/identitat i unitat del text. Aquest text va tenir molta influència
fins i tot, sembla, en l’Antic Testament, atés que el relat del llibre del Gènesi
sobre el Diluvi Universal pot tenir en el Gilgameix el seu referent (o fins i
tot precedent textual). En aquest cas la capil∙laritat o transvasament es
dóna de la mimesi pagana a la sagrada que és tinguda com a Paraula de
Déu en la Bíblia, llibre del Poble Elegit per antonomàsia i nucleador alhora
de les 3 “religions del Llibre”. Una paradoxa: un mateix llibre conferidor
d’unitat i identitat a tres pobles diferents que malden per tenir-se com a no
idèntics.

Aquil∙les, com diu la Il∙líada que ell mateix deia –encara que era perso-
natge de ficció–, volia que els seus fets foren recordats per sempre. L’obra
homèrica és conscient de la seua pròpia mimesi i que la identitat de la seua
persona-personatge només podria perviure en la integritat del text literari.
Aqueix mateix text, la Il∙líada, que tracta de la destrucció d’una ciutat de la
“perifèria”, Tròia, que tenia, tanmateix, ritus i creences compatibles amb la
centralitat grega, és el que dóna carta de natura a la consciència col∙lectiva
de l’Hèl∙lade. Aquesta, en realitat, era un eixam de ciutats estats zeloses de
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la seua pròpia identitat, segons com viscuda per cadascuna com a irrecon-
ciliable diferència respecte les altres fins al punt de mantenir guerres cruels
i sanguinàries. Atenes no és Esparta, la qual no és Tebes, ni Corint, ni Mi-
cenes, però pràcticament totes les ciutats-estat del cercle de l’Hèl∙lade de
l’època de la composició de la Il∙líada prenen consciència que són “aqueus”
contra els troians. En diem “cercle” perquè aqueixos “estats” aqueus
envolten l’Egeu i formen un món i un espai definit i concret en ell mateix.
Són presents i representats amb personatges –i molts de ben remarcables–
a la Il∙líada perquè tots hi prenen part i tots se’n senten part. L’atomització
política dels nombrosos “estats” aqueus, reblada amb la dispersió geogrà-
fica per arxipèlags i un territori continental ben aspre quan no abrupte i
conflictes violents entre ells, rep carta de natura d’identitat col∙lectiva com-
partida i unitària en ser projectada en la Il∙líada, perquè és percebut ja lla-
vors com un text que no sols és versemblant, sinó que és referent històric
(Makedon i Rutter, 1996–2000).

Amb l’Odissea, aqueixa identitat col∙lectiva comuna encara s’aferma més.
Del relat col∙lectiu –multitudinari quasi– de la Il∙líada, i malgrat que Odis-
seu i els seus fan colla, en l’Odissea passem a tenir un sol protagonista re-
marcat i clar. De fet, és l’únic que arriba a tornar a la seua desitjada Ithaca,
ja tot treballat pels anys, les aventures i proves que la cerca de la tornada a
casa li imposa. És el primer mortal grec que protagonitza un viatge errant
–com un si fóra un cavaller errant avant la lettre–, que és una questa, una
(re)cerca superadora de proves i aventures l’èxit de la qual consisteix a tor-
nar a casa, sa i estalvi, no sense manifestar el pas dels anys. No vol la glòria
de la mort honrosa, aquil∙liana o hectòrida, en el camp de batalla. Arriba a
rebutjar la immortalitat que li ofereix la deessa, per tornar a la seua desit-
jada Ithaca, petitíssim i perifèric regne a l’occident insular grec.

L’Odissea fa més gran el món grec respecte a la Il∙líada. Odisseu recorre
gran part –per no dir-ne tota– de la Mediterrània de llavors i esguita
d’Hèl∙lade o fa que esdevinguen gregues parts de la Mediterrània que no
eren tingudes com a tals encara que foren conegudes pels grecs. En fer-ho,
dibuixa amb paraules literàries un veritable mapa (Stuck, 2000–2009). Això
és en l’Odissea més que εκφρασις i esdevé εηάργεια, perquè carrega d’‘energia’
un espai geogràfic real que així esdevé significatiu per a la identitat del
protagonista i, alhora, per a la identitat col∙lectiva de l’Hèl∙lade (Webb,
1992).
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 3  Cavallers literaris, història i cròniques

En les lletres de la Corona d’Aragó trobem sovint casos de la capil∙laritat
entre mimesi i realitat a què hem fet referència adés (supra). Podem remar-
car les Grans Cròniques Catalanes, especialment les 3 primeres (Llibre dels
Fets, Crònica de Bernat Desclot, Crònica de Ramon Muntaner), atés que
esdevenen continent dels símbols i les imatges de la societat en què i per a
la qual es componien i sobre la qual hom volia que foren efectives. Es
tracta de la construcció de la identitat “nacional” a partir de la personal
dels reis, dels seus fets i dels referents culturals (literaris) que brandaven.

L’ideal de croada és essencial perquè, des que Urbà II en va proclamar
la primera, esdevé un vector de transferència –malgrat tanta violència i
sang– des de la centralitat cristiana a la perifèria “infidel”. Desplaçaments
de masses humanes, victimaris i víctimes del conflicte, transferència en el
domini dels territoris, transferències interculturals i històriques, composició
d’obres literàries directament relacionades amb croades concretes o, sim-
plement, tenint la croada com a context, pretext o fons argumental. Els
referents literaris esdevenen valors afegits i legitimadors dels fets històrics
dels reis que les cròniques reporten en cada cas. Arreu de les Cròniques tro-
bem proves de la cavallerositat, sobretot, de Jaume I i del seu fill, Pere el
Gran, inspirada en els cavallers literaris, clàssics i romànics. Es tracta de
texts que, com els respectius pròlegs estableixen, han de fer veure que els
fets de la Corona, dels seus reis i dels seus servidors, són especials, provi-
dencials fins i tot, inspirats per Déu i executats pels millors cavallers perquè
la Corona és espill de comportament (Hauf, 1986).

Així Jaume I mateix ens diu que son pare, Pere el Catòlic, que a Muret
va perdre la vida i quasi va fer perdre la Corona, era en el fons un bon
cavaller encara que no va actuar avinentment en aqueixa batalla. “Era
franch e piadós”, encara que, tanmateix, “enganaven-lo ab beles paraules”
(Fets, c. 8).2 A més, aquell fatídic dia no es va preparar adientment per a la
batalla, no va combregar i no la va plantejar bé. Els de Pere el Catòlic “exi-
ren combatre ensemps en una. E aquels de la part del rey no saberen ren-
gar la batayla ni anar justats, e ferien cada un rich hom per si e ferien con-
tra natura d’armes” (Fets, c. 9).

                                                     
2 En les referències textuals seguisc el Llibre dels Fets del rei En Jaume editat per A. Ferran-

do i V.-J. Escartí (2012). En les referències a les altres cròniques seguisc l’edició de F.
Soldevila (1983).
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Muret va ser una desfeta decisiva per a l’estratègia transpirinenca de la
Corona d’Aragó i va fer que s’abandonés la “política” transpirinenca. Hi ha
referència a Muret al Llibre dels Fets de Jaume I, i amb cert detall. El rei
Jaume I atén també als pocs fracassos que va tenir o patir i no deixa de ser
un valor de sinceritat en la seua crònica: el seu primer atac a Peníscola, la
frustrada croada a Terra Santa ja sent ell gran, i, abans, sent menut, la der-
rota de Muret. Molt més detallat és el report que en dóna la Cançó de la croa-
da contra els albigesos.3

En aquesta obra l’interés per Muret és més que evident i significatiu.
Aquesta croada amb la raó oficial de combatre l’heretgia albigesa o càtara,
va ser el context –i coartada– perquè França s’emparara dels senyorius
occitans. El resultat d’aquesta croada, comandada inicialment per Simó IV
de Montfort (ca. 1160/1165–Tolosa de Llenguadoc, 1218), V comte de
Leicester –llinatge del qual tornarem a parlar infra– (Lippiatt, 2017), va ser
la minva de la presència i influx de la Corona d’Aragó i, tanmateix, l’anne-
xió a la Corona de França dels senyorius occitans. La batalla de Muret és
una victòria decisiva francesa, una de les grans batalles de França, a l’alçada
de la victòria francesa de Bouvines (1214) en què el rei francés Felip
August es va imposar a una formidable coalició comandada per l’empera-
dor del Sacre Imperi, Ottó IV, que sumava a les seues les forces del rei
Joan I d’Anglaterra –Sense Terra–, del comte Ferran de Flandes, del duc
Enric I de Brabant, del duc Teobald I de Lorena i del duc Enric III de
Limburg. La de Bouvines va ser victòria decisiva que va permetre el domi-
ni de la corona francesa sobre l’imperium angeví en França, que controlés
millor el seu territori i que aquest fóra molt més extens. Ha esdevingut una
batalla llegendària i transcendent (France, 2015). Més enllà de la seua im-
portància en la història de l’art de la guerra medieval, se n’ha fet ús (i abús)
per estructurar una narració de la conformació de la identitat francesa me-
dieval (Duby, 1990). A més, va permetre que França destinés molts més
efectius a les operacions occitanes i que els senyors occitans no pogueren
comptar amb ajuts anglesos ni germànics; i ja tampoc no podien comptar
amb el suport de la Corona d’Aragó d’ençà de Muret. La de Muret va ser,
per a França, una victòria tan influent al sud, com la de Bouvines al nord.
Per això, encara que les forces croades a Muret no estaven comandades pel
rei de França, ni de iure la croada contra els albigesos fóra una operació
pròpiament ni exclusivament francesa, aquesta batalla s’incorpora a la
nòmina de grans batalles (victòries) franceses, a les seues cròniques oficials.
                                                     
3 En les referències textuals seguisc l’edició de Martines i Ensenyat (2003).
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A més, la imatge oficial de la batalla de Muret en les cròniques franceses la
vol “dignificar”: es correspon més a una batalla campal ben renglada entre
dos cossos de cavalleria pesant que s’acometen en càrrega closa que a la
conseqüència d’un atac sorpresa i desesperat croat. El tractament iconogrà-
fic de la batalla de Muret en les cròniques franceses és idèntic al de les (al-
tres) grans batalles victorioses de la corona francesa, com ara, per exemple
la ja citada de Bouvines (vegeu Figura 1).

Figura 1. Primera imatge: batalla de Muret (1213), segons Anònim,
Grandes Chroniques de France (Bibliothèque Nationale de France, Manuscrit
français 2813, f. 252v (s. XIV). Segona imatge: batalla de Bouvines (1214),

en la mateixa obra i manuscrit, f. 253v.

Els de Simó IV de Montfort van saber aprofitar la circumstància –des-
graciada per a les forces catalano-aragoneses-occitanes, i feliç per als cro-
ats– que el rei Pere d’Aragó, el Catòlic, no havia fortificat el campament i
s’havia lliurat als plaers de la carn més que no a la disciplina castrense
mentre assetjaven el castelló de Muret on havien aconseguit recloure el
gruix de l’exèrcit croat i on aquest es trobava en clar desavantatge tàctic i
estratègic.

Sabem que el rei Catòlic no va tenir un comportament exemplar en els
dies previs i en els preparatius de la contesa; realment, pocs preparatius per
a la batalla va fer. Es va deixar portar per l’excés de confiança que li con-
feria el nombre superior d’efectius de les seues forces catalano-aragoneses i
occitanes (tolosanes sobretot), i el dolç tast de la victòria de la batalla –al
seu torn decisiva– de las Navas de Tolosa un any abans (1212), en què va
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tenir un paper molt remarcable. A la fi, quan les forces croades de Simó de
Montfort agranaven el campament no fortificat del rei Pere el Catòlic,
aquest es va comportar coratjosament, però tampoc no com un cap militar
amb sentit tàctic de la situació. Es va llançar, brau, contra l’enemic, sense la
deguda cobertura dels seus i es va veure encerclat, superat sense remissió i
va caure mort. Els fets no es corresponen del tot amb la imatge oficial que
podem veure en la il∙luminació del manuscrit de les cròniques franceses, ni,
tampoc no, amb el relat de la Crònica de Desclot. Les dues, antitètiques, de
la mà dels vencedors, l’una, i dels derrotats, l’altra, donen una versió inte-
ressada en funció de la imatge oficial del poder respectiu (Figura 2).

Figura 2. Batalla de Muret, segons el report que en fa la Crònica
de Desclot (BNC, Ms. 152, ff. 51r–52r).

Jaume I, el seu fill, ens ofereix en el Llibre dels fets un testimoni més ver-
semblant, fefaent i apropat a la veritat de per què va passar la desfeta:

Nostre pare lo rei en Pere, fo lo pus franc rei que anc fo en Espanya, el pus cortès, e el pus avi-
nent, si que tant donava que ses rendes e ses terres ne valien menys. E era bon cavaller d’armes, si
bo n’havia al món. De les altres bones costumes que ell havia no volem parlar per allongament de
l’escrit. (c. 6)
[...]
E aquel dia que féu la batayla havia jagut ab una dona, sí que nós hoïm dir depuys a son reboster,
qui havia nom Gil, e fo puys frare de l’Espital, qui havia estat en aquel conseyl, e altres qui ho
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viren per sos uyls, que anch a l’evangeli no poc estar en peus, ans s’asech en son seti mentre∙s deÿa.
E, ans que fos la batayla, volie’s mentre En Simon de Montfort en son poder per fer sa volentat, e
volia’s avenir ab él. E nostre pare no u volch pendre. E, quan viren açò lo comte Simon e aquels
de dins, preseren penitència e reeberen lo cors de Jhesuchrist e dixeren que més amaven morir al
camp que en la vila. E sobre açò, exiren combatre ensemps en una. E aquels de la part del rey no
saberen rengar la batayla ni anar justats, e ferien cada un rich hom per si e ferien contra natura
d’armes. E per lo mal ordonament e per lo peccat que era en ells, hac-se a vençre la batayla. Car axí
ho ha usat nostre liynatge totz temps, que en les batayles qu∙éls han feytes ne nós farem, de vençre
o morir. E nós romanguem en Carcassona en poder del comte, car él nos nodria e tenia aquel loch.
(c. 9)

Tenim una altra perspectiva d’aquesta desfeta: la que ens en dóna la
Cançó de la croada contra els albigesos mateixa, en la part deguda a Guilhem de
Tudela i favorable a la croada, encara que ja veiem que coincident a grans
trets amb Jaume I, fill del derrotat. Aquesta obra ens diu que, a més, Pere
el Catòlic no es va deixar aconsellar i va desoir la prudent recomanació del
comte de Tolosa perquè fortifiqués el campament i prengués totes les pre-
caucions:

I el comte de Tolosa començà a enraonar:
—“Senyor rei d’Aragó, si em volíeu escoltar,
us vull dir el meu parer i què hi caldrà fer:
fem a l’entorn del campament barreres alçar,
que ningú a cavall ací dins puga entrar;
e si venien els francesos, que ens vulguen assaltar,
nosaltres amb les ballestes els farem tots nafrar,
quan faran mitja volta, els podrem encalçar,
i els podrem a tots així desbaratar.”
Això digué Miquel de Lucia: “Per no res crec
que el rei d’Aragó faça aquesta indignitat;
i és molt gran pecat que tingueu encara on estar,
car per vostra covardia us deixeu desposseir.”
—“Senyors –féu el comte–, una altra cosa no us puc dir;
que siga com vulgueu, que abans del capvespre
veurem bé qui serà el darrer a deixar el camp.” (laisse 139, 8–24)

A més, com ja hem vist que també diu Jaume I, en la batalla va disposar
malament les seues forces, els seus no van justar com calia i sembla que no
estaven en gràcia:

Tots se’n van cap a les tendes per enmig de la marjal,
senyeres desplegades i penons estesos;
pels escuts i pels elms, on hi ha or batut,
pels ausbergs i per les espases, tota la plana rellueix.
El bon rei d’Aragó, quan les ha vistos,
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amb pocs companyons contra ells se n’ha anat.
Els homes de Tolosa, tots, hi han corregut,
que, ni el comte ni el rei, gens no han escoltat;
ni sabien quants francesos hi venien
hi van tots cap allà on el rei havia corregut.
I ell crida: “Jo sóc el rei!” Però no fou oït
i fou tan malament nafrat i ferit
que per enmig de la terra la sang se n’escampà
i llavors caigué mort aquí tot estés.
Els altres, quan ho veieren, es tingueren per perduts;
uns fugen per aquí, altres fugen per allà: no cap s’ha defensat,
i els francesos els encalcen i a tots els han destruïts,
de mala manera els han combatuts. (laisse 140, 1–18)

La Crònica de Desclot es preocupa molt d’establir la bondat del rei
Jaume I (Figura 3). La veritat és que Jaume I mateix ja ho va demostrar; el
seu currículum conqueridor en fa fermança amb escreix, però la segona
Gran Crònica catalana no s’està de remarcar aqueixa “bondat” jaumina. És
el millor precedent per a legitimar la bondat del rei Pere el Gran, el prota-
gonista d’aquesta crònica.

Figura 3. “De la bondat del Rey
en Jacme”, Crònica de Desclot
(BNC, Ms. 152, ff. 53v–54r).
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Jaume I és un bon cavaller. És ardit, no té por. Bernat de Montcada li
funyarà perquè, en un combat a Mallorca, el rei ha lluitat cos a cos (Fets, cc.
61 i 323). Sovint portava pocs seguidors (Fets, cc. 120, 183, 317), era con-
trari als covards (Fets, c. 227) i als saquejadors (Fets, c. 315) i resistia fins i
tot les ferides de sageta en la testa (Fets, c. 266). El rei Jaume, però, no és
cap temerari que no prepare les campanyes. No repetirà l’error del seu pare
a Muret. Ben possiblement per això hom ens el representa diverses vegades
tenint consell. Val a dir que aqueixes representacions són en diversos
suports (manuscrit, pintura-frescs): la identitat del rei Jaume I transcendeix
el text escrit. Hom vol donar la idea que la del Jaume I no és una identitat
arrauxada ni tampoc pusil∙lànime, sinó que és la d’un guia ferm i fiable del
seu poble. Aquesta és una de les claus de la mitificació de Jaume I durant la
Renaixença (valenciana) (Figures 4–7; Escartí, 2009; Roca, 2012).

Figura 4 (esquerra). Jaume I tenint
consell  al seu pavelló durant la

conquesta de Mallorca. Mestre de la
conquesta de Mallorca, fresc

(traspassats a tela), Museu Nacional
d’Art de Catalunya (1285–1290).

Figura 5 (baix). Jaume I quan hom
li proposa la conquesta de Mallorca.

Llibre dels fets, manuscrit de Poblet,
el més antic conservat (1343).
Biblioteca de la Universitat de

Barcelona. Fons de reserva, sig. Ms. 1.
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Figura 6. Jaume I quan hom li proposa la conquesta de València.
Còpia de la crònica de Beuter.

Figura 7. Jaume I en
el monument del

Parterre de València,
de finals del

segle XIX.
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Pere el Gran també va ser un gran cavaller. En el pròleg mateix de la
Crònica de Desclot ja se’ns diu quin és el seu gran referent i model:

E de aquest rey En Jaume e de madona la reyna, qui fo filla del rey d’Ongria, exi lo rey
d’Arago En Pere, qui fon lo segon Alexandre per cavalleria e per conquesta.

No és baldera aquesta referència a Alexandre el Gran, cavaller i conque-
ridor. Alexandre el Gran seguia l’Aquil∙les de la Il∙líada i el seu model el
traslladava a la realitat amb conquestes reals. Passaven de la literatura a la
realitat on prenia cos. La seua actuació quant el desafiament de Carles
d’Anjou, a causa de Sicília, i la mateixa conquesta de Sicília en si, també són
prova del seu esperit cavalleresc i, alhora, de l’escassa qualitat del francés,
que, tanmateix, va mostrar ací en l’ardit d’aqueix desafiament una habilitat
política molt superior (Desclot, c. 104; Valls Taberner, 1915–1916).

 4  Una mateixa identitat, percebuda de manera diferent per altri:
les conquestes de Jaume I vistes pels musulmans

Podem fer un joc de contrastos si acarem com són vistos uns mateixos
esdeveniments en la historiografia de cada bàndol en conflicte. Així,
podem tenir un exemple idoni si contrastem el passatge de la conquesta de
València per Jaume I amb la pèrdua d’aqueixa ciutat i regne pels musul-
mans –per a ells era “emirat”– (Donoso, 2016). La perspectiva dels mu-
sulmans, derrotats, ens la proporciona un testimoni d’excepció, Ibn Al-
Abbar, un veritable “intel∙lectual”, “enciclopedista” i “polígraf” musulmà,
nat a Onda (Castelló), llavors visir del darrer emir de València. Ibn Al-
Abbar ens diu que ell va negociar la rendició de València, després de la
victòria de les forces de Jaume I al Puig; Ibn Al-Abbar ens diu expressa-
ment que ell va firmar l’acta de capitulació de València i va rebre Jaume I, a
qui titlla de “tirà” i en diu sols “el Barceloní”; és clar que per a ell no podia
ser el “Conqueridor”. Això mentre, per la porta de Russafa, l’elit intel∙lec-
tual musulmana, derrotada, usava el privilegi concedit per Jaume I pel qual
podien deixar sans i estalvis el regne.

Aquest és el testimoni d’Ibn Al-Abbar de la caiguda de València, acarat
al de la conquesta del Cap i Casal que llegim al Llibre dels fets. Vegem com
canvia la percepció, la narrativa referida a l’espai i el que connota (Taula 1):
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Segons Ibn al-Abbār (1963–1964, II, p.
127), natural d’Onda (la Plana Baixa,
Castelló), visir [i plenipotenciari] del darrer
emir musulmà de la taifa de València. Ibn
Al-Abbar va ser testimoni directe de tot i va
firmar l’acta de capitulació, i va lliurar la
ciutat i regne a Jaume I a la porta de
Russafa.

Versió de Josep Piera (1983: 88)

València va caure en poder dels rum, per
segona volta, després del setge a què la
tingué sotmesa el tirà Jaqmu al-Barxaluni,
de dijous cinc de ramadan de l’any 635 fins
a dimarts dèsset de safar de l’any 36. En
aquest dia, Abu Jumail Zaiyan ibn Mudafa
Ibn Yúsuf ibn Sad al-Judami isqué de la
ciutat –n’era l’emir, aleshores– al cap dels
seus parents i xecs dels talebs i de l’exèrcit;
el tirà, ataviat amb les seues millors robes, i
al front dels seus generals, avançà des de la
Russafa, on havia acampat en iniciar el
setge, i ambdós van trobar-se a la Walaja i
acordaren que el tirà deixaria el terreny
lliure per vint dies, per tal que les gents del
país pogueren traslladar-se amb llurs béns i
efectes. Jo vaig presenciar tot açò i signe
l’acta de capitulació per banda d’Abu
Jumail.

Llibre dels Fets de Jaume I, ed. a cura
Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí
(2012). Original.

Traducció a l’àrab a cura d’Al-Jarmouni
(2017).

(281) E, quant açò haguem fet, e haguem
menjat, begut e dormit en un real qui era
prop de la nostra albergada, enviam per
l’arquebisbe e els bisbes e els richs hòmens,
e l’arquebisbe de Narbona, qui y fo. E,
quant tots foren denant nós, dixem-lurs com
nostre Senyor nos havia fetes moltes gràcies,
e entre les altres havie’ns-en feyta ara una
que nós e ells li devíem molt grair, e com
[en] aquest nostre bé havien gran part, nós
volíem-lurs fer saber, per tal que ells se
n’alegrassen: que València era nostra.

Taula 1. Versió de la pèrdua/conquesta de València, segons el punt de vista
del musulmans, derrotats, i segons el punt de vista de Jaume I, vencedors.
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En el cas del Llibre dels Fets tenim el valor afegit que, a més de tots
aquests contrastos, podem establir-ne un altre, de molt significatiu. El
report de la conquesta de Mallorca per Jaume I (1228) des del punt de vista
de l’excepcional crònica d’Ibn ‘Amira Al-Mahzumi.4

Aquesta crònica de la conquesta de Mallorca té uns importants valors,
literari i històric. L’autor, Ibn ‘Amira, era d’Alzira, a la llavors taifa de
València, que més tard cauria en mans del mateix rei Jaume I. Amira escriu
l’únic relat novel∙lat de llavors sobre la caiguda d’una ciutat musulmana
andalusina, Mallorca. És la tercera gran ciutat taifal que cau, després de
Toledo i Saragossa, abans de les més grans (Sevilla, Còrdova i Granada), i
tot just abans de la presa de València. Aquesta, València, va ser presa des-
prés d’una victòria militar cristiana, a la batalla del Puig, i, sobretot, d’una
negociació intel∙ligent portada a terme per les dues parts. Amira, quant a la
presa de Mallorca, no deixa malparat Jaume I, de qui diu que va intentar
una negociació, que, al remat, va ser impossible, i que hagués evitat el bany
de sang que va ser la conquesta mallorquina. Tot ho narra, Ibn ‘Amira,
amb un estil ben literari, que fuig dels llocs comuns que plaguen les cròni-
ques de les caigudes de les altres capitals andalusines i, en general, els relats
musulmans de l’enfrontament contra els cristians. De fet, entona un mea
culpa en enfocar el relat tot fent atenció a les errades dels musulmans, frag-
mentats com es trobaven a l’època, com a causa predominant de la desfeta
musulmana, en comptes de remarcar la violència dels cristians. Amira per-
sonifica els mals dels musulmans en el walí mallorquí, Abú Yahya, maldes-
tre en la seua administració del govern i de la guerra, i facilitador de les dis-
sensions i lluites internes, fins a l’extrem d’obviar l’amenaça estratègica que
significava l’atac cristià. De fet, el mateix dia i moment que va arribar a
Palma l’alarma de la presència de l’esquadra cristiana a punt de desembar-
car, el walí es disposava a decapitar 50 reus d’haver participat en una con-
jura contra ell. Amira centra l’atenció en Abu Hafs ibn Sayrî, alt càrrec de
la taifa de Mallorca, que liderarà l’oposició contra els cristians, i esdevé una
mena d’heroi. De fet, dos parents d’Abu Hafs estaven entre aqueixos reus,
i ell, amb el suport d’uns altres notables, va començar a planejar una altra
conjura contra el walí, a fi de lliurar-se’n del govern, atés que “no aprofita
ni per governar-nos ni per defensar-nos”. La societat de la Mallorca mu-
sulmana estava fracturada en dissensions entre partidaris dels almohades,
poder imperant llavors, i els partidaris dels almoràvits, que havien perdut el

                                                     
4 Vegeu: Aragay (2009); Lacosta (1999); Ibn ‘Amira Al-Mahzumi (2008); Portal Jaume I,

Biblioteca Digital Plurilingüe de la Mediterrània.
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poder, però no tota capacitat de maniobra. Així, el walí va deixar en lliber-
tat i indultats els 50 reus aqueixos, però diversos van col∙laborar amb els
cristians invasors.

 5  Identitats que s’esvaeixen en el context d’una enemistat sense fi

 5.1  Montfort vs. Casal de Barcelona i Occitània.
Elionor de Provença víctima del recel a l’”estranger”

Hi ha vegades que la identitat és pretesament i volgudament feta desapa-
rèixer. Supra hem fet referència a la Croada contra els albigesos o càtars, en el
context de la qual es va esdevenir la batalla de Muret, desfeta decisiva per a
la Corona d’Aragó: desbaratada la host; mort del rei Pere el Catòlic, en
combat, mentre l’hereu, Jaume I, futur “Conqueridor”, és un infant de 4
anys que és hostatge o penyora dels pactes i treves establerts entre la
Corona d’Aragó i el cap de la croada, Simó IV de Montfort; la Corona està
en escac.

Simó IV Montfort és el cabdill de la croada contra els albigesos. Es
troba desposseït del seu comtat de Leicester. El rei anglés Joan I Sense
Terra, germà de Ricard Cor de Lleó i fill d’Elionor d’Aquitània i d’Enric II
de Plantagenet, li arrabassa el comtat oficialment “per desobediència” en-
cara que, de facto, va ser per mor del seu origen francès per branca paterna i
malgrat que la branca materna s’arrelava en la baronia anglonormanda. Un
monarca com Joan Sense Terra, amb una legitimitat feble en el tron –men-
tre vivia son germà ell actuava com a regent–, no concebia tenir un titular
d’un poderós comtat com el de Leicester que pertangués a l’alta noblesa
francesa i, a més, d’una família que havia ocupat molt altes responsabilitats
en contacte directe amb el monarca francés.

Aquest Simó IV, desposseït del seu feu anglés, va junyir la croada con-
tra els albigesos en qualitat de cap –precisament per les seues influències a
França–, orquestrada per la corona francesa. En el setge a Tolosa de Llen-
guadoc va resultar mort per l’impacte d’una pedra llançada des d’una
pedrera situada en les muralles de la ciutat i servida per dones tolosenques.
Va morir en l’acte. No deixa de recordar la mort d’Aquil∙les, ferit per un
projectil –una fletxa– d’una arma llancívola –l’arc de Paris, qui no excel∙lia
a la Il∙líada per la seua coratjosa valentia, ni valor en el combat cos a cos–.
En aquest cas, l’arma és una pedra llançada per una pedrera, arma llancí-
vola igualment, i accionada per dones de Tolosa:
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hi havia dins una pedrera, que féu un fuster,
que, de Sant Cernín, portaren a la plataforma
i tiraven d’ella dones, joves i casades.
I anà tot dret la pedra allà on era menester
i ferí el comte [Simó de Montfort] a l’elm, que és d’acer,
que els ulls, el cervell, els queixals de dalt,
el front i les barres li partí a trossos;
i el comte caigué a terra mort, sagnant i ert. (XXXV, laisse 205)

La mort d’aquest cap, admirat pels seus croats i menystingut pels occi-
tans, desferma sentiments antitètics: entre els seus, planys de dolor per la
pèrdua del cap i, entre els occitans, lloes per aqueixa mort que significa que
l’exèrcit croat ha perdut els seu lleó rampant5 –de fet, com veurem, en
diuen “maligne i assassí” i “sanguinari”–:

Llavors hauríeu pogut oir plànyer tants barons cavallers,
i plorar sota els elms i fer renecs.
En alta veu criden: “Déu! no sou just
car Tu la mort del comte i el dolor permets;
bé és foll qui t’empara i és ton vassall,
perquè el comte, que era benigne i benaurat,
és mort per una pedra, com si fos un infidel.
Puix els teus menystens, castigues i fereixes,
ja mai en aquesta terra no em fareu menester!”
En això porten el compte als clergues lletrats;
i el cardenal, l’abat i el bisbe Foulque
el reberen amb ira, amb la creu i l’encenser.
Dins de Tolosà entrà un missatger
que els contà les noves i hi fou tan gran l’alegria,
que, per tota la vila, corregueren cap a les esglésies
i encengueren els ciris de tots els candelers;
i cridaren: “Visca! car Déu és misericordiós
i ara Paratge s’il∙lumina i sempre serà superior.
El comte, que era maligne i assassí,
és mort sense penitència, car era sanguinari.”
Els corns i les trompes, el goig general,
els repics, les campanes i els campanars,
els tabals, els timbals i les gralles
fan estremir la vila i els palaus.
Llavors s’alçà el setge, per tots els camins,
que era enllà del riu i tenia les graveres.
Però deixaren els equips i les someres,
els pavellons, les tendes, els arnesos i els diners.
I els homes de la vila feren molts presoners. (XXXV, laisse 205)

                                                     
5 El lleó rampant era l’animal heràldic dels Montfort.
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El fill menor de Simó IV, Simó V de Montfort (1208–1265), serà el VI
comte de Leicester, atés que va acordar amb el seu germà gran, Amaury,
que aquest renunciava a les possessions angleses, mentre que Simó V ho
feia quant a les occitanes (franceses), que passarien a Amaury. Simó V va
tornar a Anglaterra i va ser força important durant el regnat d’Enric III
Plantagenet; de fet, va ser l’home fort del govern d’Anglaterra. Es va casar
amb una filla del rei Joan I Sense Terra, Elionor d’Anglaterra, que era,
germana d’Enric III. Per tant, Simó V, i amb ell el llinatge de Montfort,
esdevé familiar directe del rei anglés. Això queda reblat quan va ser també
un dels padrins del fill d’Enric III i hereu de la corona, Eduard I. Tanma-
teix, es va revoltar contra Enric III en l’anomenada Segona Guerra dels
Barons (1264–1267) i, a la fi, va caure derrotat i mort en la batalla d’Eves-
ham. Al llarg de la guerra civil, va convocar el primer parlament directa-
ment electiu de la història i és considerat un dels pares del parlamentarisme
europeu. De fet, el Parlament del Regne Unit el sanciona com a:6

De Montfort was killed at the Battle of Evesham in 1265, but his innovation of sum-
moning the commons to attend parliaments was repeated in later years and soon
became standard. Thus it is from him that the modern idea of a representative parlia-
ment derives.

Aquest membre del llinatge de Montfort, Simó V, fill del croat contra
els albigesos, Simó IV, que va desposseir els senyors occitans i minvar del
tot la influència transpirinenca al casal de Barcelona (a la Corona d’Aragó),
torna a tenir relació i no gaire amistosa amb una descendent d’un dels
grans senyors occitans damnificats per aqueixa croada. Es tracta d’Elionor
de Provença, reina consort d’Anglaterra com a esposa d’Enric III. Filla de
Ramon Berenguer V de Provença (Cawley, 2006–2017) i Beatriu de Savoia,
Elionor era una de les anomenades “quatre filles reines”.7

Ramon Berenguer V era cosí germà de Jaume I el Conqueridor: aquest
era fill del rei Pere el Catòlic, primogènit del rei Alfons el Trobador, i
aquell era fill del segon fill del rei Alfons Trobador, l’infant Alfons, qui serà
                                                     
6 The U.K. Parliament, <:goo.gl/LLTXJ8>.
7 Ramon Berenguer V de Provença va ser casat amb Beatriu de Savoia. Va tenir 6 fills, 2

xics (el que hauria d’haver estat el primogènit i el que hauria d’haver estat el 4t fill), que
van nàixer excessivament prematurs i no van sobreviure, i 4 filles. Les quatre van ser
reines (consorts): Margarida de Provença, reina de França, casada amb Lluís IX el Sant;
Elionor de Provença, reina d’Anglaterra, casada amb Enric III; Sança de Provença,
reina dels Romans (l’Alemanya de llavors), casada amb Ricard I, germà d’Enric III
d’Anglaterra; Beatriu de Provença, reina de Sicília, casada amb Carles I.
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Alfons II de Provença des que, en 1185, el seu pare li transfereix l’impor-
tant comtat provençal. Aquests cosins germans tenien una estreta relació
personal; tant és així que Ramon Berenguer, més gran que Jaume I, va
acompanyar aquest al castell templer de Monsó durant la protecció que
aquesta formidable orde va donar al rei de la Corona d’Aragó els anys im-
mediats a la desfeta de Muret.

Ramon Berenguer V també es va veure damnificat per mor de la croada
contra els albigesos. La situació va ser molt perjudicial per als seus interes-
sos com a conseqüència del Tractat de París o de Mieux (1229), pel qual
Ramon VI de Tolosa reconeixia la seua derrota davant Lluís IX de França
–qui encara era menor i hi era representat per sa mare, la reina consort de
França, Blanca de Castella, veritable cervell del tractat i no ho va ser menys
quant a la croada mateixa–. Aqueix tractat significa la pèrdua dels furs pro-
pis dels senyorius occitans i la seua incorporació directa a la corona fran-
cesa –hi ha casos, com ara el comtat de Tolosa, en què la corona francesa
se n’annexiona directament la meitat i la resta continua en una mena d’us-
defruit en els seus possessors fins que muiren sense descendència–. Les
operacions militars de la croada continuen, però els senyorius occitans ja
perden la seua autonomia i llibertat o iniciativa d’acció; passen a dependre
de França. S’inicia el camí de la decadència de la identitat occitana i de la
seua substitució per la francesa. No serà immediatament, atés que durant la
resta del segle XIII hi ha esponeroses mostres encara del conreu de la tro-
badoria i alguns dels trobadors més importants. La derrota militar, però,
havia estat irremissible, s’havia produït la subversió del marc legal de la
propietat i de les transmissions –els desposseïts o faiditz–, l’eliminació física
de gran part de la població amb la formació suficient per poder estructurar
una oposició efectiva i s’havia produït una desvertebració de l’estructura
social per l’èxode o diàspora de població en general i especialment
d’aqueixa formada que havia tingut la sort de lliurar-se –literalment en
molts casos– de la crema (Lebédel, 2015). Occitània, derrotada, desposseï-
da, desvertebrada i sense la part més formada de la seua població iniciava
així el camí cap a l’aculturació i la substitució lingüística i cultural.

En aqueix context encara s’entén més l’interés de Ramon Berenguer V
a assolir per a les seues filles bons matrimonis que els asseguraren bones
condicions de vida, per a elles i per al llinatge. Reeixir a casar les 4 filles
amb 4 reis és una prova del prestigi i influència internacional del casal de
Barcelona –no de bades aquest comte de Provença porta el doble nom de
fonts tradicional dels comtes barcelonins– i de la intel∙ligent política
d’aliances matrimonials que va trenar el rei Alfons el Trobador a fi d’afer-
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mar l’imperium transpirinenc i mediterrani de la Corona d’Aragó (Sabaté,
2017).

Elionor de Provença (Howell, 2001 i 2004) es va casar amb Enric III de
Plantagenet, nissaga estretament vinculada al poderós ducat d’Aquitània i a
la tradició trobadoresca occitana. El primer trobador documentat va ser el
duc d’Aquitània mateix, Guilhem IX el Trobador, de Peitieu o de Poitiers
(1071–1126), va ser l’avi d’una dona extraordinària en molts sentits –també
com a exemple medieval de dona amb plena consciència de la seua llibertat
de criteri–: Elionor d’Aquitània (1122–1204). Aquesta va fer moltíssim per
estendre el cànon cultural de la trobadoria occitana, primer a França,
durant el seu frustrat matrimoni amb el rei francés, qui a la fi la va repudiar
per estèril –perquè no li va donar descendència masculina encara que sí
2 filles, Maria i Alix–; després a Anglaterra, pel seu matrimoni amb Enric II
de Plantagenet.

Figura 8. Casament d’Enric III
d’Anglaterra i Elionor de Provença.

Amb la diferència d’estatura hom
volia fer veure la tendra jovenesa

de la reina consort. Matthieu Paris,
Historia Anglorum, British Libray,

ms. Royal 14 C VII (ca. 1250).

Elionor de Provença arriba, doncs, a un ambient en què ni Occitània ni
la seua cultura són alienes, i no sols perquè el rei Enric III siga també el
titular del ducat d’Aquitània. Elionor tenia poc més de 13 anys quan es va
casar el 14 de gener de 1236 (vegeu Figura 8). La inexpertesa més que
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esperable per la poca edat que tenia pot ajudar a entendre alguns dels greus
problemes que va patir, almenys en la primera part de la seua vida i del
regnat del seu marit.

Elionor, jove i molt elegant per als estàndards de la cort anglesa, va
causar admiració. Aviat, però, va desfermar el descontent i el rebuig dels
barons britànics atés els càrrecs i responsabilitats que va fer que el seu ma-
rit, el rei, assignés, concedís o encarregués als seus parents i familiars direc-
tes que van arribar amb ella de Provença i, especialment, de la casa de
Savoia, a la qual pertanyia la seua mare, Beatriu. Els barons anglesos se
sentiren relegats front als nouvinguts estrangers. Hi hagué un rebuig també
tan generalitzat i intens com identitari contra els anomenats Foreigners. A
més, el ritme de vida i el luxe que tant agradaven a Elionor van causar des-
peses excessives que van fer augmentar més els impostos. Creixia el des-
content també entre el poble, principal víctima de l’augment impositiu.
Sembla que el rebuig era mutu i en augment. La tensió va arribar al punt
que el 13 de juliol de 1263, la reina va patir un atemptat per part del poble
de Londres, mentre navegava pel Tàmesi: la van apedregar i li van llançar
fang sec, ous podrits i verdura. Ella havia requerit als ciutadans els endarre-
riments de l’anomenat Queen-gold o ‘or de la reina’ –una desena part de
totes les multes i sancions que cobrava la Corona anglesa–. A més, l’avi-
desa de la reina feia que imposara més multes i sancions i per qualsevol
raó. La situació va esclatar.

L’increment impositiu i el desinterès d’Enric III pels afers de govern,
que cada vegada confiava més en els parents d’Elionor, van causar que el
rebuig dels barons anglesos esdevingués rebel∙lió i es desfermés una guerra
civil en forma de l’anomenada Segona Guerra dels Barons (1264–1267). El
bàndol reialista era comandat pel príncep hereu, qui després seria el rei
Eduard I d’Anglaterra. Comandava les forces reialistes amb destresa més
que notable. El bàndol dels barons, el sublevat, era sota el comandament
de Simó V de Montfort. Aquest, fill del cabdill de la croada contra els albi-
gesos que va arrabassar el senyoriu a son pare, Ramon Berenguer V, ara
s’enfrontava també a la filla d’aquell, a Elionor. Per atzar del destí, Simó V
de Montfort, el fill, també moriria en el camp de batalla com Simó IV de
Montfort, el pare, lluitant contra un rei la consort del qual era, al remat,
una damnificada, una faiditz –una “desposseïda”– com a conseqüència de la
croada contra els albigesos.

Simó V de Montfort no era un baró qualsevol. Era el cunyat del rei
Enric III, per haver-se casat amb la seua germana, també anomenada Elio-
nor –en homenatge a la seua besàvia, la gran Elionior d’Aquitània– i va ser
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conseller de confiança del rei. Aqueixa gran influència que exercia sobre el
rei i la quasi absoluta confiança que el rei li mostrava fins al punt de deixar
en les seues mans el govern, va anar minvant amb l’arribada dels parents de
Savoia de la reina Elionor de Provença i el repartiment de càrrecs en favor
d’ells. Al començament la revolta tenia èxit, però després de tres anys sag-
nants, Simó V de Montfort, al front de la resta de les forces dels barons
revoltats, va ser derrotat, mort i brutalment esquarterat a la batalla d’Eves-
ham (4-08-1265). Hi ha una imatge coetània que ens mostra, sense gaire
art, però de manera molt clara (Figura 9), l’esquarterament de Simon V de
Montfort després de la seua derrota i mort a la batalla d’Evensham. El seu
fill, Enric, també hi va ser mort. En la imatge apareix el cos del fill damunt
del cos mutilat del pare. En fer-ho i, sobretot, en deixar-ne representació
iconogràfica, el poder reial feia avinent la seua imatge oficial de vencedor
absolut, la seua identitat de comandament que havia de ser un remei contra
possibles noves rebel∙lions. En aquest cas, rebel∙lar-se contra el rei i els
seus “estrangers” no era bona idea.

Figura 9. Imatge de la mort i esquarterament de Simó de Montfort
(British Library Cotton MS Nero D ii, f. 177 –final del segle XIII–).

 5.2  Identitats que hom vol esvair i espais de poder: l’Abadia
d’Amesbury on hom creia que la mimesi es feia realitat

Enric III va morir en 1272 i Elionor de Provença va ser reina viuda durant
19 anys. Traspassat el seu marit, hom li va permetre estar-se amb els nets i
criar-los, però no li van donar opció d’exercir gens de poder. El recel a
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l’“estranger” encara perdurava. Es tracta d’una mena de segona fase de la
negació a què hom va sotmetre la seua identitat. La primera va ser la
revolta dels barons. Ara, ja sent reina viuda, hom li negava qualsevol accés
al poder i, en flagrant acte misogin, es veia relegada a la condició d’àvia
mainadera. A la xenofòbia se li afegia la misogínia –sempre present lla-
vors–. En 1280, en haver criat els nets, Elionor de Provença es va retirar a
l’Abadia de Santa Maria i Sant Melor, en Amesbury (Figura 10).

Figura 10.
Abadia d’Amesbury.
Fotografia de l’autor

presa als propòsits del
present article.

Aquesta abadia va ser una fundació de l’avi del seu marit, Enric II de
Plantagenet, en 1177 com a priorat concedit a l’orde de Fontevrault. Real-
ment era una refundació sobre el monestir saxó que va establir la reina
Ælfthryth cap a l’any 979, al seu torn, sobre la base d’un monestir preexis-
tent. Es tracta d’un lloc especialment interessant quant a la identitat col∙lec-
tiva britànica per la confluència de motius llegendaris artúrics, i la retirada
entre els seus murs de dones de poder que tenen el valor afegit de ser refe-
rents identitaris culturals de la cultura cavalleresca general i remeten de nou
a la capil∙laritat entre mimesi i realitat que estem exposant.

No cal oblidar que molt prop d’Amesbury es troba l’extraordinari entorn
arqueològic megalític de Stonehenge, les restes de Bluestonehenge (en West
Amesbury) i d’altres monuments, a més de jaciments com el de Boscombe
Down, on es van trobar els anomenats Amesbury Archer i els Boscombe
Bowmen; a més, hi ha el jaciment del castrum romà conegut com Vespa-
sian’s Camp. A més, prop d’Amesbury també hi ha dos llocs molt impor-
tants per a la Matèria Artúrica: les abadies de Glastonbury i Salisbury, on
s’havia lliurat la batalla final de Camlann entre Mordred i Artús. Amesbury,
i la seua abadia especialment, esdevé un espai estratègic per a la confluència
de la història (antiga) i del passat gloriós –Roma i sembla que la resistència
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contra el seu domini–, reals i datables, i de l’imaginari col∙lectiu ucrònic.
Amesbury és un espai en el qual hom creia que la mimesi es feia realitat.

La reina Elionor de Provença s’hi va estar fins al seu traspàs el 24–25
de juny 1291. Va ser soterrada solemnement just davant de l’altar major de
l’Abadia, en presència del seu fill, el rei Eduard I, i de molts nobles i alta
jerarquia eclesiàstica (Figura 11).

Figura 11.
Imatge de l’altar

major de l’Abadia
d’Amesbury i del

lateral nord, els dos
llocs on va poder

ser soterrada Elionor
de Provença,
reina consort

d’Anglaterra. No hi
ha làpida ni senyal

que indique on són
les despulles.

Fotografies de
l’autor preses

als propòsits del
present article.

Ella havia expressat la seua voluntat de ser soterrada en companyia del
seu marit, el rei Enric III, a Westminster. Lluny d’això i com a expressió
d’una irremissible no estima cap a ella i el que significava com a estrangera
en el govern del regne, no sols no va ser respectada la seua voluntat, sinó
que va ser soterrada a l’Abadia d’Amesbury i sense làpida, ni creu, ni cap
referència que indiqués on n’és la tomba; situació que s’ha mantingut
secularment. De fet, és l’única reina d’Anglaterra la tomba de la qual no
està localitzada ni menys encara senyalitzada, ni tan sols amb una precep-
tiva i humil creu. A més, els registres de les seues despulles tampoc no hi
consten després que l’abadia fora molt malmesa en 1539 durant la dissolu-
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ció dels monestirs en el regnat d’Enric VIII. D’altra banda, el seu cor, que
sí que havia estat traslladat en el seu moment al monestir dels framenors de
Londres segons havia deixat dit ella, també va desaparéixer durant l’incendi
que va patir l’edifici en 1666.

L’abadia d’Amesbury també forma part inherent de la Matèria Artúrica.
La reina Ginebra s’hi retira després de l’esfereïdora batalla final de
Camlann, lliurada als voltants de Salisbury i molt prop d’Amesbury, entre
Mordred i Artús. Aquest, ferit de mort, és portat, encara amb vida, a Ava-
lon. Per La Faula de Guillem de Torroella (Compagna, 2017) i, abans, en el
Detto del Gatto Lupesco (Carrega, 2000), sabrem que el rei Artús es va estimar
més venir a refugiar-se i guarir-se de les ferides de Camlann a la Mediterrà-
nia, a Sicília, a l’Etna. Veiem que la (pretesa) perifèria de la Matèria Artú-
rica, la Mediterrània, n’esdevé centre, alhora que el representant de l’esperit
cavalleresc per antonomàsia, Artús, torna a la Mediterrània, que ja hem vist
que tant a veure té en la conformació dels ideals de (re)cerca i superació de
proves des de l’Odissea homèrica. Ja hi havia estat, de fet, Artús a la Me-
diterrània atés que és en la literatura trobadoresca occitana que hi ha cites i
referències a personatges artúrics molt primerenques i, de fet, anteriors als
anys en què Chrétien de Troyes componia les seues obres. La cavalleria es
fa mediterrània (Martines, 2018).

Mentre, Ginebra, que es trobava retirada en un convent a Glastonbury,
marxa cap a Amesbury i ingressa en un dels convents que ja existien en el
mateix siti de l’abadia refundada pels Plantagenet. Ginebra hi va prendre
l’hàbit, hi va romandre la resta de la seua vida i hi va arribar a ser –sempre
segons la tradició– mare superiora.

Aquesta relació amb la matèria artúrica quant a Amesbury i la rodalia
(Camlann, Salisbury) podria explicar l’interés de la nissaga dels Plantegenet
per aquesta abadia amb l’objectiu de vincular-se a la mítica Matèria Artú-
rica i de la Taula Redona. En aquest sentit, val a dir que Enric III mateix va
confirmar Simó V de Montfort com a VI comte de Leicester en la Great
Hall del castell de Winchester, on sovint tenia la seua cort i on hi ha pen-
jada en lloc preeminent l’anomenada “Taula Redona de Winchester” (Figu-
ra 12). El seu aspecte actual data del regnat d’Enric VIII Tudor com un regal
per al llavors aliat seu l’emperador Carles V (en 1522) en un intent de legi-
timar-se en la tradició mítica i l’imaginari col∙lectiu d’identitat cavalleresca
tot encarnant (representant-se com) el rei Artús. La taula, però, és molt
més antiga. Segons l’anàlisi dendrològica, degué ser feta ca. 1250–1280, en
regnat del rei Eduard I, fill d’Enric III i Elionor de Provença, oncle de
Simó V de Montfort i vencedor sobre ell decisivament en el camp de bata-
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lla d’Evesham –on aquell va resultar mort i esquarterat–. Eduard I, com el
seu pare, estava fascinat per la Matèria Artúrica i la Taula Redona. De fet,
ell mateix va assistir a diverses representacions o recreacions d’aquesta i en
va organitzar una en 1299. També va organitzar un torneig en 1290 per
celebrar el compromís d’una de les seues filles. Sense dubte vivien inten-
sament la Matèria Artúrica i la Taula Redona, els principis de la cavalleria
literària i es complaïen de fer, en la mesura del possible, que la mimesi que
representa prenguera cos. Era una estratègia de legitimació de la corona:
encastar-se en la mítica tradició artúrica (Biddle, 2000).

Figura 12. “Taula Redona de Winchester”, Great Hall, Winchester Castle.
Fotografies de l’autor presa als propòsits del present article.

Segons Le Morte d’Arthur de Thomas Malory (imprès per Caxton a Lon-
dres en 1485, amb un manuscrit anterior, trobat en 1934 al Winchester
College, que degué servir de model a l’impressor), Camelot s’identificava
amb Winchester (The Malory Project). Devia ser perquè era la capital de
l’antic regne de Wessex, i on Guillem el Conqueridor va tenir la seua cort
en emparar-se d’Anglaterra després de la decisiva batalla de Hastings –el rei
derrotat, Harold, ja hi tenia també la seua cort– i, a més, s’hi trobava
aquesta Taula Redona –com hem dit, més primerenca que no la decoració
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que Enric VIII li va fer–. De fet, en temps de Malory hom creia del ferm
que era molt més antiga encara i que era la vera Taula Redona de la Matèria
Artúrica literària i formava part consubstancial de la corona anglesa i de la
seua identitat. Mimesi que hom creia realitat.

 6  Cloenda

La mimesi literària en les obres cavalleresques en català, no deixa de
nodrir-se tampoc de grans referents literaris, i, alhora, també rep el cabal de
fets històrics reals que, per memorables o estratègics quant a la història de
la pròpia Corona o per al sentiment col∙lectiu, s’empelten en les trames
narratives, en les biografies dels cavallers protagonistes o secundaris o
esdevenen símptomes de versemblança que fan més creïbles les ficcions.
Tot això en pro de la naturalitat i naturalització d’un discurs identitari per
una identitat comuna, pròpia, conscientment compartida.

Hem vist casos de capil∙laritat o transvasament entre mimesi literària i
identitat col∙lectiva en la tradició clàssica que aporten cabal de referents a
les obres en romanç. Hem vist exemples d’obres que contenen models a
seguir, quant a personatges i a fets, independentment que hagen estat reals
del tot o no tant. La mimesi versemblant de què formen part en les seues
respectives obres, crea la percepció d’una identitat col∙lectiva alhora que
contenen les llavors de l’esperit “cavalleresc”, del de conquesta i del de
(re)cerca. Les obres homèriques dibuixen els mapes de la identitat
col∙lectiva compartida, quant a l’Hèl∙lade en fer que –en la Il∙líada– entre
les forces i personatges –principals i secundaris– hi haja oriünds, pràctica-
ment, de tots els indrets del món cultural grec que envolta l’Egeu; en l’Odis-
sea, les venturoses aventures d’Odisseu per tornar a Ithaca, al llarg de les
quals recorre tota la Mediterrània, fa més estesa la identitat col∙lectiva gre-
ga. La influència d’aquestes obres és perenne en la literatura romànica.
També ho és la de la Matèria de Bretanya, l’Artúrica i la de la Taula Redo-
na, més en concret; aporten més cabals de personatges models a seguir.

La historiografia catalana medieval està esguitada de referents clàssics i
artúrics a fi de dotar(-se) de models que confereixen valor als fets i acció de
govern dels reis. Una acció que té efectes en la realitat (conquestes perdu-
rables, victòries i dignificació de derrotes). Hem vist que hi ha casos en què
les obres literàries són espills d’accions de la realitat, com ara, la Cançó de la
croada contra els albigesos. El que reporta aquesta obra es perllonga més enllà
de la seua pròpia dimensió textual, i perdura en generacions. Així passa
amb els efectes perdurables de la derrota d’Occitània i del triomf dels cro-
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ats, que tant va afavorir la corona francesa. Més interessants són els efectes
sobre les relacions entre generacions posteriors dels personatges que van
ser antagonistes en aqueixa obra i en els fets històrics a què remet: Simó IV
de Montfort, cap militar de la croada contra els albigesos, que mor en bata-
lla, és contrari de Ramon Berenguer de Provença; el fill menut d’aquell,
Simó V de Montfort, comte de Leicester i home fort del regnat d’Enric III
d’Anglaterra, a més de familiar seu, s’enemistarà amb el seu rei i, especial-
ment amb la reina consort, Elionor de Provença, filla de Ramon Beren-
guer, i també morirà en combat. Tot plegat és una demostració que hi ha
obres, com les historiogràfiques que tractem, que realment tenen uns
objectius identitaris, que transcendeixen “la lletra” dels fets que descriuen
com a reals i vers. Aquest textos no són només εκφρασις i esdevenen
εηάργεια, estan carregats de l’‘energia’ del punt de vista i objectius amb què
ho fan, tot vessant-hi sentiments i intensitat que quasi prenen cos en els
efectes perdurables que tenen.

Hem analitzat com hi ha, vinculats a obres diferents, personatges que
coincideixen en un mateix espai físic real, el qual, a més, és especialment
simbòlic als efectes de la tradició cavalleresca artúrica, que tant ha influït en
la conformació de la narrativa europea de ficció. Així hem vist com en
l’Abadia de Amesbury, prop de Salisbury –on va ser la batalla final de
Camlann entre Mordred i Artús–, segons Thomas Malory s’hi va refugiar la
reina Ginebra. Just també on s’hi va retirar una altra dona de poder i amb
vinculació amb els temes que tractem: Elionor de Provença, el marit de la
qual, Enric III d’Anglaterra, va ser un entusiasta de la Matèria Artúrica i de
la Taula Redona.

Hem vist la relació que s’estableix entre personatges de ficció que són
essencials per conferir la identitat desitjada a personatges de la realitat, els
quals es revisten de l’avctoritas o legitimitat que cerquen amb les cites o les
referències que els equiparen a aquells personatges “de paper”. Hem vist, a
més, que uns mateixos fets i unes mateixes personalitats poden estar trac-
tades de manera contrastada en obres amb punts de vista antitètics sobre
un mateix fet. Hem analitzat al respecte el tractament de la batalla de Mu-
ret, en les cròniques catalanes, en la Cançó de la croada contra els albigesos i en
les cròniques franceses; hem estudiat la perspectiva dels musulmans der-
rotats a Mallorca i a València per Jaume I.

La conformació de la identitat, de la pròpia i d’altri, és un procés dinà-
mic, que necessita de la mimesi literària i de la tradició cultural en què es
determina i és reconeguda.
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Aquesta monstruosa bifurcació de la
nostra ànima. Catalanitat i monstruositat
a Pa negre d’Emili Teixidor

Inga Baumann (Tübingen)

Summary: This article analyzes Emili Teixidor’s novel Pa negre with regard to the dis-
cursive construction of identity and the motif of monstrosity, which is a common im-
age of identity and alterity in discourses of collective identity in general and Catalan
identity discourses in particular. The novel narrates the coming-of-age story of the
young Catalan Andreu, who grows up as the son of a Republican working-class family
during the time after the Spanish Civil War. After eventually being adopted by a Catalan
Francoist family, Andreu identifies himself as a “monster” who has betrayed his “ori-
gins” and now unifies two incompatible “natures” within himself. Linking Andreu’s
development and final diagnosis with the classic Catalanist discourses of catalanitat and
the Francoist discourses of españolidad and nacionalcatolicismo, the contribution concludes
that Andreu’s transformation into a ‘hybrid identity monster’ is the result of the two in-
compatible nationalizations he received during his childhood and adolescence. As will
be shown by intertextual and interdiscursive analysis, Andreu’s conflict represents the
classic problem of the Catalan nation dominated by Spanish nationalism (according to
Catalanist ideologues like Almirall and Prat de la Riba). The article ends with an alle-
gorical interpretation of the protagonist, who personifies the Catalan nation during
Francoism.
Keywords: Emili Teixidor, monstrosity, Catalan identity discourses, Catalan and Span-
ish nationalism, intertextuality/interdiscursivity. 

 1  Introducció

Emili Teixidor (1932–2012) és considerat «un clàssic»1 de la literatura cata-
lana contemporània i precursor en la recuperació literària de la memòria

                                                     
1 Anna Aguilar denomina Teixidor «Un clàssic modern» (títol de l’entrevista Teixidor /

Aguilar, 2012: 14) i Llavina constata que «Teixidor ocupa un lloc central en el cànon
literari català contemporani» (Llavina, 2013: 5). Vegeu també l’homenatge a Emili Tei-
xidor que va publicar La Vanguardia en ocasió de la mort de l’escriptor: «Teixidor [es]
uno de los escritores más representativos de la literatura catalana y […] se ha convertido
en un auténtico clásico contemporáneo» ([Redacció La Vanguardia], 2012: 7). Cf. també
Moix (2004: 7), [Redacció El Punt d’Avui] (2012: 36), et al.
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històrica de la postguerra a Catalunya.2 Primerament, va tractar aquest
tema en algunes narracions de Sic trànsit Glòria Swanson (1979) i després en
les seves novel∙les Retrat d’un assassí d’ocells (1988), El llibre de les mosques
(2000), Pa negre (2003) i Els convidats (2010). Des de la seva primera obra
literària, adreçada a lectors infantils i juvenils, Emili Teixidor es va enfocar
especialment en assumptes relacionats amb la història i la cultura del país, o
dit amb les paraules de Cònsul: «la seva trajectòria sempre ha estat lligada a
fenòmens importants d’aquests que han produït alguna mena de sotrac cap
a la modernització del concepte de la catalanitat» (Cònsul, 2006: 28). Enca-
ra que la voluntat de fer una nation-building catalana literària és molt evident
en tota l’obra de Teixidor, l’autor osonenc, lluny de glorificar Catalunya, els
catalans i el constructe identitari de la catalanitat, acostumava a fer una
revisió crítica dels discursos catalanistes existents, les seves narracions his-
tòriques i identitàries i els seus mites fundacionals. Aquesta actitud de «pa-
triota [catalán] autocrítico» (Passola, 2012: 33) és especialment evident en
els textos que contribueixen a la recuperació de la memòria històrica del
primer franquisme a Catalunya. En aquest article vull aprofundir en el dis-
curs identitari català autocrític que l’autor proposa en la novel∙la Pa negre,
relacionant el text de Teixidor amb diferents discursos identitaris col∙lectius
que han exercit una gran influència sobre la comunitat catalana i el seu
imaginari nacional: d’una banda, els diferents tòpics de la catalanitat propa-
gats per ideòlegs del catalanisme, com ara Valentí Almirall i Enric Prat de
la Riba, i de l’altra, el nacionalcatolicisme franquista, que defensa una iden-
titat espanyola unitària per a tots els pobles de l’Estat espanyol (inclosos els
catalans) i que considera la catolicitat com a essència de l’espanyolitat.3
Fent una lectura intertextual i interdiscursiva de Pa negre mostraré com
Emili Teixidor recorre als tòpics de la identitat catalana tal com l’han defi-
nida els ideòlegs catalanistes per actualitzar i recontextualitzar-los dins de la
situació històrica que li interessa: el primer franquisme a Catalunya.

                                                     
2 Segons el crític Aragay, «la seva obra per a adults haurà estat decisiva per ajudar-nos

[scil. els catalans] a donar ànima a la memòria col∙lectiva sobre la postguerra» (Aragay,
2012: 42), i en la necrologia de Teixidor, l’escriptor Sergi Pàmies afirma que «Teixidor
[…] va agafar per les banyes el bou d’un temps obscur, brutal i salvatge» (Pàmies, 2012:
34).

3 El discurs nacionalcatòlic va ser desenvolupat pels ideòlegs primorriveristes durant el
Directori Civil i va ser adoptat i explotat massivament pel franquisme (cf. Quiroga,
2007).
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 2  Començava a convertir-me en un monstre.
El desenvolupament del protagonista

Pa negre4 ha estat qualificada com a «novel∙la de formació o d’aprenentatge»
(Llavina, 2013: 5), ja que narra les lliçons sentimentals i morals que aprèn el
jo protagonista, l’Andreu, un noi que es troba en plena pubertat i que va
coneixent «la complicació fascinant del món dels grans» (PN 29).5 La histò-
ria és narrada des del present pel propi Andreu, que, ja de gran, es recorda
d’aquesta etapa de la seva vida. Com que va créixer com a fill de vençuts
republicans durant la postguerra espanyola, el passat recordat no té res a
veure amb l’idil∙li de la infantesa feliç i les lliçons apreses són gens edifi-
cants, sinó que il∙lustren plàsticament la misèria material, però sobretot
sentimental i moral de la postguerra espanyola, simbolitzada en el «[p]a
negre» del títol.

Encara que alguns aspectes de la història de l’Andreu també es podrien
transferir a altres zones de l’Estat espanyol, la història que narra Pa negre és
una història molt catalana: l’acció té lloc a la Plana de Vic, una terra de
pagesos, que tradicionalment era una zona marcada per la tradició molt
conservadora i catòlica de la ciutat de Vic, la «ciutat del Bisbe» (PN 367), el
carlisme i el catalanisme conservador. Econòmica i socialment, la comarca
d’Osona era dominada per l’explotació agrícola del mas, un «conjunt de
casa, terres de conreu i boscos» (Caner, 1972: 317). Nascuts dins del siste-
ma feudal medieval, els masos pertanyien a famílies nobles que els deixa-
ven en arrendament a pagesos perquè cultivessin i explotessin les terres.
Malgrat que els masovers havien d’entregar una part de la collita als
senyors, el mas els permetia una vida més o menys autàrquica i pròspera.
Aquest sistema seguia existint quan a finals del segle XIX es van construir
fàbriques i colònies tèxtils a la vora del riu Ter, cosa que va fer que molta
gent deixés la vida de pagès per anar a treballar a la fàbrica. A conseqüència
d’aquesta industrialització massiva, la contrada al voltant del Ter es va con-
vertir en terra d’obrers polititzats i anticlericals que es trobaven en conflicte
constant amb els amos de les fàbriques i els clergues de la ciutat episcopal.

L’Andreu va néixer en una de les colònies tèxtils del riu Ter, on el seu
pare, fill de masovers que va deixar la vida de pagès per la fàbrica, va des-
                                                     
4 A continuació, utilitzaré l’abreviació PN per referir-me a l’edició utilitzada de Pa negre:

Teixidor, Emili (2010): Pa negre, Barcelona: Columna Edicions / Labutxaca. El número
després de l’abreviació indica les planes d’aquesta edició.

5 Per això, Piñol qualifica Pa negre com a «una historia de iniciación» (Piñol, 2003: 39). Cf.
també Calafat (2006: 29), Julià (2004: 65), Martí i Bertran (2005: 125) i Moix (2004: 7).
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tacar-se per la seva militància política d’esquerres (cf. PN 111–117). Des-
prés de la Guerra Civil, el pare és empresonat i la mare, que ha de treballar
a la fàbrica per tirar endavant, deixa l’Andreu al mas del seu tiet Quirze.
Així, després d’haver conegut la vida moderna i polititzada de la colònia,
ara l’Andreu va coneixent la vella Catalunya rural, encarnada per la masia
familiar i la seva àvia Mercè, una dona popular estilitzada com la protectora
de la llengua i saviesa populars catalanes (cf. PN 17–19, 43, et al.). Al ma-
teix temps, l’Andreu assisteix tant a les classes de doctrina cristiana impar-
tides per capellans franquistes com a les classes de l’escola nacional a càrrec
d’un mestre de dretes (cf. PN 207). Així, l’Andreu passa la infantesa entre
la casa pairal catalana i els llocs públics de l’adoctrinament nacionalcato-
licista, que consisteix a demonitzar el bàndol vençut, és a dir, el bàndol al
qual pertanyia el pare, i a espanyolitzar els nens catalans.

La formació sentimental de l’Andreu es basa en un distanciament suc-
cessiu de la seva família republicana i obrera: primer, se sent abandonat
pels pares, que l’han deixat al mas (cf. PN 116, et al.); segon, la mare deixa
de tractar-lo com un infant i l’utilitza com a confident per desfogar-se dels
seus problemes (cf. PN 118); tercer, durant algunes visites a les autoritats
franquistes instrumentalitza el nen per aconseguir l’alliberament del seu
home: disfressa l’Andreu de nen pobre i el fa aprendre de memòria frases
que ha de dir davant dels poderosos per «inspirar llàstima» (PN 118), un
comportament que ell viu com una «degradació» i un «canvi obligat de per-
sonalitat»: «em sentia un farsant, un mentider» (PN 118). A poc a poc va
comprenent el funcionament de la nova societat franquista i també observa
que la seva família, que és una família de vençuts, no té més remei que
adaptar-se a les noves circumstàncies per sobreviure:

Jo entenia, a la meva manera difosa i llunyana, que en la nostra condició assumida de
perdedors, la millor manera de sobreviure era desar les conviccions pròpies i fins i tot la
dignitat personal i agenollar-se de bon grat a llepar les botes dels amos. (PN 120s)

Malgrat aquesta lucidesa a l’hora de percebre la situació inferior dels
vençuts envers els vencedors, el noi no acaba d’entendre les motivacions
dels adults quan s’adona que tots porten vides paral∙leles:

Els grans, havia observat, tenien tots una vida secreta que no desplegaven mai a la llum
del dia i en presència dels altres. No eren només les activitats sexuals que mantenien en
la foscor, sinó que també hi havia afers de diners, certs negocis poc clars, moltes rela-
cions amb l’Església i Déu, […] …, i molts afers més que pertanyien a la part secreta
d’aquest doble món en què vivien tots els adults. (PN 181; cf. també PN 148, 236, et al.)
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Observant el món dels grans conclou que fer-se gran significa trepitjar
«cada cop amb més seguretat el món relliscós i ambigu de la duplicitat»
(PN 182). Tant és així que aprèn a dissimular i comença a establir la seva
pròpia vida paral∙lela. Com a testimoni del drama de la mare, que intenta
desesperadament salvar el marit empresonat –en va, ja que el pare acaba
morint a la presó–, l’Andreu aprèn la trista lliçó que l’amor crea una depen-
dència que només ens fa patir i que, per tant, més val no fer cas als nostres
sentiments:

Només un encegament i una obsessió malaltissa pel seu home […] podia haver-li fet
perdre el seny d’aquella manera. I així sense voler-ho, el seu excés d’amor em va enco-
manar un rebuig per qualsevol sentiment i fins i tot una por als acostaments emotius i
vibrants cap a una altra persona. Vaig aprendre una lliçó per fugir de tot compromís
sentimental: a més estimació, més perills de tota mena. No t’acostis i no et cremaràs.
L’amor crema. L’amor consumeix. L’amor mata. (PN 122)

Mort el pare, la mare cau en una depressió i negligeix el seu fill, alhora
que la família del mas es mostra incapaç de donar-li el recolzament emo-
cional que necessita. Mentre que el tiet Quirze l’evita, l’àvia i les tietes no
deixen de dir-li «de fer el cor fort» i de ser «valent» (PN 217, 235, et al.).
L’Andreu se sent una nosa per a la família del mas i se’n distancia cada
vegada més («notava com si m’envoltés una bombolla d’aire fred que m’aï-
llava i em protegia» (PN 229)), i quan se li ofereix la possibilitat de ser
«adoptat» (PN 366) pels amos del mas, una família rica de l’alta burgesia
catalana addicta al règim que li pagarà els estudis, no s’ho pensa dos cops.
Arribat a la nova casa –una torre elegant que contrasta amb la masia humil
de la seva família d’origen– l’Andreu s’adona de «la traïció […] que supo-
sava rebutjar la família, les arrels» (PN 366). Tot i sentir-se culpable envers
la família del mas, la promesa d’un futur millor acaba pesant més, i per això
dóna prioritat a la riquesa material en lloc de la riquesa moral: «jo em sentia
[…] com un traïdor i en el fons ho acceptava» (PN 366).

La nova vida és molt diferent de l’anterior: per començar, al col∙legi
religiós d’Igualada on l’Andreu continua els estudis «tot era en castellà»
(PN 385), mentre que a la Plana de Vic hi dominava el català. A més, l’An-
dreu ha de fer veure que és el nebot dels Manubens i que el seu pare va
morir a la guerra (cf. PN 384); ha de substituir el seu origen humil i fer-se
passar per algú de «casa bona» (PN 385), d’on ara, a més, és considerat
l’hereu (cf. PN 388). La novel∙la acaba amb l’última visita de la mare al fill
perdut i la descripció de les sensacions de l’Andreu, narrades per ell mateix.
En l’escena que tanca la novel∙la, el noi observa que «la visita de la mare»
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«havia desvetllat» «dues forces [...] [que] lluitaven dintre meu una guerra
sorda, somorta, total» (PN 393) i resumeix el seu conflicte interior de la
següent manera:

[…] em vaig sentir amb forces per continuar en el lloc on era, per plantar-me en aquella
casa i girar l’esquena [...] a tot el món d’abans.

Era la meva vida, la meva decisió, el meu futur, el meu camí, el meu cos, els meus
sentiments, la meva tria, la meva experiència, el meu rebuig, el meu desig, la meva
acceptació, els meus estudis, els meus somnis, el meu món tan nou com jo pogués, els
meus llibres... ¡el meu, el meu, el meu!

Mentre la fúria dels pensaments m’alçava per damunt de tot, en una engrescadora
volada de somni [...] vaig entendre, fascinat per la pròpia transformació, amb una bar-
reja de vanitat i por, que començava a convertir-me en un monstre. [...] En un monstre capaç de
reunir en un sol cos, en una sola vida, dues naturaleses diferents, dues experiències contràries. Un
monstre que jo mateix no sabia que m’habités. Un monstre. [subratllats meus] (PN 394)

L’Andreu constata que està vivint una duplicitat que considera monstru-
osa: «dues naturaleses diferents» conviuen dins el seu interior. En la ficció
aquestes dues naturaleses que es reuneixen en un cos són, d’una banda, els
sentiments que l’Andreu encara sent envers la seva família originaria, i, de
l’altra, la seva decisió racional d’haver-se decantat per una vida sense amor,
però molt més còmoda, una vida amb una nova família rica que li permetrà
estudiar, assolir un cert luxe i un futur prometedor.6

 3  El monstre com a figura de reflexió de l’alteritat i de la identitat

L’autoqualificació com a «monstre» no deixa de ser sorprenent, ja que es
tracta d’una afirmació bastant despietada que assumeix la pròpia amoralitat,
culpabilitat i fins i tot la condició de «traïdor» (PN 366). No obstant, la
metàfora del monstre que utilitza Teixidor per qualificar el «canvi obligat
de personalitat» (PN 118) de l’Andreu no és una imatge tan agosarada com
podria semblar. De fet, es tracta d’una figura argumentativa que apareix en
diversos textos que tracten de la identitat (en un sentit molt ampli), ja que
el monstre és l’altre par excellence i, com és ben sabut, per construir la pròpia
identitat es necessita forçosament l’altre com a punt de referència. A més,
com mostraré, es troba en textos ideològics del catalanisme que intenten
definir la catalanitat i la seva relació amb un espanyolisme assimilista.

                                                     
6 Vegeu PN 390: «[Els Manubens] anaven per la vida com si fossin déus perquè sabien

que els seus interessos eren eterns i es perllongarien d’hereu a hereu a través de genera-
cions […].»
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Abans d’aprofundir en aquests textos catalanistes esbossaré una història
discursiva molt concisa de la monstruositat, atès que el monstre apareix a
Pa negre en diferents contextos i amb diferents connotacions. Tot i que les
nocions de monstre i monstruositat fan referència a una gran diversitat de
fenòmens al llarg de la història universal, em limitaré a comentar només els
significats més importants i més fructífers amb vista a la lectura que vull
fer, primer, de dos textos clàssics sobre la catalanitat, Lo catalanisme de
Valentí Almirall i La nacionalitat catalana de Prat de la Riba, i, després, de Pa
negre.

En l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, la monstruositat era identificada amb
una corporalitat anormal perfectament visible: el monstre (en llatí MONS-
TRUM, paraula que ve del verb MOSTRARE) es mostra físicament als ulls
dels humans que el contemplen. Es consideraven monstres bàsicament
aquelles criatures mitològiques que unien atributs de diferents espècies,
com per exemple el minotaure o la quimera. Per tant, els monstres eren
éssers híbrids ambivalents, que participaven tant del món demoníac com
diví i que per això causaven por i admiració alhora. El cristianisme inter-
pretava l’aparició de la monstruositat com un signe diví, una revelació de
Déu. Entre els savis cristians es debatia, tanmateix, si el monstre formava
part de la creació divina, de la natura, si se’n trobava fora o si s’havia de con-
siderar una criatura que era contra natura. Amb la creixent secularització a
partir del Renaixement, la idea de la monstruositat va adquirir igualment un
component més secular: ara es distingia entre monstres sobrenaturals i natu-
rals; els primers eren considerats criatures fabuloses que participaven del
món de la superstició, mentre que els segons eren éssers humans i animals
malparits, és a dir, amb malformacions i deformacions corporals (cf. Geb-
hard / Geisler / Schröter, 2009: 12–14). La monstruositat natural era consi-
derada una desviació del curs regular de la natura: es consideraven monstres
aquelles coses, animals o persones que tenien atributs físics anormals, fora
de la natura en el sentit d’extraordinaris. Aquest tipus de monstruositat
podia inspirar por, però també curiositat i fins i tot admiració (cf. Céard,
1980: 5–7). Mentre que els humanistes secularitzaven la monstruositat
naturalitzant-la, la teologia cristiana i la superstició popular seguien veient
la monstruositat com un fenomen sobrenatural. Un canvi important, però,
va ser l’estigmatització sistemàtica de la monstruositat duta a terme pel dis-
curs teològic: les malformacions de cossos i la lletjor física ara ja no s’inter-
pretaven com un signe de Déu que s’intenta comunicar amb els éssers
humans, sinó que s’entenien com càstigs visibles del Déu totpoderós, que
d’aquesta manera visualitzava el pecat i el vici (cf. Gebhard / Geisler /
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Schröter, 2009: 14). No va ser fins al segle XIX que la ciència de la teratolo-
gia va intentar eliminar aquest estigma naturalitzant i racionalitzant com-
pletament la monstruositat; es pretenia investigar les regles de la naturalesa
estudiant-ne les irregularitats. Un altre canvi discursiu rellevant que va tenir
lloc durant el segle XIX va ser la interiorització de la monstruositat humana:
es va passar a creure que cada ésser humà portava un monstre potencial al
seu interior, monstre que s’identificava bàsicament amb els instints i l’im-
puls sexual, els quals podien «degenerar» i convertir-se en «perversions».
Aquest monstre interior era vist com un perill per a la societat i es va
convertir en l’objecte d’estudi de la psiquiatria i de la criminologia (cf.
Gebhard / Geisler / Schröter, 2009: 14–20 i Hagner, 2005: 9–18). La poli-
tització de la monstruositat ja s’havia iniciat a finals del segle XVIII, amb la
Revolució francesa. Tant els revolucionaris com els seus adversaris contra-
revolucionaris concebien l’enemic polític com un monstre que amenaçava
els propis valors, ideals i l’ordre sociopolític enyorat. Totes les ideologies
modernes, també el nacionalisme liberal, però sobretot el totalitarisme, van
continuar amb aquest discurs de la demonització de l’enemic polític. El
monstre, que sempre havia estat una figura de l’alteritat absoluta, es va
transformar així en una figura de l’exclusió extrema (cf. Gebhard / Geisler
/ Schröter, 2009: 22s i Hagner, 2005: 18). Tanmateix, són també les mino-
ries que recorren a la figura del monstre en els discursos identitaris i polí-
tics; en aquests casos evidentment no es tracta de discursos excloents, sinó
més aviat de discursos emancipadors, que tendeixen a desemmascarar i
criticar el discurs hegemònic del qual la minoria se sent discriminada, estig-
matitzada i/o reprimida (cf. Gebhard / Geisler / Schröter, 2009: 22s).

En la novel∙la Pa negre la figura de la monstruositat apareix, d’una banda,
com a element d’un discurs excloent, el discurs nacionalcatolicista del fran-
quisme que divideix l’Espanya de la postguerra en vencedors i vençuts, en
bons i dolents, en l’Espanya verdadera i l’Anti-Espanya, i de l’altra banda,
com a element d’un discurs emancipador, el discurs catalanista, que neix
durant la segona meitat del segle XIX i que exigeix l’autodeterminació
administrativa i política per a Catalunya perquè aquesta pugui realitzar-se
com a comunitat pròpia, que té una història, cultura i llengua genuïna, dife-
rents dels altres pobles hispànics. A continuació em centraré en els discur-
sos identitaris del primer catalanisme, en els quals també es fa ús de la figu-
ra de la monstruositat per evocar les transformacions d’un presumpte
«caràcter català» (Almirall, 2013: 93) al llarg dels segles. En qualificar la
duplicitat sentimental i moral de l’Andreu de monstruosa, Teixidor recorre,
doncs, a un topos del discurs catalanista vuitcentista. Descriuré, primer,
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l’ús que fan els ideòlegs del primer catalanisme de la figura argumentativa
de la monstruositat per intentar, després, una lectura intertextual de Pa
negre, connectant els personatges que apareixen a Pa negre amb allò que els
ideòlegs catalanistes propaguen sobre els catalans i la “degeneració” del seu
“caràcter” col∙lectiu al llarg de la història. Finalment, en l’últim apartat de
l’article, analitzaré la presència del discurs nacionalcatòlic i el seu ús de la
figura del monstre en la novel∙la de Teixidor. Conclouré amb una inter-
pretació intertextual i interdiscursiva del final de la novel∙la, en la qual
mostraré que el drama de l’Andreu es basa en una duplicitat identitària
conflictiva, que resulta del fet que durant la seva infantesa i la seva adoles-
cència –es troba en plena pubertat– ha estat exposat a dos discursos iden-
titaris col∙lectius incompatibles.

 4  Aquesta monstruosa bifurcació de la nostra ànima. Duplicitat i
monstruositat en els discursos identitaris del catalanisme clàssic

Lo catalanisme de Valentí Almirall és considerat el text fundacional del cata-
lanisme polític, un catalanisme polític moderat en tant que regionalista, ja
que no qüestiona la unitat política d’Espanya i aspira a una mera descen-
tralització que possibiliti una convivència harmònica dels diferents pobles
del territori espanyol. El llibre es va publicar per primera vegada el 1886 i
va marcar el discurs liberal progressista sobre la catalanitat. Conforme al
pensament de l’època, Almirall no parla de la identitat o de la mentalitat
catalana, sinó del «caràcter» col∙lectiu dels catalans, fruit d’un procés histò-
ric forjador al llarg dels segles. Segons Almirall, el «caràcter català» s’oposa
radicalment al «caràcter castellà» (Almirall, 2013: 65 i 93): mentre que el
poble català és reflexiu i analític, el castellà és altament imaginatiu; mentre
que el català acostuma a tenir una visió positivista de les coses i acostuma a
concentrar-se en les coses pràctiques particulars, el castellà tendeix a
abstreure de la situació concreta i passa directament a les generalitats, les
quals animen la seva imaginació extremadament vívida (cf. Almirall, 2013:
83 i 98s). Segons Almirall, el català és treballador i es concentra en la pro-
ducció i el comerç; en canvi, el castellà persegueix somnis més idealistes
que l’han portat a fer grans gestes bèl∙liques i al descobriment de les Amè-
riques, i fins i tot a la construcció d’un immens imperi (cf. Almirall, 2013:
72s, 76s, 99–102, et al.). Pel que fa a les diferents disposicions sociopolíti-
ques, els castellans tendeixen, segons Almirall, a «enlairar hòmens», mentre
que els catalans tenen un «afany a arrelar institucions» (Almirall, 2013: 108):
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Los fets més grandiosos de la nostra historia i fins de la nostra llegenda són o apareixen
ser producte de la col∙lectivitat. Les Corts catalanes, la Generalitat, lo Consell de Cent,
los Senats i Corporacions de les ciutats i viles, los Consolats i Gremis: veus aquí los
hèroes de la nostra historia. Una organització política modelo; un cos de lleis basades en
la llibertat civil i fomentadores del comerç, la marina í la civilització: veus aquí e1s mo-
numents que van deixar-nos los passats en herència. (Almirall, 2013: 108s)

Finalment, Almirall conclou que «[l]o nostre temperament [scil. el dels
catalans] era dels més aptes per a la democràcia basada en la llibertat. Com
reflexiu i individualista, apreciava més que tot la independència personal»
(Almirall, 2013: 109). En canvi, els castellans tenen tendència a l’autorita-
risme i al fanatisme (cf. Almirall, 2013: 83, 88s i 110), una hipòtesi que
explicaria el gran número de dictadures que va haver-hi a l’Estat espanyol.

Segons Almirall, els dos pobles –el català i el castellà– haguessin pogut
conviure harmònicament: com que tots dos tenen tendències extremes
oposades, haurien pogut equilibrar-se recíprocament en projectes i aventu-
res comunes; però, a la pràctica, no han tingut mai una relació igualitària,
sinó més aviat una relació de dominador i dominat (Almirall, 2013: 103–
105 i 110). Amb la unificació dels regnes hispànics sota el domini de
Castella es va imposar l’extrem castellà, que va fer possible el gran imperi
hispànic, però que també fou responsable –segons Almirall– de la pèrdua
final d’aquest imperi i de la decadència que va patir l’Espanya moderna (cf.
Almirall, 2013: 76–84). Per al caràcter català va ser especialment tràgic que
Castella es comportés –sempre segons Almirall– com un tirà autoritari, un
tirà que imposava la seva manera de ser i de fer les coses als altres regnes
de la península.7 En lloc de respectar les diferències entre els pobles hispà-
nics, va intentar uniformar-los segons la seva pròpia personalitat i natura-
lesa (cf. Almirall, 2013: 84s i 110s). L’error de Catalunya va ser deixar-se
temptar per les riqueses materials que li van prometre els castellans amb les
seves aventures ultramarines, de manera que els catalans van acabar seduïts
per la cultura castellana, que imiten des de llavors per tal de formar part de
l’imperi castellà:

Des d’aquell moment vàrem perdre la nostra personalitat, que ja abans, des de la batalla
de Muret, havia sofert fortes sotragades. Reduïts a ocupar dins de la nació un lloc
secundari, va començar en lo més íntim del nostre ser aquella lluita, que dura encara, entre lo tem-
perament i la voluntat. Volguérem unificar-nos, però les condicions del nostre caràcter s’hi

                                                     
7 Segons Almirall, el poble català es troba «subjecte a un altre [poble] de caràcter no sols

distint sinó oposat» (Almirall, 2013: 105); és «un poble que es trobava lligat, subjecte i
tractat com un estrany per sos propis germans» (Almirall, 2013: 114).
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oposaven, i avui per avui seguim volent lo mateix, i de la mateixa manera segueix opo-
sant-s’hi lo caràcter del qual no podem despendre’ns. Tot això no podia tenir més que
un resultat: lo nostre decaïment, i així fou. Avui estem completament degenerats. [subrat-
llats meus] (Almirall, 2013: 103s)

Aquest discurs del decaïment és típic de l’època, ja que la idea que els
pobles i les civilitzacions passaven per èpoques d’apogeu i de decadència es
va popularitzar a partir del segle XVIII. Al seu torn, la idea de la degeneració
de l’ésser humà o de civilitzacions senceres provenia del pensament biolo-
gista-evolucionista i estava de moda des de mitjans del segle XIX. Segons
Almirall, el decaïment i la degeneració de la cultura catalana eren resultats
del esforç d’unir-se amb el regne castellà i la seva cultura: seguint «el desig
de castellanitzar-[se]» (Almirall, 2013: 114), els catalans han «[c]ontraria[t]
[el seu] caràcter positivista» i «[han] caigut en exageracions que sobrepugen
les més sonades llegendes andaluses» (Almirall, 2013: 115). És així com els
catalans han acabat perdent quasi tots els mèrits per quedar-se només amb
els vicis propis i els vicis castellans, que han anat adoptant amb el temps:

[Lo caràcter català] [n]o sols està decaigut i degenerat, sinó també desnaturalitzat. Con-
serva algunes de les bones condicions que el distingien, però els defectes propis del
temperament que l’ente1aven s’han augmentat amb los que li ha empeltat la supeditació
en què ha viscut. La continuada lluita entre la voluntat i les aptituds naturals ha donat
per producte una barreja monstruosa, les conseqüències de la qual nos han sigut ja
funestes i han de ser-nos-he més encara. (Almirall, 2013: 112s)

En aquest fragment apareixen les fórmules de la lluita entre dues forces
(«La continuada lluita entre la voluntat i les aptituds naturals») i la de la
monstruositat que en resulta («ha donat per producte una barreja monstru-
osa»). L’associació que fa Almirall de la barreja de dos elements hetero-
genis amb la monstruositat s’explica per la definició clàssica del monstre com a
ésser híbrid. Almirall combina aquest significat tradicional amb la idea mo-
derna del monstre interior, ja que parla de l’«ànima» catalana que, segons
ell, primer, ha «degenerat», i, després, s’ha «desnaturalitzat». En aquest sen-
tit, entén el desenvolupament monstruós com un desenvolupament que va
contra la naturalesa, la naturalesa catalana. Finalment, Almirall arriba a la
conclusió següent:

La situació especial en què s’ha trobat Catalunya dintre de la nacionalitat espanyola,
supeditada a la direcció absorbent castellana; la falta d’ideals per a oposar als del grupo
[sic!] predominant; lo defalliment a què ens ha portat la lluita durant segles entre la
nostra voluntat i el nostre temperament; [...] nos han portat a un desequilibri alarmador
[sic!] entre la nostre vida material i la moral i intel∙lectual. (Almirall, 2013: 117)
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Allò que originàriament era individualisme i estima de llibertat s’ha
convertit en un «egoisme» feroç que traspassa «los llindars de l’interès legí-
tim» i es «presenta molt sovint baix la repugnant forma d’enveja i mesquin-
dat» (Almirall, 2013: 113). L’objectiu de la Renaixença catalana era, segons
Almirall, «la regeneració del nostre caràcter» (Almirall, 2013: 140), és a dir,
l’intent de recuperar el caràcter original dels catalans. En les parts poste-
riors del seu llibre Lo catalanisme, proposa solucions per resoldre el proble-
ma català dins d’un Estat espanyol: d’acord amb la seva ideologia regiona-
lista, Espanya hauria de ser un Estat compost, un Estat federal, on cada
poble particular pogués viure segons la seva naturalesa i desenvolupar-se
segons les seves capacitats i necessitats. No hi hauria cap poble que regnés
per damunt dels altres; cadascú decidiria per ell mateix en harmonia total
amb el seu temperament (cf. Almirall, 2013: 395–414). Almirall conclou:

Essent un fet que la regió catalana no té dinastia pròpia, és evident que l’orga-
nització interior que es dongués [sic!] quan hagués recobrat la personalitat no
podria estar basada en la monarquia. Formant part de l’agrupació espanyola,
encara que la solució general fos monàrquica, i al davant de la Confederació,
Estat compost o dualisme que s’establís, hi hagués un rei, les nostres institu-
cions particulars haurien de ser representades per més d’un, o sigui, republica-
nes. (Almirall, 2013: 405)

Passem al segon text catalanista important, que connecta amb el discurs
de la «monstruositat» d’un suposat «caràcter català» «degenerat». En La
nacionalitat catalana, del 1916, el catalanista conservador Prat de la Riba es
refereix explícitament a la teoria d’Almirall i constata que tot el que diu
Almirall sobre la problemàtica de la catalanitat dins d’un Estat espanyol
dominat per Castella no és gens original, sinó que Almirall no ha fet res
més que expressar idees ja molt presents entre els intel∙lectuals catalanistes
de l’època (cf. Prat de la Riba, 1998: 34s). En la línia del discurs d’Almirall,
Prat de la Riba es refereix també a l’època de la Renaixença catalana i la
seva labor:

L’ésser de Catalunya seguia encastat com els pòlips del coral al [sic!] ésser castellà. [...]
La força de l’hàbit, de l’ambient y de la educació feyen [sic!] en l’esperit de molts d’ells
[scil. els enamorats de la llengua catalana, és a dir els protagonistes de la Renaixença] un
pòsit estrany, una segona naturalesa sobreposada d’elements exòtichs, que’ls privava de
veure, ab [sic!] tota netedat, l’obra pròpia, els propis sentiments. (Prat de la Riba, 1998: 43)
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Aquí trobem el mateix argument de la castellanització antinatural dels
catalans, present també en els textos d’Almirall. Però mentre Almirall, en
tant que regionalista, pensava que la Renaixença havia assolit l’objectiu
d’alliberar-se de la castellanització malaltissa, Prat de la Riba, com a nacio-
nalista, observa que la castellanització continuava existint entre els pensa-
dors i poetes de la Renaixença. Reconeix que el regionalisme catalanista
que proposa Almirall havia sabut identificar molt bé la duplicitat anti-
natural dels catalans castellanitzats («va sortir ben definida Catalunya [...] en
sa fesomia moral, en son ésser psicològich» (Prat de la Riba, 1998: 45)),
però que, tanmateix, no havia aportat cap solució al problema existencial
del poble català. Per tant, Prat exigeix que «[cal] acabar d’una vegada
aquesta monstruosa bifurcació de la nostra ànima [...]» (Prat de la Riba,
1998: 43s).

En la teoria de La nacionalitat catalana, Prat defensa un Estat propi per a
Catalunya8 per tal que els catalans tornin a ser ells mateixos i puguin recu-
perar el caràcter original perdut a causa de la seva degeneració. A la pràc-
tica, però, el seu partit, la Lliga Regionalista, va dur a terme una mera polí-
tica regionalista, conscient que la indústria catalana necessitava el mercat
espanyol i que la independència estatal no era factible. Finalment, a partir
de 1914, el partit catalanista de Prat de la Riba va poder promoure la
«regeneració» de la cultura catalana dins de la nova estructura politico-
administrativa de la Mancomunitat, de la qual Prat va ser el president entre
el 1914 i 1917. Amb la dictadura de Primo de Rivera es va eliminar aquest
autogovern (un autogovern més aviat reduït), cosa que va donar pas a una
nova etapa d’espanyolització forçada, fins que amb la Segona República es
va implantar un règim democràtic descentralitzat i es va recuperar l’auto-
govern català. Com la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Franco
va suprimir l’autogovern català una altra vegada. Durant el franquisme, es
van aplicar una política anticatalana i un adoctrinament espanyolista de
dimensions fins llavors desconegudes. Si fem servir els arguments d’Al-
mirall i Prat de la Riba, aquesta etapa de la història de Catalunya s’hauria
d’interpretar com una altra fase de degeneració massiva del caràcter català.
En aquest sentit, la transformació del protagonista de Pa negre es podria lle-
gir com el resultat d’aquesta espanyolització forçada –i així ho faré al final

                                                     
8 Vegeu Prat de la Riba (1998: 111): «Sent la nacionalitat una unitat de cultura, una ànima

colectiva, ab un sentir, un pensar, y un voler propis, cada nacionalitat ha de tenir la
facultat d’acomodar la seva conducta colectiva, això és, la seva política, al seu sentiment
de les coses, al seu seny, al seu franch voler. Cada nacionalitat ha de tenir el seu Estat.»
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d’aquesta contribució–. De moment, però, em centraré en els altres perso-
natges catalans que apareixen en la novel∙la, sobretot en els que tenen,
almenys aparentment, ideals catalanistes.

 5  Monstres als nostres ulls. Nacionalismes, ideologies i identitats
col·lectives a Pa negre

 5.1 Un catalanisme monstruós? Catalanitat, catalanisme i
col·laboracionisme a Pa negre

En la novel∙la, el catalanisme no es tracta explícitament, però hi té una pre-
sència implícita. Com ja he esmentat al principi d’aquesta contribució, el
catalanisme conservador va ser hegemònic a la comarca d’Osona, fins que
el franquisme, per por d’un possible trencament de la unitat d’Espanya, el
va prohibir i perseguir. Durant la República, el catalanisme conservador,
que havia perdut vots a causa del seu col∙laboracionisme durant el Direc-
tori, va haver de renovar el seu discurs polític per poder competir amb els
moviments obrers i el catalanisme d’esquerres, el qual havia guanyat adep-
tes gràcies a la política anticatalana de Primo de Rivera i pel rol del catala-
nisme d’esquerres en la resistència contra la dictadura (cf. Granja / Bera-
mendi / Anguera, 2003: 78–80). En aquest discurs catalanista tradiciona-
lista renovat, la ciutat de Vic i la comarca d’Osona van guanyar una im-
portància simbòlica especial, ja que els ideòlegs del catalanisme conserva-
dor van imaginar aquesta comarca com un paisatge social ideal en el qual
veien encarnat la seva fantasia d’una catalanitat pura i el seu ideal d’un
ordre social jeràrquic tradicional:

En [el] afán de subrayar los aspectos «gloriosos» de la historia catalana, el catalanismo
conservador prestó una especial atención a aquellos territorios en los que, supuesta-
mente se había mantenido intacto el «espíritu histórico de Cataluña», en contraposición
a las ciudades industrializadas –básicamente Barcelona, pero también Reus, Manresa,
Sabadell, Terrassa– en las que el movimiento obrero organizado y las ideologías que de
él se desprendían –republicanismo, anarquismo, socialismo– desvirtuaban el «verda-
dero» carácter del país. Por este motivo el catalanismo conservador, con Francesc
Cambó a la cabeza, convirtió en símbolo a la ciudad de Vic, capital de una extensa
comarca –Osona– y sede de la diócesis del mismo nombre, en la que se ha forjado una
generación de intelectuales «orgánicos» del catalanismo conservador: Jaume Collell,
Torras y Bages, Jacint Verdaguer, Gudiol, Junyent, Fugurull. (Tornafoch, 2002: 280)

Després de la Guerra Civil, el nou règim es va esforçar a eliminar els
adeptes al republicanisme, a l’anarquisme i al socialisme. Els catalanistes
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conservadors, molts dels quals havien lluitat en el bàndol nacional, aprova-
ven aquesta repressió de les ideologies ‘socialitzants’ i internacionalistes,
sobretot perquè volien preservar els seus privilegis economicosocials. Des
d’una perspectiva catalanista argumentaven que les ideologies «desvirtua-
ban el “verdadero» carácter”» de Catalunya, que consistiria en «el respecte a
les gerarquíes [sic!], això és, una invencible repugnancia [sic!] per l’igualita-
risme» (Prat de la Riba, 1998: 108). Però mentre que els catalanistes de dre-
tes estaven d’acord amb la repressió dels «rojos», no ho estaven amb la
persecució franquista dels suposats «separatistes», ja que com a regionalis-
tes/nacionalistes catalans ells mateixos podien ser considerats com a tals.
Per als catalanistes d’esquerres, que eren considerats «rojos separatistes»9 i
enemics per excel∙lència del nacionalcatolicisme, no hi havia escapatòria
possible a la repressió nacional, mentre que als catalanistes de dretes se’ls
perdonava si estaven disposats a renegar (oficialment) de les seves convic-
cions catalanistes. No obstant, molts d’ells van continuar fent ús de la llen-
gua i les tradicions pròpies.

Tenint en compte que la comarca d’Osona era una zona molt marcada
pel catalanisme conservador i partint de la idea que la novel∙la respecta els
fets històrics, cal suposar que molts dels personatges (adults) que apareixen
a Pa negre tenen un passat catalanista. En efecte, hi ha diferents personatges
de dretes que semblen identificar-se amb les idees catalanistes, tots, però,
s’han adaptat a la nova situació política i viuen segons les directives del nou
règim anticatalanista. No obstant, busquen maneres de seguir sent fidel a la
seva ‘verdadera’ identitat cultural i/o de practicar una certa resistència cul-
tural. A la colònia tèxtil on l’Andreu va viure abans de mudar-se a la masia,
hi ha, per exemple, un vicari català franquista que porta l’escola local i hi
organitza representacions d’obres teatrals en català com Les joies de la Roser
de Frederic Soler (Pitarra) i Don Gonçalo o l’orgull del gec d’Albert de Sicília
Llanas i Castells (cf. PN 136). Un altre personatge que s’identifica molt
amb la cultura catalana és el mestre de l’escola nacional on va l’Andreu des
de la seva arribada al mas. Se’l descriu com «un home amable» (PN 36),
però del qual se’n desconeix la seva convicció política (cf. PN 36 i 207).
D’una banda, és còmplice amb el règim i vigila els nens dels vençuts, per
exemple, controlant si van a la missa obligatòria o no (cf. PN 72), però, de
l’altra, ironitza sobre els mites i dogmes catòlics (cf. PN 204). L’àvia espe-
cula que podria ser un camisa vieja, un falangista de tota la vida que no es

                                                     
9 Sobre la construcció de la imatge del «rojo separatista» en el discurs franquista i la

repressió que en resultava vegeu Vilanova i Vila-Abdal (1998).
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pot identificar amb la càrrega catòlica de la ideologia oficial del règim i que
se n’ha desenganyat perquè el franquisme no ha dut a terme la revolució
feixista somiada per la Falange (cf. PN 207). A més, el consell que el mes-
tre dóna a l’Andreu de cara a la seva nova vida amb els amos deixa entre-
veure el comportament del mestre mateix dins del règim franquista:

Ja trobaràs la manera de preservar la teva llibertat. [...] hi ha moltes maneres de fer el
que vulguis mentre complaus els que t’ajuden. Tu tingues ben clar fins on pots com-
plaure els altres sense escapçar gens la teva llibertat, les coses que no vols compartir
amb ningú. (PN 212s)

El mestre sembla, doncs, viure en una mena d’exili interior. Cap al final
de la novel∙la s’ofereix una possible explicació del per què d’aquest exili
interior: aquest home amable, però poc transparent, es revela un catalanista
que no està d’acord amb la política d’assimilació lingüística i cultural del
règim. Quan s’adona que tancaran la seva escola nacional per manca
d’alumnes i haurà de canviar-se a una escola a Barcelona on, a diferència de
la Plana de Vic, caldrà impartir-ho tot en castellà (cf. PN 299), s’acomiada
dels alumnes llegint-los un conte que representa una mise en abyme de la seva
pròpia situació i de la dels seus alumnes a la Catalunya franquista:

A estudi, el senyor Madern, el mestre, ens va llegir un conte en castellà d’un llibre de
lectures, que es titulava La última lección, que explicava la darrera lliçó d’un mestre als
alumnes d’una escola rural, com la nostra, d’una província de França que havia passat a
ser d’Alemanya per culpa d’una guerra que els francesos havien perdut [...], i el mestre
del conte, que era francès, havia d’abandonar l’escola perquè n’arribaria un altre d’ale-
many i ho canviaria tot, per començar la llengua francesa per fer-ho tot en alemany [...].
(PN 338)

Es tracta de la traducció de La dernière classe d’Alphonse Daudet, un
conte que l’autor francès va redactar com a reacció patriòtica a l’annexió de
l’Alsàcia-Lorena per l’Alemanya prussiana després de la Guerra franco-
prussiana (1870–71). El mestre francès del conte hi denuncia l’assimilació
lingüística i cultural forçosa de les contrades annexionades i incita els seus
alumnes a seguir cuidant la llengua francesa malgrat la germanització a la
qual seran sotmesos.10 L’Andreu en queda especialment afectat i comprèn
que els mestres també poden tenir la funció d’adoctrinar els alumnes:

                                                     
10 Vegeu Daudet (1880: 4 i 6): «“Mes enfants, c’est la dernière fois que je vous fais la

classe. L’ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l’allemand dans les écoles de
l’Alsace et de la Lorraine… Le nouveau maître arrive demain. Aujourd’hui, c’est votre
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[...] aquella història del mestre semblava de veritat, segurament era verdadera, la podia
entendre i compartir. Parlava de gent igual que jo i que el senyor Madern, i era com si la
història ens avisés del que passava sempre que es perdia una guerra, el mal que feien
totes les guerres tot i que no hi sortissin morts ni fusells ni batalles, i entenia que hi ha
combats tan importants com els que es decidien a les trinxeres i armes invisibles que
fan mal al cervell i al cor, com eren la tristesa del mestre francès i el seu comiat emocio-
nant, que també en feia veure l’amor dels mestres per aquells nois desemparats i la
intenció que hi havia en les seves lliçons, [....] que intentaven formar bons francesos, tal com el
mestre vicari de l’escola parroquial [scil. a la colònia tèxtil] [...] volia fer-nos bons cris-
tians, sempre ho deia, i per això ens obligava a anar a missa i a doctrina; i jo em dema-
nava, mentre el Madern llegia el discurs d’adéu d’aquest mestre francès als seus alum-
nes, què volia aconseguir ell de nosaltres [...]. [subratllats meus] (PN 339)

Mentre l’Andreu encara es pregunta quina és la intenció del mestre Ma-
dern en llegir-los el conte, que acaba amb les paraules «Vive la France !»
(Daudet, 1880: 9), per al lector està clar que Madern vol incitar els alumnes
a estimar la llengua, cultura i identitat pròpies malgrat l’estigmatització que
pateixen durant el (primer) franquisme. L’Andreu, però, pensant en altres
coses, es perd el final del conte i gran part del comentari personal que en fa
el mestre Madern després de la lectura (cf. PN 339–345). Per això no és
capaç d’entendre les referències que el mestre fa a les «províncies màrtirs»
(PN 349) de la guerra d’Espanya. Com que la història de Pa negre és con-
tada des de la perspectiva de l’Andreu, el lector tampoc pot saber què ha
dit exactament el mestre Madern; només pot especular sobre el contingut
del discurs a partir d’algunes expressions aïllades que apareixen en els pen-
saments de l’Andreu. Així que pot suposar que Madern considera que les
províncies catalanes són les «províncies màrtirs» de la postguerra espanyo-
la, atès que pateixen una sistemàtica repressió cultural que contrasta amb el
desplegament de la cultura pròpia durant la Segona República i la Guerra
Civil. D’un dubte que té l’Andreu davant d’un fragment del discurs del
mestre que parla de les «institucions» que «estan per damunt de les perso-
nes»,11 podríem deduir que el senyor Madern està invocant el culte catala-

                                                                                                                     
dernière leçon de français. Je vous prie d’être bien attentifs.” […] M. Hamel [scil. le
maître de l’école] se mit à nous parler de la langue française, disant que c’était la plus
belle langue du monde, la plus claire, la plus solide : qu’il fallait la garder entre nous et
ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa
langue, c’est comme s’il tenait la clef de sa prison…»

11 Vegeu PN 342: «que les persones passaven i canviaven però les institucions queden, les
institucions –una paraula que no havia sentit dir mai a cap de les dues escoles [....]–
estan damunt de les persones, expressió que a mi em costava entendre perquè no
m’imaginava quina importància podia tenir [...].»
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nista a les antigues institucions catalanes, de les quals la Generalitat repu-
blicana era considerada la reencarnació moderna. Podria ser que el mestre
invoqués el ressorgiment de la catalanitat en un futur no gaire llunyà a con-
dició que els catalans siguin fidels a les seves arrels (en lloc de trair-les).
Però l’Andreu no entén l’última lliçó del mestre nacional català i arriba a la
conclusió que el seu pare havia de morir per haver sigut «fidel» als «seus
ideals», que havia triat malament (com també ho hauria fet el mestre del
conte de Daudet), ja que es tracta dels ideals del «bàndol perdedor» (PN
345):

[...] tot plegat [el destí del mestre francès] es barrejava amb la imatge de la derrota del
meu pare, fixat per sempre en la darrera imatge que en recordava, a la presó, amagrit i
sense afaitar, i el fracàs no solament del seu bàndol a la guerra sinó dels seus ideals,
d’allò que l’àvia en deia les ideies [sic!] i a vegades també la maleïda política, i la mare hi
afegia la política podrida i es planyia que el pare s’hi hagués embolicat fins al coll, ho
havia pagat car, deia la mare, i aquesta confusió era la que es presentava en el cas del
mestre francès vençut a la guerra, barrejada amb la figura del pare també perdedor, tots
dos apartats per la política maleïda i podrida, de la qual ens havíem d’abstenir i apartar
perquè només portava maldecaps, tristeses i darreres lliçons lamentables. (PN 345)

Com es veu en aquest fragment, les idees de l’Andreu estan molt influ-
enciades per les opinions de la seva mare i la seva àvia. Mentre que el mes-
tre Madern és un representant del catalanisme conservador culte, la família
originària de l’Andreu representa les capes humils i el catalanisme popu-
lar.12 A més, l’àvia Mercè hi apareix com la personificació perfecta de la
«saviesa popular» de Catalunya, tal com l’ha definida el catalanista tradicio-
nalista Torras i Bages a La tradició catalana: «una altra manifestació de
l’esperit nacional, tal volta més humil, però no menys verídica [que la tradi-
ció culta]» (Torras i Bages, 1981: 35). Ningú no parla un català tan pur i
variat com ella (cf. PN 43, 142, 231s, et al.), ningú no coneix una varietat
tan gran de refranys populars, llegendes i històries locals (cf. PN 18s, 37,
230–233, 338s, et al.). Amb Almirall podríem dir que l’àvia personifica,
doncs, una catalanitat original (de naturalesa autèntica). En aquest sentit,
també il∙lustra el que Almirall denomina el realisme positivista del caràcter
nacional català i la seva incomprensió del pensament abstracte: després
d’una visita amenaçadora dels representants locals del règim, l’àvia critica el

                                                     
12 Encara que el pare era d’esquerres (i per tant internacionalista), se sentia identificat amb

la catalanitat; això es podria deduir del fet que els pares, tot i que no són creients, van
fer el seu viatge de noces a Montserrat, el «santuari nacional de Catalunya» (Balcells,
2008: 209).
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mal ús que fan els vencedors de la guerra d’Espanya del concepte abstracte
de la pàtria: «[Els vencedors] [p]orten una idea al magí, tenen el cap clavat
en un sol pensament, però no se’ls escalfa la pell ni la sang per res del que
tenen al davant» (PN 197). Aquesta idea, que l’àvia qualifica de «fal∙lera»
(PN 197), els encega i no veuen «[e]l que tenen davant»: «les comoditats de
la casa pròpia, de la pròpia família, de la seva terra» (PN 197). Moguts per
aquesta «fal∙lera» abandonen la pàtria tangible, és a dir, la casa i la família,
per erigir-se com a missioners d’un patriotisme imperialista i assimilista en
terres estranyes (cf. PN 195). Els homes que lluiten a la guerra mundial
segueixen el mateix esquema paradoxal: milers de soldats deixen les seves
cases i famílies per anar a lluitar a l’estranger i per defensar una idea com-
pletament abstracta de la pàtria (cf. PN 199). En canvi, l’àvia advoca per un
concepte de pàtria més concret: «Jo em penso que la pàtria és la comoditat
[…] ¿No em direu que la pàtria és un lloc desconegut […]? [...] La pàtria és
la terra on menges […] la terra que trepitges, el pa del forn, el got de vi…»
(PN 197s) En comptes de gaudir del lloc on han nascut, els presumptes
defensors d’aquesta pàtria de caire més abstracte sempre estan a la recerca
il∙lusòria d’un lloc millor: «és que sembla que aquesta gent, frares o monges
i militars o guàrdies civils, no puguin estar bé enlloc, que cap terra sigui
seva, com ocells de pas o bèsties sense pastura...» (PN 196) Finalment,
l’àvia conclou que, pel que fa a Espanya, els que invoquen «la pàtria» són
els responsables de la guerra, de la divisió a Catalunya i a tot Espanya i de
l’exili de milers de republicans (cf. PN 199).

Segurament, la majoria dels lectors estaran d’acord amb aquesta crítica
de les ideologies en general i del nacionalisme imperialista en particular.
Però l’àvia també és presonera d’un cert discurs polític i ideològic que no
s’escapa de la crítica de Teixidor: el tradicionalisme catalanista, que és el
discurs hegemònic de la ciutat i de la plana de Vic. En les seves pròpies
paraules, l’àvia glorifica el que Prat de la Riba va denominar el «gran valor
social del patrimoni familiar» i el tradicional «culte de la casa», del qual en
resulta «una especie [sic!] de religió de la llar» (Prat de la Riba, 1998: 108).
Pel catalanisme conservador, la masia representa la Catalunya rica i plena (per
fer servir les paraules de l’himne nacional Els Segadors) i simbolitza la rique-
sa de la Catalunya agrícola, on –en la visió nostàlgica i idealitzada del cata-
lanisme conservador– els pagesos (humils) i els (rics) terratinents conviu-
rien en (una presumpta) harmonia social i amb un gran èxit econòmic (ve-
geu Congost, 1998a i 1998b). Aquest culte del mas i de la masia catalanes
va tenir una revifalla durant els primers decennis del franquisme, especial-
ment entre els catalanistes conservadors i va donar peu a un nou discurs
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ideològic: el pairalisme (cf. Congost, 1998a: 10ss). La idealització pairalista
del món rural català no només va triomfar entre els terratinents, sinó que
s’han estès també a les altres capes socials de la societat catalana: «Els
tòpics pairalistes han arrelat en la memòria col∙lectiva de Catalunya. I han
pogut despertar alhora “consciència nacional” i “consciències de classes” –
en plural» (Congost, 1998a: 15).

Emili Teixidor cita aquest imaginari col∙lectiu, però no per glorificar-lo,
sinó per desemmascarar-ne les implicacions ideològiques tradicionalistes,
és a dir, classistes. En efecte, la idealització del món rural tradicional com
un món harmònic tenia com a objectiu evitar possibles revoltes dels page-
sos explotats contra els seus explotadors, els terratinents. Aquesta ideologia
va ser molt eficient, fins al punt que va ser capaç de perpetuar un sistema
economicosocial nascut a l’Edat Mitjana fins a mitjans del segle XX (cf.
Caner, 1972: 318). A Pa negre, el mas es retrata des d’una perspectiva re-
trospectiva clarament nostàlgica i idealitzant, però ja en el segon capítol, on
el narrador enfoca la masia, trobem els primers indicis que evidencien tant
l’origen feudal d’aquesta forma tradicional d’explotar les terres com el
cinisme dels discursos catalanistes conservadors que propagaven la con-
vivència jeràrquica, però suposadament harmònica d’amos i masovers. En
realitat, però, aquest ordre socioeconòmic anava clarament a costa dels que
cultivaven les terres:

La cuina de dalt, la del primer pis, era la cuina d’estiu o dels senyors, i tenia un menjado-
ret al costat que donava al porxo, amb dues cantoneres plenes de copes i vaixella i les
parets decorades amb plats pintats i ensafranats, porcellanes de molt mèrit, deien, en-
ganxats amb gafets de filferro. […]

Ningú no explicava com és que en una casa tan pagesa, de masovers, hi havia aquell
bé de Déu de porcellana a les parets del menjador de dalt. Un dia, l’àvia Mercè va expli-
car que eren restes del luxe en que vivien els amos de la masia, els senyors Manubens,
temps ha, quan s’instal∙laven uns mesos a l’any a la part de dalt del mas, i els mossos i
masovers malvivien a baix, barrejats amb el bestiar i l’escalfor dels estables. [subratllats
meus] (PN 13)

La divisió de la casa en dos pisos simbolitza la jerarquia social (la part
de dalt vs. la part de baix, les capes altes vs. les capes baixes): mentre que
els amos acostumaven viure còmodament a dalt rodejats d’objectes de
luxe, els masovers «malvivien a baix barrejats amb el bestiar». En la post-
guerra, els amos, que tenen moltes cases a diferents llocs del Principat i
prefereixen viure a una residència encara més còmoda i luxosa, ja no habi-
ten la masia i només hi van per recollir la part de la collita (cf. PN 14). No
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obstant, els masovers han de seguir cuidant una casa que no és seva i de la
qual ni tan sols poden utilitzar tot el mobiliari («havíem d’anar amb compte
de no tocar mai cap plat, ni acostar-hi el dit per resseguir els daurats de les
vores» (PN 13)). El nen Andreu encara no qüestiona aquesta situació i
només admira la riquesa dels amos, però més endavant altres personatges
expressen la seva opinió quant a la relació entre amos i masovers. Primer,
el pare de l’Andreu titlla el seu germà Quirze i la seva muller Ció, els maso-
vers actuals, d’«esclaus de l’amo» (PN 161) i, després, cap al final de la no-
vel∙la, l’altra germana, l’Enriqueta, que està a punt d’anar-se’n del mas, li
diu a la Ció: «En Quirze i tu us heu passat anys planyent-vos de les condi-
cions que us exigeixen [els amos], amorrats a la terra com rucs […]. Són
uns escanyapobres reconsagrats» (PN 314). Aquestes declaracions desem-
mascaren la masoveria, tan idealitzada pel pairalisme, com un sistema d’ex-
plotació injusta.

Els «escanyapobres» als quals es refereix l’Enriqueta són els amos del
mas, els Manubens.13 Representen l’alta burgesia catalana, els rics terra-
tinents i propietaris de fàbriques. La descripció que l’Andreu fa del seu
comportament es correspon al retrat que fa Prat de la Riba dels burgesos
catalans castellanitzats, que semblen tenir «una segona naturalesa sobre-
posada d’elements exòtichs, que’ls privava de veure, ab tota netedat [...] els
propis sentiments» (Prat de la Riba, 1998: 43):

[...] quan parlava [la senyora Manubens] li sortia una veu estrident, trencada, plena de
galls i refilets, com una cantant de sarsuela que es netegés la gola, i sobretot es notava que
era una veu falsa, que li sortia del coll i no pas del cor, una veu que no es podia escoltar
gaire estona sense que t’envaís un sentiment de comèdia ridícula, de frases fetes i suades i con-
vencions ràncies. [subratllats meus] (PN 304s)

Quan l’Andreu passa a viure amb els Manubens a Igualada, és testimoni
de les seves converses diàries. També a casa segueixen amb aquest com-
portament artificial i amanerat, que l’Andreu ja els havia notat en la prime-
ra trobada al mas:

Era una gent que no aixecava mai la veu, que no feia mai gestos desmesurats, […] que
no suportava veure ni sentir res que ofengués la vista o l’oïda, [...] que no tenien mai
una gana tan urgent que els impedís rumiar una bona estona abans de trobar el requisit
que els amorosís el paladar, que sabien quedar bé amb tothom amb una paraula amable del
repertori que guardaven a la caixa de la bona educació i un somriure correcte, que no era mai una ale-
gria autèntica, que anaven per la vida com si fossin déus perquè sabien que els seus inte-

                                                     
13 Vegeu també PN 318: «aquests amos us escanyen tant com poden».
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ressos eren eterns i es perllongarien d’hereu a hereu a través de generacions, que tenien
tantes qualitats i tantes possibilitats que era impossible sostraure’s a la seva fascinació, al
seu magnetisme, a la seva força. [subratllats meus] (PN 390)

Els Manubens tenen el mateix comportament «amable» que el mestre
Madern i volen «quedar bé amb tothom». De les seves converses, però,
se’n desprèn un classisme molt pronunciat (cf. PN 284 i 386): d’una banda,
tenen una condescendència general envers les capes més humils i, de l’altra,
esperen i desitgen que el poble català imiti els seus hàbits (castellanitzats) i
adopti els seus valors conservadors (cf. PN 384s). De fet, la caracterització
dels Manubens correspon a la descripció que Valentí Almirall fa de «les
classes [catalanes] que volen passar per directives» (Almirall, 2013: 118):

[...] quina diferència entre la vida material i la moral i intel∙lectual [...] L’opinió pública
està tan ensopida que sembla morta. Apassionats per les riqueses, no miren a quin preu
nos costa lo que creiem que ha d’augmentar-les, i transigim amb lo que se’ns demana,
encara que trossegi la nostre dignitat. [...] les cent comissions que van a Madrid no
tenen reparo en subjectar-se a tota espècie de baixeses davant dels ministres i altres
poderosos. Per conservar un monopoli o obtenir una concessió, quasi mai se va per les
vies legals i obertes, sinó per les tortes de la corrupció i de la trafica. Tan degenerada
està la nostra integritat moral, que la divisa de moltíssims sembla que es redueixi a
aquell adagi vulgaríssim que diu: «Dóna’m menjar i diga’m moro». Transigim amb tot;
[...] fem gala de no tenir opinions ni conviccions, o de canviar-les cada vegada que ens
mudem de camisa, a canvi que les oligarquies madrilenyes nos facin la caritat de conser-
var alguns cèntims en los aranzels de certes indústries, o autoritzin alguna empresa de
moralitat dubtosa. (Almirall, 2013: 118s)

Tot el que diu Almirall de les «classes [catalanes] que volen passar per
directives» val també per als burgesos ficticis creats per Teixidor: els Ma-
nubens s’autodefineixen sobretot a través de la seva riquesa («ells es consi-
deraven rics de tota la vida, de famílies de riques de sempre» (PN 384)) i no
volen parlar de política, ja que pensen que això significa «ensenyar l’orella»
(PN 384). Només els interessa que vagin bé els negocis, que prosperen
gràcies als seus bons contactes amb la capital madrilenya (cf. PN 385), que
ha caigut ja en mans franquistes. Els Manubens representen, doncs, tots els
vicis que Almirall considera típics dels catalans «degenerats» (és a dir, cas-
tellanitzats), i, sobretot, de l’alta burgesia catalana castellanitzada. Tenint en
compte les explicacions de Valentí Almirall, també queda clar per què els
Manubens i la majoria de la classe social catalana que representen van pac-
tar amb el bàndol nacional i després amb el franquisme: per tal de defensar
únicament els seus privilegis polítics i econòmics, amenaçats per les refor-
mes de la República. Tant amb els nacionals com amb els franquistes com-
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parteixen uns valors ultraconservadors («rànc[i]s» (PN 305), com observa
l’Andreu): són molt catòlics (cf. PN 389) i antiliberals (parlen de «les
democràcies podrides» (PN 389)). No obstant, no semblen ser espanyolis-
tes; més aviat es de suposar que s’identifiquen amb la catalanitat en la seva
concepció ultraconservadora i amb el regionalisme català (conservador i
fins i tot monàrquic), atès que segueixen parlant català entre ells (cf. PN
384) i guarden «relíquies de la guerra dels carlins» (PN 99). Moguts per
l’egoisme, van optar pel col∙laboracionisme franquista i sacrificar els ideals
regionalistes. Encara que l’Andreu segueix veient aquesta gent amb ulls de
nen obrer («[els Manubens] “vivien amb l’esquena dreta” que deien els tre-
balladors de les fàbriques» (PN 390)), queda fascinat per l’actitud optimista
de l’alta burgesia catalana envers el futur («sabien que els seus interessos
eren eterns i es perllongarien d’hereu a hereu a través de generacions»).
Com a nou «hereu» de la família, que imita el seu comportament per triom-
far en el món dels vencedors («havia de reprimir [els sentiments] i deixatar
en la força que em mantenia tranquil, amable, correcte…» (PN 392), «amb
correcció, sempre amb correcció, la virtut suprema» (PN 394)), és previsi-
ble que l’Andreu acabarà adoptant el seu pensament altament pragmàtic i el
seu comportament sense escrúpols. Només el fet que ja estigui planificant
d’anar-se’n quan ja no necessiti els Manubens (cf. PN 386) podria fer pen-
sar que el seu «canvi obligat de personalitat» (PN 118) i d’identitat no seria
definitiu.

 5.2  L’Eros monstruós? Nacionalcatolicisme, moralitat, sexualitat
i nacionalitat a Pa negre

L’autor ha declarat en diferents ocasions que la història de l’Andreu no
constitueix només un destí individual, sinó que el personatge personifica el
col∙lectiu català durant la postguerra:

hay también una intención metafórica […]. He tratado de reflejar lo que le ocurrió al
pueblo catalán. Nos impusieron una victoria que no era la nuestra, ni la de la clase tra-
bajadora, ni la de Catalunya [sic!].» (Teixidor, in: Piñol, 2003: 39)

I en una altra entrevista concretitza que

[...] no volia explicar només l’abducció d’una persona sinó l’abducció que pateix o pot
patir tota una comunitat. […] el protagonista es passa a l’altre bàndol, com tot el país.
Abans de la guerra, i fins i tot fins al 1939, Barcelona era la Rosa de Foc, que li deien, una
ciutat republicana, revolucionària, amb els menjacapellans i tota la pesca. Al cap de pocs
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anys, l’endemà mateix pràcticament, les esglésies estaven plenes, la Cruz de los Caídos,
el Congrés Eucarístic, i així fins ara. (Teixidor, in: Teixidor / Bombí-Vilaseca, 2003:
[s.pp.])

Aquí, Teixidor afirma dues coses: 1) el poble català era republicà (com
l’Andreu) i 2) amb el final de la Guerra Civil passa a ser franquista. Aquesta
idea que el poble català és –per «naturalesa»– republicà correspon a la tesi
del catalanista Valentí Almirall, que creia que el «temperament [dels cata-
lans] era dels més aptes per a la democràcia basada en la llibertat» (Almirall,
2013: 109). No obstant, Teixidor admet que no tots els catalans van ser
fidels a la Segona República, cosa que s’explica per la pertinència social:
«En tot cas series presoner d’unes conviccions determinades, o de pertà-
nyer a una classe determinada…» (Teixidor, in: Teixidor / Bombí-Vilaseca,
2003: [s.pp.]) En la seva novel∙la il∙lustra aquestes diferències de classe a
través de personatges com el mestre Madern i els amos Manubens, que són
personatges catalans de la burgesia mitjana i alta i que col∙laboren amb el
franquisme. En canvi, com a fill d’una família obrera i republicana, l’An-
dreu és la representació perfecta d’aquest poble català (entès com el con-
junt de les capes socials populars), que segons el discurs catalanista liberal
és democràtic, és a dir, republicà per «naturalesa». A més, l’Andreu va pas-
sar una part de la infantesa en la República, un règim que li permetia créi-
xer en total harmonia amb les seves disposicions «naturals»: va rebre una
socialització i educació catalanes (i fins i tot catalanistes) republicanes, les
quals s’adeien amb el seu «temperament» català. Per això el període de la
Segona República, en què transcorren els primers anys d’infantesa del pro-
tagonista, formen part d’un temps millor, més just i més lluminós que es
condensa en el record de «l’època de l’Avi Macià» (PN 108). Aquest record
imprecís, però radiant, contrasta amb la foscor de l’època en què se centra
la narració: el primer franquisme, que acaba d’eliminar el règim republicà.
Amb el canvi de règim polític, l’Andreu rep, de cop, un adoctrinament
completament contrari al seu «temperament», un adoctrinament espanyo-
lista que estigmatitza els ideals que l’han envoltat fins ara. Com ja he
esmentat més amunt, el franquisme i la seva ideologia, el nacionalcatoli-
cisme, propagaven una interpretació maniquea de l’Espanya de la post-
guerra i instrumentalitzaven la monstruositat per estigmatitzar i demonitzar
els vençuts, representants d’una presumpta Anti-Espanya que calia elimi-
nar. El pare republicà i mort a una presó franquista encarna l’eliminació
física de l’enemic polític que practicava el franquisme. En canvi, l’Andreu
representa la generació jove, que és exposada a l’adoctrinament nacional-
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catòlic, és a dir, espanyolista i anticatalà, destinat a convertir els fills dels
vençuts en «nacionalcatòlics» espanyols, o dit amb altres paraules, convertir
els fills dels «menjacapellans» (PN 87) en «bons cristians» (PN 339), con-
vertir els catalans malvats en «bons espanyols». En tant que narrador per-
sonal de la novel∙la, l’Andreu fa palesa l’omnipresència d’aquest adoctrina-
ment: té lloc en les nombroses parades militars i processons religioses (cf.
PN 44s, et al.), en les misses obligatòries (cf. PN 72s, et al.), en les escoles i
en les classes de doctrina (cf. PN 36, 84–86, 242, 339, et al.). Els pensa-
ments de l’Andreu, un nen intel∙ligent i bon alumne, il∙lustren els efectes
que té la propaganda franquista sobre l’esperit infantil. L’Andreu memo-
ritza i interioritza tot el que aprèn en les classes de l’escola nacional i de
doctrina, com es veu molt bé en el següent fragment:

Eren pensaments que se m’acudien sense buscar-los, provocats per les converses dels
grans [de la meva família]. Em sorprenia a mi mateix de les coses que pensava i no en
parlava mai amb ningú perquè entenia que eren els brots del mal que naixien a dins
meu, el mal que m’havien anunciat a doctrina i contra el qual ens advertien els cape-
llans, el mal que ho empudegava tot, el mal maleït que no parava mai, i que es ficava
fins i tot al nostre cervell i corcava el més íntim de nosaltres, pensaments, somnis, desit-
jos, projectes, il∙lusions, records... tot podia portar el cuc de la maldat que podria fins a
les arrels les coses més fondes i invisibles. (PN 84)

L’Andreu és plenament conscient que la seva família originària forma
part –segons el sistema de valors del règim– del bàndol dels dolents. No
obstant, té un esperit intel∙ligent i crític, i la capacitat de prendre una dis-
tància intel∙lectual envers les lliçons dels vencedors:

Pensaments com aquells eren la demostració de l’existència del mal i jo havia trobat la
manera de treure-me’ls de la ment. Deixava que es formessin per saber exactament què
deien, com eren, què pretenien…, i després replicava amb les fórmules que havia après
a estudi o a doctrina, al catecisme del bisbat que ens feien aprendre de memòria. Quan
els mals pensaments ja havien crescut els classificava segons la doctrina apresa, els ma-
naments de la Llei de Déu, els manaments de l’Església, i els pecats que criden venjança
a Déu o al Cel, que gaire bé no entenia, tots plegats em feien imaginar un Déu venjatiu,
calculador, precís en els seus càstigs [...]. (PN 84)

Com que aquest «Déu venjatiu» li sembla un déu dubtós (cf. PN 85, et
al.), l’Andreu qüestiona tot el sistema de valors del món dels vencedors. En
lloc de terroritzar-se davant d’aquests «brots del mal», l’Andreu en queda
fascinat. Es tracta de la mateixa fascinació que té envers els Manubens i
que sent al final de tot, quan constata la seva transformació en la manifes-
tació suprema del mal: el monstre («vaig entendre, fascinat per la pròpia
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transformació, amb una barreja de vanitat i por, que començava a conver-
tir-me en un monstre» (PN 394)).

El monstre, entès (des de la perspectiva cristiana premoderna) com a
manifestació del mal i del pecat humà, és introduït en el tercer capítol, en el
qual els nens de la masia espien uns tísics que es curen en el convent veí
transformat en hospici després de la guerra. Entre el veïnat circulen diver-
ses especulacions i difamacions, segons les quals els tísics, fills (prorepubli-
cans?) de cases bones i franquistes, s’haurien infectat a causa d’una vida
desenfrenada i pecaminosa, suposadament homosexual (cf. PN 175).
Davant d’aquestes difamacions homofòbiques, els nens se senten espe-
cialment atrets per l’espectacle de la nuesa d’aquests cossos pecaminosos.
De les classes de doctrina l’Andreu sap que l’Església considera l’homo-
sexualitat com «el pecat impur contra la naturalesa» (PN 85) i per això qua-
lifica aquests cossos malalts i despullats de monstruosos:

[...] tots aquells nois o bé homes molt joves, jeien sobre llençols blanquíssims, alguns
amb una punta agafada amb la mà per tapar-se el baix-ventre, la part que més atreia els
nostres ulls […] aquells genitals ennegrits i arronsats i el matoll de pèls informes com
una taca de sang negra i obscena…, monstres als nostres ulls, fantasmes d’un món pro-
hibit, malalts rosegats i corcats per un microbi terrible, testimonis d’una malaltia conta-
giosa i supurenta […], una malaltia maleïda que es contreia pels vicis i la mala vida…,
malalts condemnats en vida, testimonis del càstig del pecat i la inmisericòrdia divina
[…]. (PN 24)

S’evidencia que l’Església franquista encara propaga aquell concepte de
monstre humà del Renaixement: la monstruositat corporal concebuda com
un càstig diví dels pecats humans. Encara que l’Andreu interpreta el «mal
físic» d’aquests «monstres» humans conforme a les lliçons apreses a doc-
trina i, per tant, els veu com un «signe palpable del mal espiritual, invisible,
una mena repugnant del pecat» (PN 24), no els rebutja, sinó que queda fas-
cinat per la «contemplació del mal» (PN 24). És més, l’Andreu és capaç de
distanciar-se d’aquest discurs oficial estigmatitzant: d’haver contemplat
aquells joves despullats en diferents ocasions, l’Andreu reconeix que
aquests cossos malalts no són tan monstruosos com diuen els capellans
franquistes. Hi descobreix «un aspecte noble» (PN 166), i els compara a les
representacions pictòriques dels sants màrtirs, que coneix de les classes de
doctrina (cf. PN 166s). A més, l’Andreu, que es troba en plena pubertat i
que ha començat a explorar la seva sexualitat –a través de la masturbació i
dels tocaments amb la seva cosina Núria (cf. PN 201s, et al.)–, se sent atret
per un dels nois tísics que «destacava la seva perfecció discreta en aquell
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conjunt» (PN 167, cf. també PN 178, 181, et al.). Cal destacar que l’Andreu
té els mateixos sentiments contradictoris envers els nois tísics que envers la
seva família: ha après que, tant als uns com als altres, l’Església els consi-
dera pecadors i que s’han de condemnar (els uns per republicans i menja-
capellans, els altres per homosexuals), però al mateix temps s’hi sent atret.
Després d’haver observat que el món dels adults és un món doble, en el
qual cadascú té una vida secreta paral∙lela i oposada al món nacionalcatòlic,
l’Andreu comença a construir el seu propi món interior secret que con-
trasta amb els valors propagats pel nacionalcatolicisme: glorifica les perso-
nes condemnades per la moral nacionalcatòlica com a màrtirs irradiants en
un món fosc terrible, dur i injust (cf. PN 165–168). Després d’haver can-
viat de família, l’Andreu es conjura a conservar a dins seu el record del seu
món originari, el record de la família i del «món d’abans» (PN 394), és a dir,
de la seva infantesa i de la Catalunya republicana, «un record entranyable i
llunyà que podia convocar a la meva conveniència» (PN 386s), un record
que amaga a la seva nova família castellanitzada i franquista. Dins seu,
construeix «un altar» (PN 368) per als «herois desgraciats» (PN 368) del
republicanisme català. Si l’Andreu representa el poble català, tal com vol
l’autor de la novel∙la, la conservació d’un «oratori íntim» (PN 368) republi-
cà per part de l’Andreu és aplicable també al conjunt del poble català: per
molt que els catalans hagin participat en els rituals franquistes, per molt
que hagin adoptat la llengua castellana i negat la seva personalitat catalana i,
segons Teixidor, fonamentalment demòcrata, sempre han conservat la
catalanitat i l’anhel de llibertat a dins.

Interrogat, en una entrevista, sobre l’aparent bisexualitat del protagonista,
Teixidor va respondre el següent:

Pa negre vol ser una metàfora del país, que està infantilitzat. Aquest país no és que sigui
bisexual, és que és binacional! És un país esquizofrènic. […] Llegit en clau nacional
aquest país té assumit un sentiment de culpa que ens atenalla, perquè hem après que
sempre hi ha un càstig per cada cosa que fas malament i mai cap premi si la fas ben feta.
És una tendència malaltissa. (Teixidor, in: Teixidor / Vidal, 2003: 5)

Tenint en compte la intenció de l’autor, el tema de la sexualitat s’ha
d’interpretar «en clau nacional» i, per tant, la bisexualitat de l’Andreu s’ha
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d’entendre com una metàfora de la seva binacionalitat,14 ja que el noi ha
rebut dues nacionalitzacions conflictives a la vegada. En clau d’aquesta
lectura al∙legòrica intencionada per l’autor, aquestes dues orientacions
nacionals corresponen a les «dues naturaleses diferents», a les «dues expe-
riències contràries» que l’Andreu reuneix «en un sol cos» i que el fan sentir-
se com «un monstre» (PN 394). En una societat plural i moralment liberal,
aquesta doble orientació no suposaria cap problema; però en una societat
tant totalitària i intolerant com la societat franquista, que imposava un sis-
tema de valors catòlics que dataven del segle XVI, es converteix en un pro-
blema greu. Per al lector català actual, que viu en una Espanya democràtica,
moderna i plurinacional, el conflicte interior de l’Andreu pot semblar gro-
tesc i tràgic a la vegada. Encara que el canvi de família i de bàndol també és
fruit de l’individualisme català, degenerat en egoisme feroç («¡el meu, el
meu, el meu!» (PN 394)), i significa la traïció de les arrels familiars i nacio-
nals («em vaig sentir amb forces per continuar en el lloc on era, per plan-
tar-me en aquella casa i girar l’esquena [...] a tot el món d’abans»), el lector
d’avui és incapaç de condemnar el comportament del protagonista; més
aviat se’n apiada perquè ha estat testimoni de l’alienació sentimental entre
el fill i la família biològica arran de la situació política com de les tristes lli-
çons que el nen va aprenent en el món dels vencedors.

Mentre que la narració en primera persona inspira comprensió per la
decisió final de canviar de família i de bàndol, entre línies la novel∙la insi-
nua també el següent missatge: els verdaders «monstres» (des del punt de
vista de l’actualitat) eren les autoritats franquistes que imposaven aquest
sistema de valors intolerants i de repressió, un règim que forçava a molta
gent de viure en una duplicitat «monstruosa», amagant els seus ideals ver-
daders, canviant de personalitat, d’identitat personal i col∙lectiva per poder
sobreviure. En aquest escenari, són els catalanistes conservadors col∙labo-
racionistes que es revelen els verdaders «monstres», uns monstres que
amaguen la seva monstruositat moral darrere un comportament «amable» i
«correcte» i que mai no volen «ensenyar l’orella» (PN 384) perquè ningú

                                                     
14 Es pot dir que en tota la novel∙la la sexualitat i la identitat, el discurs nacionalcatòlic de

la sexualitat i els diferents discursos nacional(iste)s estan lligats i se solapen metafòrica-
ment. L’erotització del discurs nacional i la nacionalització del discurs amorós / eròtic
tampoc és una cosa tan agosarada com pot semblar: en la seva obra Foundational Fictions,
Doris Sommer analitza diverses novel∙les llatinoamericanes de temàtica nacionalista i
mostra les coincidències semanticotemàtiques i estructurals que hi ha entre el discurs
nacionalista vuitcentista i el discurs burgès romàntic de l’amor (vegeu Sommer, 1991:
ix–xiii i 1–51).
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s’adoni de la seva «monstruositat». La raó per la qual l’Andreu no es pot
concentrar en l’última lliçó del mestre Madern és perquè, pensant en
«l’amor dels mestres» (PN 339), es recorda que aquest home tan ben edu-
cat ha abusat (sexualment) de la seva cosina Núria i d’altres nenes de l’es-
cola nacional (cf. PN 47, 65, 69, et al.). Crec que és molt significatiu que
l’únic personatge clarament catalanista (conservador) que apareix en la no-
vel∙la sigui un pedòfil. Connectant sexualitat i nacionalisme, orientació
sexual i orientació nacional, Teixidor associa el catalanisme conservador
amb una sexualitat criminal, condemnant d’aquesta manera tot el catala-
nisme conservador col∙laboracionista com a hipòcrita, egoista i sense escrú-
pols, però sobretot com a pervers i criminal. Dins de l’al∙legoria nacional
que evoca Pa negre, és igualment significatiu que els Manubens, els repre-
sentants de l’alta burgesia catalana, no hagin estat capaços de tenir fills. La
família és la metàfora clàssica de la nació, considerada com una gran famí-
lia, en la qual tots els ciutadans passen per germans culturals i polítics: tant
la família com la nació es perpetuen a través de les noves generacions. A
través del matrimoni dels Manubens i de la perversió poc ‘(re)productiva’
del mestre catalanista, Teixidor insinua que el catalanisme conservador no
era un nacionalisme productiu amb vistes al futur.
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«Com si cap literatura exterior existís»:
formes de la identitat en l’obra de
creació de J. V. Foix
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Summary: Based on the premise that all the poetic terroir of Foix is credited for the
«principle of identity» that the poet of Sarrià explained in various ways throughout his
work, this article tries to make a first approach to the ways that this principle, a main
idea of Foix’s thought, crosses the work of the poet, through the explanation and the
exemplification of some of the literary procedures that testify this identity.
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Fa ja uns quants lustres,1 quan preparava la meva tesi doctoral –abans,
doncs, de l’any 2000– que Carme Sobrevila, bibliotecària de J. V. Foix
entre 1964 i 1984 amb alguna intermitència, m’explicava que el poeta li
havia afirmat que ell havia nascut amb unes maletes que havia arrossegat i
havia d’arrossegar tota la vida: les maletes de la «catalanitat». I és aquesta
idea –aquest sentiment– el que el va portar a adoptar una actitud de servei
al seu país que és, més enllà de les ideologies politiques, darrere de totes les
seves actuacions; Manuel Carbonell (1985: 7) s’ha referit a aquesta actitud
amb la feliç expressió d’«addicte a la causa de la pàtria catalana», així, sense
adjectius ni especificatius reduccionistes de cap mena.

Condicionat, o, millor dit, esperonat, per aquest principi, Foix va acon-
seguir de bastir un sistema ideològic que va començar a exposar a Monitor
(1921–1923), que va anar destil∙lant a les pàgines de La Publicitat (1922–
1936) i a L’Amic de les Arts (1926–1929), que va sintetitzar a la seva part del
volum Revolució catalanista (Barcelona, Edicions Monitor, 1934), escrit amb
Josep Carbonell, i al qual, finalment, va restar fidel, amb els matisos que es
vulgui, fins al final de la seva vida: en una carta a Octavi Saltor de 15 de

                                                     
1 Aquest estudi s’ha realitzat en el marc del Grup de Recerca Consolidat 2017 SGR 599

de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya.
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juny de 1948 (Veny-Mesquida, 2001: 213) i en l’entrevista que li va fer Al-
bert Manent, publicada a Serra d’Or el gener de 1973 (Manent, 1973), per
triar sols dos exemples prou allunyats en el temps, encara treia a col∙lació,
per ratificar-lo i recolzar-s’hi, l’ideari exposat a Monitor 25 i 50 anys enrere,
respectivament.

Aquest ideari té dos eixos principals: «la preocupació per la recuperació
lingüística catalana» que esdevindria «la punta de llança de la seva activitat
periodística i, en el camp concret de la política», la «convicció més i més
ferma de la necessitat d’instaurar efectivament un estat federal espanyol
com a pas previ per a una, cada vegada més llunyana, confederació de
nacions ibèriques» (Carbonell, 1985: 8).

Quant al primer eix, són prou conegudes les manifestacions del poeta
relatives a la defensa de la llengua catalana i seria repetitiu adduir exemples
aquí; pel que fa al segon, a l’opció política, el 19 de desembre de 1934, en
un article de La Publicitat simptomàticament intitulat «Sota el signe de l’èti-
ca» (després recollit com a «Ètica i política» dins Els lloms transparents, Bar-
celona: Edicions 62, 1969, 83–85; la citació és a la p. 83), deia:

Les divergències [la versió de La Publicitat deia «La pugna»] entre Madrid i Barcelona,
entre l’Espanya pensada en visigòtic i l’Espanya pensada en europeu [La Publicitat: «en
català»] –que és tot el contingut de la Idea Catalana– s’han establert a causa d’ésser el
centralisme la política de la reminiscència i el federalisme [LP: «l’autonomisme»] una
política de realitats.

Aquesta «Idea Catalana» de la citació anterior (que he destacat en cur-
siva) treu el cap, com és lògic, sobretot durant l’etapa de major implicació
en projectes polítics (v. Panyella, 1990, amb les puntualitzacions de Bala-
guer, 1990) i al llarg de la seva producció periodística, però també se situa
al rerefons de tota la seva producció literària. «Hi ha cent maneres de servir
el país...» diu el títol d’un article de La Publicitat del 25 de novembre de
1931 (recollit dins Allò que no diu «La Vanguardia», Barcelona: Proa, 1970,
155–157), i la del Poeta –amb majúscula–, com a tal, està dins el redol de la
pròpia poesia («Poesia i revolució», Quaderns de Poesia 1, juny 1935, p. 3;
després, pròleg de Darrer comunicat, Barcelona: Edicions 62, 1970): «El
poeta, com a poeta, no ha de tenir altra motivació lírica que la pròpia de la
poesia. […] El poeta retroba per mitjà de símbols nous allò que és etern» i
és des d’aquesta posició que el poeta pot incidir en la seva col∙lectivitat:
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No és pas l’escriptor qui s’ha d’acostar als règims, sinó els règims que han de modificar-
se d’acord amb aquells principis universals dels quals els escriptors lliures són els eterns
defensors i, potser, els màrtirs eterns.

(«De l’escriptor davant la societat present», Mirador, 20 de novembre de
1934, d’on cito; recollit dins Els lloms transparents, cit.). I no caldrà adduir
aquí aquella frase de Foix segons la qual el poeta «conrea la màgia i fa om-
bres xineses damunt el mur de l’eternitat», etc., perquè és coneguda de tot-
hom i perquè m’hi hauré de referir més endavant.

L’escriptor, doncs, ha d’anar a la recerca d’allò etern, de l’autèntica rea-
litat, i ha d’expressar les seves troballes en el llenguatge de la seva contrada:
és així com pot reflectir la genuïna identitat del seu poble. Vistes així les
coses, que la «Idea Catalana», com deia fa un moment, estigui al rerefons
de la creació literària de Foix no n’és sols una conseqüència sinó una exi-
gència i una necessitat del poeta mateix que es pot manifestar directament,
amb al∙lusions directes al país-poble-pàtria, o indirectament, amb diversos
procediments literaris confluents a identificar i posar en primera línia els
trets identitaris de la pròpia col∙lectivitat. Josep Maria Balaguer (1990: 121)
ha arribat a afirmar que

l’anàlisi del pensament polític de J. V. Foix [...] ens permet una millor comprensió de la
seva obra poètica, perquè aclareix alguns aspectes de la funció que dóna a la creació lite-
rària i també perquè sovint aquesta és una expressió més o menys directa d’aquell ideari.

Segons això és lògic de treure a col∙lació una primera premissa que cal
no perdre de vista i és que tot, absolutament tot el terrer poètic de Foix és
abonat pel «principi d’identitat» que Foix va saber representar gràficament
en el cal∙ligrama publicat a La Cònsola l’11 de setembre de 1920:
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i també, expressat aleshores amb paraules, al sonet «No pas l’atzar, ni tam-
poc la impostura...» de Sol, i de dol (Barcelona, L’Amic de les Arts, 1947;
vegeu Veny-Mesquida, 2011), els versos 5–7 del qual, en la primera edició
del llibre, deien

Clos segellat, oh perfecta estructura
De la mar a Ponent, i a l’alta serra
—Forests dels Pireneus—, on ma gent erra!

però que en la versió mecanoscrita deia «La Pàtria és, oh perfecta estruc-
tura / [...]», d’on cal deduir l’equivalència «Pàtria» = «Clos segellat» (tan sols
apunto aquí, perquè hi tornaré més endavant, que «clos», en el DLC de La-
bèrnia, és el «lloch circuit de paret o de altra tanca»; cito aquest diccionari
perquè era un dels que consultava Foix abans que el 1932 aparegués el
DGLC de Fabra, per al qual l’adjectiu significa «circuït, aïllat completament
de l’exterior»). En aquest treball intentaré de fer un esquema de com aquest
principi, que és la idea troncal d’aquest ideari, s’escola en l’obra de creació
del poeta i pren forma en dos aspectes fonamentals de la seva poètica: una
actitud molt peculiar davant la llengua i un particular tractament del paisat-
ge terrals.

 1  «Com si cap altra literatura existís»

La primera idea que cal constatar és de caire general, i no és sinó la conse-
qüència lògica de l’aplicació d’aquest diguem-ne «principi d’identitat» a la
creació literària. L’explicava el mateix Foix en una carta a Joan Gili del 14
d’abril del 1948 (Guerrero, 1996: 346–347) amb motiu de l’aparició de Sol, i
de dol:

T’explicaré la gènesi del llibre i t’explicaràs el seu fals arcaisme. En 1919, en plena
avantguarda futurista i cubista, vaig publicar en una revista que fèiem amb en Carbonell
que es deia Monitor, un llarg article sobre literatura on em preguntava si era millor per a
l’art i la literatura, sobretot per a la literatura, adaptar-se als corrents nous prescindint de
la nostra antiga tradició literària o si valia la pena d’assajar la reintegració de les nostres
lletres al període iniciat per Bernat Metge, Auziàs March i Jordi de Sant Jordi. Per a això
aconsellava amb ardor jovenívola d’abstenir-nos de tota lectura moderna. Aconsellava
de convertir la nostra renaixença en Renaixement i d’incorporar-la a ço que anomenava
«la permanent antiguitat». Doncs aquests sonets responen a aquest punt de vista [...] El
llibre és profundament català sense influències ni de poetes autòctons ni estrangers.
Com si cap literatura exterior existís.
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Els comentaris de l’època (vegeu Guerrero, 1996; Saltor, 1948 i la carta
de resposta de Foix a aquest darrer a Veny-Mesquida, 2001: 213) eviden-
cien que no sembla que ningú entengués la maniobra foixiana: la major
part dels lectors no van interpretar el llibre com l’assaig «d’escriure en el
català que fóra vivent sense la influència castellana ni la minva del conreu
literari» (Manent, 1973: 26) que segons ell s’havia donat als segles XVI–
XVIII, sinó en clau, simplement, de «retorn» a l’època medieval. Tot un
Ferrater (1987 [1966–1967]: 61–63), per exemple, va arribar a dir que
s’avergonyia de la seva «imbecil∙litat» (el substantiu és seu) en llegir per
primer cop l’obra i decidir que no li interessava gens, «sobretot perquè
estava escrit en un català de plagi del català del segle XIII i que era una
pallassada escriure al segle XX com al segle XIII», actitud que després ell
mateix va corregir. Bé, el cas és que la pretensió de Foix en escriure Sol, i de
dol (però el paradigma es podria aplicar a la major part de la seva poesia en
vers i en prosa) és de fer-ho «com si cap literatura exterior existís». Tal com
demanava Fabra (1918: 11) als escriptors, Foix no va intentar ressuscitar
«una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que fóra sortida de
la nostra llengua antiga sense els llargs segles de decadència literària i de
supeditació a una llengua forastera».

 2  Descobrir i mostrar l’or de la llengua

La primera concreció d’aquesta idea general és una fe incondicional, incon-
sútil, en la llengua com a instrument ordenador de la realitat (Terry, 1973:
41–44) i en els seus dos vessants de «llenguatge d’expressió» i d’«idioma
d’una col∙lectivitat»: «¿Et sembla bé», preguntava Foix a Albert Manent en
una carta del 23 d’agost de 1961 (Trias, 2016: 65), «que a S[erra]. d’O[r].
hagi sortit imprès, sense comentari, que si tant ens adelerem per donar bri-
llantor a la llengua “se li veurà el llautó”? Tots crèiem que en descobriríem
l’or.» No cal dir que aquest punt hauria de situar Foix als antípodes de
qualsevol moviment avantguardista, però és que en l’entrevista que he
esmentat de Manent (1973: 24), el poeta havia explicat que:

ens plantejàvem [a Monitor, l’any 1921] el problema de no extremar els assaigs d’avant-
guarda perquè temíem que la «Idea Catalana» no acabés de cristal∙litzar. Intuíem el perill
de descompondre l’idioma abans d’haver-lo compost i temíem l’esfondrada d’una tradi-
ció cultural ja represa.

(No sé si cal la puntualització, però quan Foix parla de “compondre” l’idi-
oma no es referix només a la codificació lingüística, normativa, sinó a una
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cosa de calat molt més profund com és la creació del llenguatge literari.)
He dit “hauria de” perquè, efectivament, aquest tret l’allunya dels movi-
ments històrics d’avantguarda; però, aleshores, ¿com resol la necessitat de
dur a terme una «literatura punta», com l’havia anomenat Carbonell (1991:
15), sense «descompondre l’idioma»? Doncs amb una «actitud» avantguar-
dista, en el sentit d’«experimentadora» (no en va Foix s’ha autoproclamat, a
tort i a dret, «investigador en poesia»), és a dir, forjant la seva pròpia avant-
guarda o, dit d’una altra manera, construint l’avantguarda possible, dins el
context de «renaixença» en què es trobava la cultura catalana, sense posar
en perill aquest renaixement (ans al contrari: contribuint-hi) ni desvirtuar la
identitat catalana (ans al contrari: refermant-la). Una avantguarda intrínse-
cament catalana, en definitiva. Per això, al citat article «Poesia i revolució»
(Quaderns de Poesia 1, juny 1935, p. 2), Foix escriurà que «per a un poeta no
hi ha més revolució que la que farà com a poeta damunt la pista del seu joc
propi», és a dir dins el clos de la seva pròpia poesia, que és on Foix durà a
terme la seva investigació.

 3  «Els imperatius d’una literatura punta»

Sobre aquesta ferma base de confiança sense fissures en la llengua i dins el
context que acabo d’exposar, es dóna la segona concreció d’aquella idea
general: l’experimentació sobre el llenguatge. Una experimentació que arri-
ba tan sols molt puntualment a l’estridència més agosarada (a la «descom-
posició»), com pot ser la poesia fonètica (dos poemes, que jo sàpiga), i que,
com el nom indica, es defineix normalment per la provatura, per l’assaig:
com el químic al laboratori, Foix prova, examina i avalua les troballes i, si
són vàlides, les incorpora a la seva creació. Recordem que el poeta mateix
anomena en diverses ocasions «assaigs» les seves proses i que una ocasió, a
l’article «“...en versos ben tallats i arrodonida estrofa”» dels Quaderns de Poe-
sia (6, gener 1936, p. 4; després, pròleg de Tocant a mà..., Barcelona: Edi-
cions 62, 1972), va escriure: «em deleixo per les investigacions formals si
les provatures afavoreixen els resultats».

¿Com es tradueix aquesta idea en el nivell lèxic, per exemple, que és el
més evident, i que he tractat en un altre lloc (Veny Clar & Veny-Mesquida,
2009)? Doncs en una amalgama de procediments consistent en l’elaboració
de neologismes, la recuperació d’arcaismes desuets, la incorporació de cul-
tismes insòlits i la cerca de dialectalismes vius. Es tracta dels quatre punts
cardinals del procedir de Foix amb la llengua: en l’eix diacrònic, el neo-
logisme («m’exalta el nou») i l’arcaisme («m’enamora el vell»); en el sincrò-
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nic/diastràtic, el cultisme i el diatopisme («estimo el català en totes les vari-
etats dialectals», vegeu Batista, 1986). Quatre procediments que el poeta
passa pel sedàs de l’autenticitat i la puresa. Si ens fixem en els neologismes,
per triar sols un dels casos, no costa gaire de comprovar com són «fabri-
cats» sempre a partir de les regles pròpies de l’idioma, com ho poden
demostrar els exemples següents, que addueixo perquè no figuren als dic-
cionaris prescriptius ni descriptius que podia haver consultat Foix: d’un
lloc ple d’atzavares el poeta en diu un «atzavarar», per analogia amb alzinar
‘bosc d’alzines’; i si per ironitzar sobre els escriptors, els pintors i els mú-
sics parla d’«els embrutapapers», «els esquitxateles» i «els esbullasolfes», és
per analogia amb compostos com somiatruites; i si de ‘treure el pugó’ o ‘les
algues’ en diu «espugonar» i «desalgar», és també seguint models inequívo-
cament catalans de prefixació (del tipus esgranar i desvestir), etc.

D’altra banda, pot semblar que recórrer a l’arcaisme no és precisament
una actitud innovadora, però sí que ho és, en el cas de Foix. En primer
lloc, per una motivació ideològica: perquè era un dels punts que sostenia la
seva proposta de solució de continuïtat amb la pròpia tradició, suposada-
ment estroncada als segles XVI–XVIII: la reincorporació al lèxic comú d’an-
tics mots genuïns; segonament, per una motivació estètica: perquè la tria
d’un arcaisme (o d’un dialectalisme) en comptes del corresponent mot
prescrit per la normativa vigent (com també d’un neologisme o d’un cul-
tisme en comptes dels respectius mots hereditaris) té sempre un interès
estètic determinat, ni que sigui la simple fascinació pel «dring» del mot; i,
finalment, perquè la novetat està, també, a presentar l’arcaisme al costat
dels altres procediments, en un mateix pla, amalgama que fa d’aquesta poe-
sia un cas únic dins la literatura catalana contemporània.

Foix considerava les escoles i les tendències literàries com a gèneres,
amb la qual cosa les desproveïa d’historicitat, les situava en un pla sincrònic
i les convertia en opcions estètiques que li permetien d’escriure, com deia
ell a l’article citat «‘...en versos ben tallats i arrodonida estrofa’» (p. 3), «en
clàssic, en acadèmic, en naturalista, en realista, en ‘cubista’, o en popular».
Doncs el recurs a aquests «registres» lingüístics (neologismes, arcaismes,
cultismes i diatopismes) respon en certa mesura a aquest mateix procedir:
l’«experiment» del poeta consisteix a situar en un mateix pla, com si es
tractés de la paleta de colors d’un pintor, aquests «registres», amb la sola
voluntat de desvelar «l’or» de la pròpia llengua i, de retop, «de proporcionar
especificitat lingüística –identitat catalana– a la literatura pròpia, “com si
cap altra literatura exterior existís”» (Veny Clar & Veny-Mesquida, 2009:
174). Hom podria pensar que aquesta actitud respon a una motivació cul-
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turalista, arqueològica, purament llibresca, però en el cas de Foix és fruit de
la voluntat d’innovació no pas dins els límits de la llengua ni tampoc més enllà
d’aquests límits, sinó en el llindar mateix, justament per ampliar-los, perquè
portar al límit el llenguatge de la pròpia col∙lectivitat no vol dir altra cosa
que ampliar-lo i, amb ell, la visió del món d’aquesta comunitat: «el escritor
[…] produce su obra para el beneficio de su país, del cual es instrumento»
va declarar Foix en una entrevista el 1954 (Anònim, 1954).

No deu ser casualitat que un dels símbols més transparents que Foix ha
utilitzat en la seva obra sigui, justament, el de la paret o la muralla, en totes
les seves formes, fins i tot la del triangle equilàter invertit que, a tall de for-
tificació, delimita el «clos segellat» que és «la pàtria». A la Lletra a Clara
Subirós, per exemple, que Foix va escriure ex professo per a les Obres poètiques
de 1964 (Barcelona: Nauta), apareixen units el símbol del mur i la idea de la
servitud:

Ja sé que em faràs adonar, Clara, que en molts dels meus versos hi provo rimes velles i
ritmes seculars. Ha estat, i besa’m després de dir-t’ho, servitud envers la llengua i la
comunitat. ¿Qui gosa escrostonar murs invisibles en una centrada hostil?

 4  «De la mar a Ponent i a l’alta serra»

A banda de la llengua, l’altre element amb què Foix confereix identitat in-
equívocament catalana als seus textos és el paisatge. En la citada carta a
Joan Gili del 14 d’abril del 1948 (Guerrero, 1996: 346–347), parlant de Sol,
i de dol, Foix deixava constància de com era d’important per a ell aquest
element de «la dolça terra on visc i on pens morir»: «El paisatge és el de
Cap de Creus. / (Ja algú s’ha adonat que el paisatge català és present a tot
el llibre, esquemàtic i auster)», afirmació que es podria fer extensiva també
a la major part de la seva obra de creació. Vull dir que de la mateixa mane-
ra com el llibre era «profundament català», «com si cap altra literatura exte-
rior existís», semblantment, ho era també «com si cap altre paisatge exterior
existís». N’era tant, d’important, que fins i tot, si se’m permet la broma, se
n’emportava bocins a casa: els famosos «poemes de pedra» (vegeu-ne
l’edició de què vaig tenir cura a J. V. Foix, Poemes de pedra, Lleida: Punctum
& Aula Màrius Torres, 2006), amb els quals Foix feia una triple operació,
similar a la que podia fer quan transcrivia la realitat en la seva literatura: 1)
descobrir-hi elements ja existents, naturals («Mussol»), artificials («Vaixell
del Nil») o artístics («Victòria de Samotràcia», «Sagrada família»); 2) pro-
jectar-hi un sentit («Os petrificat», «Algues») o una acció («Parella dansant»,



 Formes de la identitat en l’obra de creació de J. V. Foix 107

«Rapte») i 3) convertir-los en un altre objecte per conferir-li una funció
determinada («Trofeu»). Una triple operació que no cerca altra cosa que
objectivar l’autèntica realitat, donar-li sentit, ‘explicar-la’; perquè, al capda-
vall, ¿què són aquestes pedres, sinó «trossos» d’aquell mur que hi obren
escletxes per veure més enllà dels confins de la pròpia col∙lectivitat? «Una
roca, una pedra, un arbre o un joc d’arrels de canyes», diu Foix en un escrit
dedicat a Miró («Joan Miró 1918», Serra d’Or 163, abril 1973, p. 37),

us descobreixen, si hi sou hàbil, una figura, una testa, un paisatge insòlits. Els isoleu, i si
la troballa és vàlida, quisvulla hi veurà allò que la vostra finor hi haurà vist. L’estiu pas-
sat, en una platjola del Cap, […], vam descobrir […] una vena de pedra del mig de la
qual en partien vuit més de pedra rogenca i en forma d’estrella. Talment com la còpia
d’una singular estrella de mar. No era cap fòssil ni cap ficció provocada. Heus ací el me-
ravellós.

És fàcil, certament, entroncar aquesta pràctica amb la dels ready made
dadaistes, els objets trouvés surrealistes i les derivacions posteriors d’aquest
gènere (Giacometti, Dalí, etc.; vegeu Breton 1987: 154–156), però els
arbres de la modernitat no ens han d’ocultar el bosc de la tradició, perquè
al capdavall el procediment no deixa de ser ‘també’ el mateix –portat a l’ex-
trem, si es vol– que ha fet atàvicament la tradició popular quan ha anat
posant noms a determinades formes capricioses d’alguns accidents geolò-
gics de la costa (Es Camell, Sa Rata, Es Conill, Es Lleó, Es Falcó...; vegeu
Salvo, 2006: 16–17): és a dir, de donar sentit, amb el nom, a la forma. Es
tracta, novament, d’innovació fermament empeltada en la tradició pròpia.

Aquesta utilització «extrema» del paisatge a banda (en tant que es tracta
de fragments de realitat que es transformen en art), Foix ha declarat a
diversos llocs d’on prové el material que apareix als seus poemes: en una
altra carta al seu cunyat, de 4 de novembre de 1946, per exemple, li expli-
cava unes vacances que havia fet amb la dona al Pirineu, que ella havia
aprofitat per fer moltes fotografies i ell «per a captar, mentalment, les imat-
ges que, filtrades, acostumen a reproduir-se en els meus escassos poemes»
(Guerrero, 1996, 343). Unes imatges que provenen de tres àmbits dife-
rents: el de la vila (Sarrià, sobretot), el de la mar (Sitges, primer, i després el
Port de la Selva) i el de la muntanya (els Pirineus, però no només), és a dir,
que no es mou d’allò que va «de la mar a Ponent, i a l’alta serra». A la prosa
«Blanc», de Quatre colors aparien el món... (Foix, J. V., «Blanc», dins el catàleg
de Joan Miró, Francesc d’Assís, «Càntic del Sol» / J. V. Foix, «Quatre colors apa-
rien el món...», Barcelona: Galeria 42, 1975, 14), Foix va sintetitzar perfecta-
ment aquestes coordenades:
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Si em fèieu contar amb precisió, concisió i laconisme com es va produir el fet, no m’hi
veuria pas amb cor. No sé, doncs, si era a muntanya, tocant al coll on ens delim per
arribar i descobrir l’altra cara del país amb selva espessa i barrancs eixuts, [...]. O bé al
tombant d’un rec, arran de mar, a frec d’una pineda amb massa clarianes. O bé als qua-
tre cantons d’una cruïlla ciutadana amb asimètrics gratacels, [...]. No ho sé. [...]. En can-
vi, puc assegurar que ho recordo tot a partir del moment que, muntanyer, mariner, o
peó urbà, una pàl∙lida i tendra lluor [...] es convertia tot d’una en esclat. Talment, que el
paisatge, agrest, marès o ciutadà, era tot llum i resplendor.

Gabriel Ferrater (1987: 55) anava més enllà quan afirmava que

amb totes les aparences de fantasia i de literatura de somni i de surrealisme, etcètera,
etcètera, de fet, la literatura de Foix està basada d’una manera concretíssima, concretíssima
en els hiverns a Sarrià i en els estius a Sitges, abans, i al Port de la Selva des de fa uns
quants anys.

Aquesta concreció s’aconsegueix a través de la incorporació de noms de
pobles o d’accidents geogràfics d’identificació immediata (el Port, la serra
de Busa, cala Tavallera, S’Arenella...), compartint protagonisme amb topò-
nims insòlits; Albert Manent va copsar de seguida aquest darrer tret i en
una carta de 7 de setembre de 1964 (Trias, 2016: 81) escrivia al poeta:

Aquests dies he acabat de coronar les tasques toponímiques. Heus ací alguns noms que
regalimen antigor: la Font d’En Saig; la Roca del Corb; el Pla de Granarons; el Riu Glo-
rieta; el Barranc Fosc; el Torrent de les Bruixes; l’Hort dels Càntirs; el Pont de Goi; la
Font de l’Irla; les Fonts del Degotall; la Mina de l’Apotecari; el Serradal; el Sol de l’Hor-
ta; la Coca amb Suc; Pinares; el Cugoll; la Costa de les Forques; Samuntà; Montpeirós;
Galèpus; l’Eixarmada; el Botjar de les Ànimes; la Vaireta; el Mas de les Balances; el Mas
de Fití; el Mas de l’Escombrall; el Murtrar; el Molí de l’Agna Maria; tot això són topò-
nims sonors d’Alcover.

Si m’he allargat en la citació és perquè, com diu el mateix Manent just
després d’acabar l’inventari, «alguns són dignes de sortir al Diari 1918». És
evident que, amb la barreja de topònims reconeixedors per la seva comu-
nitat i d’aquests altres d’«insòlits» el que busca Foix és compartir un espai
d’unívoca catalanitat que sap comú amb el del lector, un objectiu que
reforça amb dues altres menes de topònims: d’una banda, amb els que a
l’obra de Foix designen un determinat lloc però que es troben també dis-
seminats per la geografia catalana (el Pla de les Forques, el Castell...), i de
l’altra, amb «tota una sèrie d’espais que contribueixen [...] que el lector
pugui reconèixer el propi com un referent comú al de la lectura», com ara
el carrer del Mig, l’Hostal, el Cafè, etc. (Veny-Mesquida, 1993: 68). El mi-
llor de tot, és que, malgrat –¿o potser hauríem de dir «gràcies a»?– aquesta
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especificitat catalana, Foix aconsegueix bastir una de les versions més uni-
versals de la literatura catalana.

 5  «Us faré ombres màgiques darrere els vidres glaçats del Cafè»

L’actitud particular davant la llengua i el tractament peculiar del paisatge
són tan sols dos dels recursos de què se serveix Foix per a conferir identi-
tat intrínsecament i inequívocament catalana a la seva literatura. N’hi ha
més, però aquests dos, per ells sols, justifiquen una poètica que parteix de
la realitat immediata de l’autor i comuna al lector amb l’objectiu, a través
de l’experimentació, d’explicar-la a la pròpia col∙lectivitat. En una prosa de
L’estrella d’En Perris (Barcelona, Fontanella, 1963) intitulada precisament
«Més enllà de la muralla i de la frontera», el poeta s’adreça a la gent del seu
poble (que en el text vol dir ‘vila’, però que és una evident sinècdoque de
‘país’) i li diu: «us faré ombres màgiques darrere els vidres glaçats del Cafè.
Us mostraré els reialmes privats on jo esboscasso allò que no és», «abatré
les muralles que us encerclen» i «us descobriré, més enllà de la muralla i de
la frontera, l’ombra de l’Etern i el joc de flames que la nodreix» (vegeu
Veny-Mesquida, 2016).

Em sembla que no es pot dir més clar ni més català: us mostraré l’au-
tèntica realitat perquè eixampleu els límits de la vostra visió del món.
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Des de la perifèria: la construcció
d’un símbol a través de la biografia
de Raimon, de Joan Fuster

Anna Esteve (Alacant)

Summary: In 1964 Editorial Alcides published a biography of songwriter and singer
Raimon written by Joan Fuster. This publication started the singer’s career within
Catalonia and other Catalan-speaking regions. Therefore, in this article, I analyze the
role and impact that this biography had on the construction of Valencian identity, since,
from the periphery (Xàtiva, País Valencià), it became the center of a cultural movement
called La Nova Cançó – which, in turn, helped to relaunch Catalan national identity.
More concretely, and following initial, well-regarded scholarship (mainly the classical
studies by Dosse and Madelénat), I examine the mechanisms and main features of the
biographical genre used to construct Raimon’s identity.
Keywords: Raimon, Joan Fuster, biography, journal, identity, symbol, Catalan countries 

 1  Introducció

I que Raimon hagi sortit de Xàtiva, com qui diu al costat de Sueca, per disparar la seva
veu als quatre punts cardinals del “país” –dels “països”–, de Perpinyà a Elx, de Lleida a
Mallorca, és per a mi una joia –esperança, fe– confortadora. Des de l’entranya del poble

valencià, i per a tots els catalans, Raimon ha cantat, canta i cantarà... Escoltem-lo
(Fuster, 1988: 83)

Amb aquests mots, Fuster posa punt i final a la biografia de Raimon, en
l’edició no censurada de 1988.1 Una cloenda que explica, per si mateixa, el
títol d’aquest article: des de la perifèria –geogràfica, cultural– Raimon esde-
vé nucli decisiu del moviment de La Nova Cançó i, a partir d’aquest mo-
ment, símbol d’una identitat nacional (geogràfica, cultural i lingüística) que,
com diu Fuster, s’estén de Perpinyà a Elx –o a Guardamar, per a ser més
exactes– i que pren embranzida durant aquells anys de finals del franquis-
me. La trajectòria posterior de Raimon, com a cantantautor i com a escrip-

                                                     
1 Absents en la primera edició de l’editorial Alcides, de 1963.
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tor,2 farà possible també el seu ingrés a l’Olimp de les Lletres catalanes; el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes3 –concedit a molts pocs valen-
cians–4 així ho avala.

El propòsit d’aquest article serà, doncs, remuntar-nos als orígens de la
contribució de Raimon “a la vida cultural dels Països Catalans” per analit-
zar el paper que juga la biografia de Raimon escrita per Joan Fuster en
aquest procés de reconstrucció de la identitat catalana durant els darrers
anys del franquisme. Ens interessarà especialment posar de relleu els me-
canismes i els trets de què se serveix el gènere biogràfic –a partir dels estu-
dis clàssics de Dosse (2007) i Madelénat (1984)– per a la construcció de la
identitat del jo protagonista –en aquest cas, el Raimon de la dècada dels
anys 60– i interpretar, quan convinga, el diàleg que s’hi estableix entre la
biografia escrita per Fuster i el dietari de Raimon: Les hores guanyades (1981),
en relació amb la construcció i l’afirmació de la seua identitat.

 2  Raimon, una biografia?

El primer que volem preguntar-nos és justament quin tipus de biografia
escriu Fuster. Encara més, podríem plantejar-nos si el text de Fuster és
realment una biografia o cal recórrer a altres conceptes afins com ara el de
retrat o semblança, de difícil definició, però que –com assenyala Balaguer
(2016: 2000)– tenen com a punt de partida: oferir una aproximació a una
persona en un moment donat, “l’expressió d’un moment puntual”.5 Cer-
tament, en aquesta biografia Fuster fa un exercici de retrospecció per
reconstruir els orígens de Raimon com a cantant, tot i la joventut del per-
sonatge, que supera les dimensions del retrat. Tanmateix, en alguns mo-

                                                     
2 Recordem que Raimon és autor de diversos poemaris i també de dos dietaris: Les hores

guanyades (1983) i La vida immediata (2012).
3 Recordem que aquest premi instituït l’any 1969 és atorgat, segons les bases, a “una per-

sona que per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la im-
portància i exemplaritat de la seva tasca intel∙lectual, hagi contribuït de manera notable i
continuada a la vida cultural dels Països Catalans”.

4 Fins ara, en aquesta nòmina només consten Manuel Sanchis Guarner (1974), Joan Fus-
ter (1975), Vicent A. Estellés (1978), Enric Valor (1987), J. Francesc Mira (2004) i Rai-
mon (2014). Noms que ocupen un lloc central, canònic, en la cultura catalana.

5 L’interés per aquesta modalitat d’assaig autobiogràfic es palesa en alguns dels papers
crítics escrits per Fuster. Com assenyala Corretger (2016: 88), just l’any 1966 ressenyà a
la revista Destino els Retrats literaris que Doménech Guansé publicà a Mèxic, a propòsit
de la nova versió titulada Abans d’Ara.
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ments també trobem la captació d’un moment concret o d’alguns moments
concrets vinculats a les actuacions de Raimon i el seu impacte en l’auditori.

Ara bé, podem parlar de biografia quan el biografiat és tan jove i a
penes si ha desenvolupat la seua trajectòria professional? Recordem que
l’any 1963 Raimon té 23 anys i tot just està començant la seua trajectòria
artística. Només fa quatre anys que creà “Al vent”, tot i que cal reconèixer
que l’inici de la seua carrera ha estat meteòric, extraordinari, i ja ha obtingut
reconeixement a Barcelona, dins el moviment de la Nova Cançó, i també a
València; ha esdevingut un supervendes per a l’època,6 i ha guanyat el Fes-
tival de la Cançó del Mediterrani.

Encara que l’edat del biografiat no sembla un criteri que haja estat con-
siderat per la crítica fins el moment no és menys cert que –com passa amb
les memòries i les autobiografies– el més habitual és que aquests escrits es
reserven per a figures que, si més no, estan en la darrera etapa de l’exis-
tència o, en el cas de les biografies, ja han mort. Precisament perquè les
biografies aspiren a una reconstrucció total o parcial de la vida d’algú i molt
sovint compleixen un paper reivindicatiu o reparador; s’escriuen amb una
voluntat de fer justícia, rescabalar o ressituar la rellevància d’un personatge
que no ha estat considerat com calia, a ulls del biògraf.

La motivació de Fuster és ben bé una altra: d’una banda, explicar, i
explicar-se, el “fenomen Raimon” en aquell moment que estava irrompent,
malgrat la curta vida de l’artista; i d’una altra, contribuir a projectar la seua
figura, com veurem tot seguit. El punt de partida és l’encàrrec de l’editorial
Alcides7 que volia incorporar Raimon en el seu catàleg de la col∙lecció
“Biografies populars”.

Entre 1961 i 1965, Puig Quintana va publicar 18 volums dedicats a per-
sonalitats rellevants en diferents àmbits de la societat catalana del segle XX
que tenen en comú, en paraules de Marcillas (2016: 128): la contempora-
neïtat (la majoria vius en el moment de redacció de la biografia), la seua ex-
cel∙lència professional, i la identitat catalana que contribueixen a forjar amb
el seu treball.8 La intenció de l’editorial, segons Albert Manent (1988: 128),

                                                     
6 40.000 còpies dels seus dos primers discos de l’any 1963. Una quantitat astronòmica i

no solament per a la cançó “en una llengua minoritària i proscrita” (Batista, 2005: 47).
7 Fuster (1988: 99) ho explica amb aquestes paraules: “Perquè tan ràpida va ser

l’‘ascensió’ de Raimon com a cantant, que el 1963 ja hi havia una editorial que volia una
‘biografia’”.

8 El llistat de biografiats és extens: díhuit noms entre els quals consten catalans de nai-
xença com Víctor Català, Pompeu Fabra o Margarida Xirgu i d’adopció com Picasso,
Rivel o Kubala.
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era “publicar allò que no feien d’altres editorials i, sobretot, mitjançant una
divulgació de qualitat, eixamplar la base del públic en català”. I, al seu
parer, excel∙lí en trobar “el to dels biògrafs” i “aconseguir una tria, hetero-
gènia i viva de biografiats”.

Aquest “to del biògraf” de què parla Manent resulta interessant per a
caracteritzar la biografia de Fuster, perquè remet, al nostre entendre, a un
tipus de biografia menys erudita o d’investigació i amb una voluntat divul-
gativa que exigia un to més aïna assagístic. Fuster, doncs, és la millor opció
per diversos motius: per la solvència demostrada com a assagista, amb un
estil que encaixa molt bé en les pretensions de la col∙lecció. Directe, amè,
amb un registre popular quan s’escau i una voluntat de fer-se entendre que
sap casar amb la profunditat dels seus judicis, sempre amb la voluntat
d’arribar al lector;9 per la proximitat amb el biografiat i la coneixença,10 i –
afegirem– per la sintonia d’interessos que compartien el projecte editorial
d’Alcides i Joan Fuster – recordem-ho: el principal agent de la renovació
cultural al País Valencià i de la reconstrucció del circuit cultural català
durant la postguerra franquista, com ha demostrat abastament Vicent Sim-
bor (2012). Fuster fou el primer a adonar-se del potencial que representava
la cançó moderna i popular abanderada pels cantautors de la Nova Cançó
per a la consolidació de la llengua i la conscienciació nacional; esdevingué
el seu principal promotor, fent gairebé tots els papers de l’auca: mànager,
presentador, prologuista, corrector, propagandista...

Així doncs, en la biografia de Fuster no trobarem la descripció de les
fonts11 emprades ni l’explicació del mètode aplicat en la recreació de la vida
del personatge, propi de les biografies d’investigació. En consonància,
tampoc no reconeixerem la intenció d’escriure una biografia des de l’objec-
tivitat, tan allunyada de la poètica fusteriana, qui construeix el seu projecte

                                                     
9 Com ell mateix afirmà en un dels seus aforismes: “La primera obligació de l’escriptor és

de fer-se llegir” (Fuster, 1992: 77).
10 L’amistat entre Raimon i Fuster es forja durant aquella dècada de 1960 i anirà consoli-

dant-se com més va més. N’han deixat testimonis d’aquesta relació tant en declaracions
públiques (com les de Raimon), com en privades i per escrit. En aquest terreny perso-
nal, són molt interessants les cartes encara no publicades per l’editorial 3i4 en el seu
projecte Correspondència Joan Fuster, però que Xambó (2012) transcriu en un article sobre
el paper de Fuster entre els cantautors, en què destaca el to de clara confidència (total-
ment absent en l’obra del de Sueca, fins i tot en els dietaris); així com també ho són les
referències de Raimon en el seu dietari Les hores guanyades (1983: 137).

11 Fuster és el primer a aproximar-se al personatge públic de Raimon i a construir-ne un
relat que posteriorment esdevindrà la font de retrats, estudis o biografies posteriors,
com el de Batista (2005), Gámez (2009) o Serra (2015), entre altres.
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literari i es projecta des del jo, irrenunciable i, doncs, des de la plena i rei-
vindicada subjectivitat.12

Per contra, sí que identifiquem altres elements que justifiquen la filiació
biogràfica. D’entrada, hi ha una aparença formal que revela una voluntat
d’organitzar un material, una informació, que s’aproxima a les formes de la
biografia. L’estructuració per capítols respon a dos criteris que solen ser els
més recurrents en la biografia, seguint els cànons estètics de la biografia
plantejats per Dosse (2007: 66): el cronològic i el temàtic. Així, la biografia
de Raimon segueix un ordre cronològic només en els primers capítols (2 i
3) dedicats als orígens de Raimon i al seu poble natal fins arribar a l’actua-
litat de la biografia (l’any 1963) i des d’aquesta “contemporaneïtat” afegeix
dos capítols temàtics, dedicats a valorar la seua vàlua com a cantant, en què
torna al passat per a centrar-se en la formació i les característiques del
talent musical de Raimon i contextualitzar-lo en el moviment de La Nova
Cançó. En el darrer capítol, Fuster insisteix a subratllar la qualitat de la
proposta artística de Raimon des del punt de vista del cantautor i del poeta
i el converteix en un assaig, gairebé autònom, de crítica literària d’algunes
de les cançons-poemes de Raimon (concretament “Al vent”, “La pedra”,
“A colps” i, en la versió no censurada dels vuitanta, “Diguem no”). Potser
per això, J. Maria Castellet parla d’aquesta obra com a “biografia/estudi”
(1988: 8) en l’edició completa de 1988, tot i que no s’està de destacar el
paper d’aquesta obra en la recuperació de la memòria col∙lectiva.

Un altre dels criteris, no obligatoris però força freqüents, que apunta
Dosse (2007) en el seu estudi és la implicació dels biògrafs, per la qual és
comú explicar el recorregut que ha permés al biògraf el seu encontre amb
el personatge biografiat, la relació personal que hi existeix. Així és, justa-
ment, com Fuster comença la biografia de Raimon. Hi rememora les pri-
meres vegades que sent a parlar de Raimon, quan encara era “El Pele”, a
partir dels comentaris de Miquel Tarradell, i la forta impressió que li causà
sentir-lo cantar “Al vent” en els concursos literaris que organitzava, amb
Vicent Ventura, al bar “Casa Pedro”.13 Música (“de traç enèrgic i net”),
literatura (“versets que pugnaven per dir alguna cosa”) i llengua es donaven
cita en un intent de normalitat cultural que Fuster sempre impulsà, des de
Sueca –recordem-ho: des de la perifèria de València i, alhora, de Barcelona.
                                                     
12 Com plasmà en alguns dels seus aforismes més coneguts: “Hi ha qui és advocat, o mes-

tre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, és de ser Joan Fus-
ter” i “Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: Joan Fuster és la mesura de totes les coses”.

13 Tot i que la primera vegada que el veié fou l’any 1959, a la UV llegint uns versos de
March (Fuster, 1988: 98) .



116 Anna Esteve 

La implicació del biògraf en aquest cas és absoluta; hi ha una coneixen-
ça personal, una amistat, i una voluntat concreta d’impulsar la trajectòria de
Raimon, conscient de l’esperança que representava. El narrador en tercera
persona esdevé no solament testimoni sinó participant directe de molts
dels fets que relata,14 fent explícits els vasos comunicants entre la biografia
i l’autobiografia; la tensió entre biografia (com a discurs heterodiegètic) i
autobiografia (com a discurs homodiegètic) es relaxa. Fuster no pot expli-
car Raimon sense explicar-se a si mateix, de manera indirecta; el jove can-
tant de Xàtiva forma part, ineludiblement, de la vida personal i intel∙lectual
de Fuster, tot i que –com sabem– la dimensió autobiogràfica en l’obra de
Fuster està ben lluny de les formes de la confessió. Com analitzem en un
altre estudi (Esteve, 2016), Fuster no fa del seu jo matèria d’escriptura sinó
que és el punt de vista obligat, l’eix de la seua escriptura, l’única perspectiva
possible a partir de la qual interpretar el món, des de la primera persona del
seu assaig, i des d’un lloc (gairebé sempre des de Sueca) i un temps con-
crets.

En aquest primer capítol, i en els que segueixen, s’estableix també el
pacte referencial que se li exigeix a la biografia, ja que remet a una realitat
exterior (el biografiat) que existeix. Com passa en altres discursos autobio-
gràfics, aquest pacte es fonamenta en la intenció de respondre a aquesta
realitat, l’aspiració d’oferir-hi una imatge “semblant”, la représentance de què
parla Ricoeur (2003: 366).

Així mateix, també constatem la justificació que sol donar-se en el
gènere biogràfic –i en l’autobiografia en general– sobre les raons per les
quals s’escriu la biografia o la justificació del valor del biografiat. En el cas
que ens ocupa, hi participen tant el biògraf com l’impulsor de la biografia.
Alcides es demana si no deu ser una “concessió desproporcionada a la
popularitat”, malgrat adir-se perfectament en la línia de la seua col∙lecció de
biografies populars amb una “preocupació essencialment ciutadana”, i
Raimon ha demostrat ser un tema (ells parlen de “cas”) de gran interès per
a aquests ciutadans que fidelment el segueixen. De nou se subratlla l’im-
pacte popular del fenomen Raimon.

Altrament, Fuster (1963: 59–60) justifica aquesta obra per la transcen-
dència de Raimon en la “nostra actualitat nacional”. De no ser així, dedi-
car-li un llibre “no entraria en les meves eixutes i cansades capacitats literà-
ries”. I aquesta transcendència va lligada al fet lingüístic i a la difusió d’una

                                                     
14 Amb insistència, apel∙la a la comprensió dels buits que la seua memòria no és capaç de

recordar.
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identitat nacional, sobretot: “ha realitzat, realitza i sobretot pot realitzar
una extraordinària tasca de consolidació idiomàtica i presa de consciència”;
el seu origen valencià permet una vertebració cultural i lingüística esperan-
çadora, segons Fuster.

Aquesta motivació del biògraf s’acosta a la d’alguns historiadors que a
través del personatge biografiat pretenen reconstruir una època, un mo-
ment del passat. La diferència rau en el fet que Fuster, situat en la més
estricta contemporaneïtat de Raimon, amb aquesta biografia intenta fixar,
construir una imatge que serà la protagonista d’una època, present i futura,
i fins i tot l’explicarà. És el cronista d’una realitat que contribueix a crear,
difondre o consolidar a través també d’aquesta biografia. Al capdavall,
Raimon crida l’atenció de l’editorial i de Fuster pel que comença a ser i
molt especialment pel que pot arribar a ser, pel seu potencial. L’escriptor
de Sueca no pretén amagar-ho en cap moment i s’expressa d’aquesta mane-
ra: “per tot el que ell pot fer i significar, no convenia, ni convé, que el seu
destí sigui la boîte elegant o els variétés de transhumància perpètua.” I rebla:
“Raimon ha de ser tota una altra cosa. Una cosa difícil, àrdua, d’espinosa
estabilitat” (Fuster, 1963: 43). Aquesta perífrasi d’obligació delata el seu
propòsit, tot i que parteix sempre de les característiques amb què es fa
reconeixible i que han subratllat també aquells que s’hi aproximaren al
fenomen Raimon posteriorment (Espriu, Pla, Vázquez Montalban...). És la
biografia d’una “esperança”, d’una fe, en la vertebració cultural del territori
que comparteix una mateixa llengua, ja que tendeix a explicar Raimon no
solament pel que és i ha aconseguit fins aquell moment (1963) sinó sobre-
tot pel que pot arribar a ser.

Siga com vulga, compleix amb una de les funcions més tradicional de
qualsevol biografia: la difusió d’uns personatges que són importants per a
cohesionar una identitat nacional; de proporcionar al col∙lectiu uns refe-
rents o símbols que puguen reconèixer com a part de la seua comunitat
cultural. I en aquest sentit la valencianitat de Raimon era fonamental per a
la construcció d’aquest relat nacional.

 3  Raimon com a símbol: entre l’heroi i l’artista

Segons la tipologia de biografies que estableix Madelénat (1984: 23), la de
Raimon estaria a cavall del gènere hiperbiogràfic o psicològic (centrada en
una persona) i la biografia en aquest cas artística-literària, en què es posa
l’accent en la relació entre la persona i la cultura o la civilització a què per-
tany, en un terreny híbrid que sol ser inherent als gèneres autobiogràfics.
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En aquesta biografia, però, no trobem un retrat psicològic de Raimon
exclusivament, tot i que resulten molt eloqüents els traços breus, però
sempre encertats, de la personalitat que Fuster destaca, entre línies. Un xic
de bon caràcter i amb un sentit de l’humor que connecta amb el de Fuster:
“sociable i de somriure fàcil”, amigable (Fuster, 1963: 34); un “noi espon-
tani, entremaliat i xerraire” (op.cit.: 27), que “mai no portava corbata i duia
els cabells indefectiblement esbullats: com avui, si fa no fa” (op.cit.: 28),
lluny de la imatge i la procedència burgesa dels Setze Jutges, però igual-
ment interessat per la cultura (un “beat de la cultura”) i plenament impli-
cant, que s’enrolava en tot tipus d’activitats: cine-clubs, teatre, recitals,
revistetes, conferències... (op.cit.: 35). Tanmateix, la balança en aquesta
biografia s’inclina a favor de la relació entre Raimon i la cultura de què
forma part i que a partir d’aquest moment representarà com una icona.

 3.1  “Un xicot de Xàtiva, només”: l’home

En la descripció que fa de Xàtiva, dels orígens dels seus progenitors i de la
casa de Raimon, Fuster insisteix a subratllar el seu caràcter humil, popular,
de classe treballadora, que tot i estar becat per a estudiar a la universitat de
València sobrevivia amb menús que Fuster descriu amb una ironia hilarant:
“de frugalitat espartana, construïts amb verdures barates, carns d’origen
dubtós, peixets i ous insípids, en dosis i en combinacions molt cauteloses”
(Fuster, 1963: 33).

Sempre curiós i inquiet, decidí durant els estius viatjar primer a París
(l’any 1960) i després a Stafford com a peó a fer carreteres, on s’està sis
mesos i on “se li van fer durícies als palmells de les mans” (op.cit.: 39). Rai-
mon fa d’obrer: és el símbol d’una classe social. Viatja, però treballant; no
és un burgés i no canta com un burgés. Aquesta és la idea en què Fuster
insisteix, tot i que a qui primer cridarà l’atenció és a un públic culte. La tria
lingüística que per a Raimon és “natural” esdevé un atractiu per al públic
intel∙lectual, amb què primer connectà: “els que escrivien i llegien en cata-
là”, que hi veuen un component ideològic.

“¿És que Peleguero –Ramon Peleguero Sanchis– podia defraudar aquell
corrent d’interés i d’esperança que, sense voler, havia despertat amb quatre
cançonetes?” es demana Fuster, per contestar tot seguit que “S’adonava i,
cada dia amb més lucidesa, que cantar, per a ell, era una mica com un mi-
nisteri missional. El jongleur innat que portava a dintre sabia fer-se càrrec de
la serietat que les circumstàncies atribuïen a les seves habilitats” (op.cit.:
40). Raimon és presentat, doncs, com un heroi, amb un do –gairebé natu-
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ral, tel∙lúric–, amb un poder: la “propaganda de la llengua”, que exigia una
gran responsabilitat i que assumeix conscientment. Fuster diu: “ell és un
naïf de la música. Fa les cançons amb una desaprensiva i total ignorància
de la tècnica: com li surten, deixant-se guiar per l’instint i per les reaccions
dels que l’escolten” (op.cit.: 48). Un impuls que “li venia de molt endins,
incontrolat i fosc”.

Aquestes afirmacions contrasten profundament amb les entrades del
dietari Les hores guanyades que Raimon dedica, en bona mesura, a explicar el
procés de composició musical del projecte Totes les cançons (1981) que és
descrit amb detall com un treball rigorós, tenaç i professional, allunyat de
l’espontaneïtat de què parlava Fuster. Entre una i altra obra han passat vora
20 anys i Raimon necessita afirmar-se i distanciar-se de la imatge de músic
protesta, sense més valor que el reivindicatiu, en què l’encasellen durant la
transició.

La responsabilitat assumida per Raimon ha estat igualment considerada
posteriorment per altres veus canòniques dins el món de la literatura cata-
lana com Salvador Espriu (1981) qui afirma que des de jovenet “tenia el
ferm propòsit d’esdevenir el que era, i ho ha anat acomplint pas a pas”, tot
i que arribat als quaranta (just quan enceta el seu dietari) “contempla equà-
nime l’embalum (el seu paper com a personatge històric), sense rebutjar-lo
però amb els peus afermats en una sòlida riba [...] esguarda amb un som-
riure el respectable simulacre però no s’hi identifica, senyor d’ell mateix, in-
abastable, després d’aixoplugar en un recer segur l’intacte nucli de la seva
personalitat”.

Aquest rol de Raimon durant la transició i els intents d’uns i altres per
utilitzar la seua imatge i fer campanya política15 li pesarà i així ho expressarà
en diferents fragments del seu dietari. Per això, llegint-lo tenim la sensació
que Raimon dialoga en part amb aquella biografia que immortalitzà una
part de la seua vida, un instant (molt intens) i li fixà una imatge pública que
durant una època va envair la seua vida privada (la seua identitat personal) i
també va limitar la seua consideració com a cantant.

No és casual que l’escriptura d’aquest dietari (amb les anotacions d’un
any exactament: desembre 1980–1981) coincidisca amb un projecte musi-
cal en què sembla voler tancar una etapa de vint anys configurada en gran
mesura per la imatge i les vivències que Fuster plasma en aquesta biografia.
Raimon inicia el dietari amb 40 anys, una època de crisi, i amb una sensació
de sentir-se “estafat” (Raimon, 1983: 10): “no m’han donat prou de temps
                                                     
15 Així ho explica Antoni Batista (2005: 126–130).
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per donar sentit a la meva vida”; i sense amics en qui confiar: “és possible
de tenir amics quan s’és un home públic?”. Es lamenta que els amics
només el reconeixen en el seu jo d’abans i mai del present. I també apunta
envers la instrumentalització de La Nova Cançó. Als anys 80, amb la mort
del dictador, donen la carrera de Raimon per acabada, cosa que ell ha sabut
desmentir amb l’evolució de la seua trajectòria artística. Hi ha una preocu-
pació constant que genera, potser, o que marca tot el diari: fer noves can-
çons i deixar enrere el Raimon passat per començar una nova etapa:

Sembla a punt de trencar-se el meu llarg procés de contenció del crit, de fer aparèixer el
diàleg entre cant i recitat [...] El que desitjo ara és un crit recitat, amb pressentiment de
cant i nostàlgia de silencis, sense que el concepte distregui. Cantar no és mai enraonar ni
raonar. (Raimon, 1983: 42)

 3.2  Un poeta: l’artista

Fuster fou el primer a retratar el poder de Raimon com a artista, a banda
del rol assumit per les circumstàncies històriques. Un poder que rau en la
seua personalitat i força per interpretar les cançons: amb la veritat de
l’artista, d’una banda: “una abrupta vehemència el transfigura. Mentre la
veu va dient i esmolant-se, la seva cara és, tota ella, un rictus tens, i els
músculs i les venes se li marquen amb una pressió dolorosa. No mira
enlloc. Sembla concentrat en el seu propi clam” (Fuster, 1963: 62). I, d’una
altra, en les lletres de les seues cançons que són poesia, popular, “activa i
majoritària” (op.cit.: 66). Unes virtuts que també seran destacades poste-
riorment tant per Espriu (1981)16 com per Josep Pla.17

Al llarg de la biografia, Fuster insisteix en la solidesa i la qualitat artística
i literària de Raimon, l’evolució i el creixement com a artista que demostra-
va no ser una promesa ni “un bluf promogut per unes necessitats cir-
cumstancials” (Fuster, 1963: 42), sinó tota una realitat.
                                                     
16 Qui no solament “no li regatejaria gens el títol de poeta” sinó que el considera un clàs-

sic “per la seva rectitud ètica” i “per l’excel∙lència i per la més que probable perdurabi-
litat del seu art”.

17 Pla (1966) el defineix així: “Raimon abans que tot és un poeta i un considerable poeta
[...] un poeta d’una gran eficàcia [...] es troba al llindar d’una carrera que pot ser utilís-
sima”. I afegeix: “Raimon, que sembla haver nascut amb el do de l’expressivitat esque-
màtica, realitat que no es pot obtenir seguint la facilitat i l’abandó, sinó mantenint des-
perts, lúcids i deliberatius tots els sentits i tots els estats interiors i que és inimaginable
sense una força de manifestació complicada però congènita, ha aconseguit, en el camí
de la poesia que porta a cap, grans i magnífics efectes”.
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Com a músic, però, Raimon té una formació modesta, en aquells anys
seixanta, que Fuster no s’està de comentar com un signe de senzillesa i
naturalitat, com hem vist anteriorment. Fins i tot Fuster esmenta les incor-
reccions que l’assessor musical d’Edigsa, Enric Gispert, veia en les cançons
de Raimon (op.cit.: 54), les quals són obviades pel cantant i també pel seu
públic. Fuster parla de la venda de discos com un baròmetre de la “radica-
ció popular del cantant”, per damunt dels “encerts musicals”. S’imposa la
personalitat de Raimon, que és el que atrau també al públic, superada la
fase d’exotisme per raons de valencianitat.

L’èxit de Raimon com a cantant el conduirà a col∙laborar amb una
columna literària en el setmanari Destino, de finals de 1963 a principis de
1965 (Gámez, 2009: 71). De nou, Raimon es presenta no solament com a
cantautor sinó també com a escriptor. El principi d’una parella artística in-
destriable que més endavant es plasmarà en forma de llibres de pensaments
i reflexions datats en el dietari Les hores guanyades (1983), i en forma de llibre
de versos: Poemes i cançons (1973), D’aquest viure insistent (1986), il∙lustrat per
Andreu Alfaro i presentat a València pel mateix Joan Fuster, i Les paraules
del meu cant (1993), amb pròleg de Joaquim Molas.

Comptat i debatut, Raimon continua la seua trajectòria artística amb els
valors que el van fer triomfar en aquella dècada dels seixanta i que primer
Fuster i després altres com Espriu, Pla o Vázquez Montalbán van celebrar
en els seus escrits: el carisma de la seua personalitat, la potència del seu
cant, la capacitat d’interpretar i versionar els poemes més hermètics d’au-
tors com Ausiàs March o Salvador Espriu, però també pel seu compromís
amb la llengua i la cultura catalanes, la independència de criteri, i el poder
de conservar i eixamplar el seu públic. La biografia de Fuster de 1963 con-
tribueix a projectar el jove Raimon com a símbol d’una realitat cultural,
política i lingüística sobre la qual reflexiona Fuster al llarg de la seua obra
assagística i que a finals dels 60 començava a prendre una forma ideològica.
Una biografia que ajuda a difondre un personatge imprescindible per a
entendre la nostra història recent i el nostre convuls present.
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Globalització i identitat: alguns apunts
en la narrativa catalana actual
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Summary: We address aspects of globalization in current Catalan literature and try to
see how it affects it: does the Catalan writer take into account a reader from outside the
linguistic domain? Does globalization influence the theme of the works? And also the
categories of space and time? Have aspects of this reality been dealt with in some
works? Is the presence of foreign population, both European and from other conti-
nents, reflected in the Catalan, Majorcan and Valencian societies today? To develop
these questions, we will analyze works by Sánchez-Pinyol, Joan Benesiu, Carles Casa-
juana, Melcior Comes, Najat El Hachmi, Pius Alibek, Jovi Lozano, and Francesc Serés.
Keywords: Globalization, universal literature, transnational literature, deterritorializa-
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 1  La globalització: un nou centre, una nova perifèria?

Comencem amb una interrogació: la globalització, ben present en les nos-
tres vides, canvia l’esperit de la literatura que s’escriu en l’actualitat?

La globalització, sens dubte, ens porta a replantejar-nos moltes qües-
tions relacionades amb tots els àmbits de la vida, incloent-hi el de la cultura
i la literatura. Potser caldria dir millor: el de les cultures i de les literatures.
El fet cert és que ha modificat les relacions entre el centre i la perifèria:
Què ha de fer un escriptor? Escriure per a qui? Per als lectors potencials
d’arreu del món? Per als lectors que parlen la seua llengua? Per als inte-
grants del seu circuït literari? La premi Nobel Svetlana Aleksiévitx, segons
declarava a Barcelona el mes de maig del 2016, té ben clar que els seus
lectors són d’arreu del món:“no em preocupa –deia– si publico o no a Rús-
sia o a Bielorússia. El que m’interessa és escriure una obra interessant per a
tot el món. En aquest sentit, la meva literatura ha de combinar literatura i
periodisme, perquè tracta el temps d’avui i el temps etern” (Serra, 2016:
s/p) .

Pensar que el centre –el nou centre– és el món o Europa –en una pri-
mera instància– ens du a plantejar-nos de nou la qüestió de la literatura
universal. La primera passa és preguntar-nos: què significa hui la literatura
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universal? Perquè som davant d’una abstracció que suposa tenir en compte
el conjunt de les literatures mundials, però com es pot fer viable això?
Esdevé un cànon de les literatures del món? D’alguna manera era el que
predicava Harold Bloom (1995) en el seu El Cànon Occidental, tot ampliant-
lo a la resta de latituds culturals del Planeta? També podríem entendre –si
reduïm l’aspiració anterior o la trobem inassolible– un mercat, un espai des
d’on tenir notícia de la literatura de la resta de països del món.

Si fem una mica d’història, la formulació més exitosa del concepte la va
realitzar, sens dubte, Johann Wolfgang Goethe amb la Weltliteratur o “lite-
ratura universal” que és la continuació de les teories de Herder i el seu
esperit del poble o Volksgeist. Per al filòsof alemany la base de la universa-
litat era la diversitat. Però la idea d’una literatura del món ve de lluny, pel
cap baix de l’època de l’expansió de la impremta, tot i que amb Goethe el
seu ús es generalitza. No me’n puc estar de recordar l’al∙lusió que fan Marx
i Engels en el Manifest Comunista de 1848:

Els productes intel∙lectuals de les diverses nacions esdevenen patrimoni comú. La par-
cialitat i la limitació nacionals es tornen cada cop més impossibles, i a partir de les
nombroses literatures nacionals i autòctones es forma una literatura universal. (Marx /
Engels, 2000: 32)1

No obstant aquest esperit, la noció de literatura universal no va avançar
de manera fefaent. L’imperialisme va fabricar un estereotips –ho ha
demostrat amb contundència Eduard Said en el seu llibre Orientalisme, de
1978– que idealitzaven el moro, l’indi o l’asiàtic en abstracte, mentre
menyspreaven el moro, l’indi i l’asiàtic concrets. Per un altre costat, la difi-
cultat d’establir un vertader apropament a les literatures del món ha estat
substituït pel paper que exercien certes metròpolis: primer París, després
Londres i, més avant, Nova York. Un paper de filtratge de la producció
d’arreu del món que traduïa i presentava a la resta de cultures.

Explorar el camp de la Literatura Universal té dificultats. Un estudiós
americà, David Damrosch (2003), proposa tres formes d’entendre la lite-
ratura universal: 1) refracció el∙líptica de les literatures nacionals; 2) la lite-
ratura universal és l’“escriptura que millora amb la traducció”; 3) la litera-
tura universal no és un cànon de textos sinó una forma de llegir, una “for-
ma d’empatia desapassionada pel que fa a altres mons que disten del nostre
lloc i la nostra època” (Damrosch, 2003: 17s).
                                                     
1 Al llarg del treball, traduesc al català dels textos originàriament en altres llengües vessats

al castellà.
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La primera aproximació “refracció el∙líptica”, la literatura s’organitza
mitjançant les nacions. El marc són les nacions i per tant resta com la idea
inicial de fer una literatura universal, suma de les obres més reeixides del
conjunt de literatures.

Pel que fa a les traduccions, certament passen a formar part de la lite-
ratura de destí ja que les incorpora a la seua pròpia saba. El que introdueix
David Damrosch és una apreciació sorprenent: la literatura universal és
aquella que millora amb la traducció i, per contra, aquella que es desllueix o
que no assoleix reeixir en altres llengües, seria literatura que no passa la
prova de valor universal.

Una literatura com la catalana tradueix amb un ritme frenètic, mentre
que una literatura com la castellana manté un índex de traducció molt infe-
riors (proporcionalment al nombre demogràfic). Mostra així, la nostra lite-
ratura, un interés per l’altre, per les altres cultures i literatures. Una actitud
que comporta, d’alguna manera, el tercer estadi descrit per Damrosch, en
el sentit que la literatura universal, més que un cànon d’obres, és, fona-
mentalment, el producte d’una actitud de curiositat per la resta de cultures i
de literatures (Damrosch, 2003: 28). I al costat d’aquesta curiositat, hi ha
un respecte que ha d’eliminar perspectives com ara l’eurocentrisme.

En la darrera dècada la literatura catalana ha vist una sèrie d’obres des-
tacades traduïdes a múltiples idiomes. A tall d’exemple, entre les més
representatives tenim les 37 llengües a les quals ha estat vessada La pell freda
(2002), una obra de la qual s’han venut sols ens català més de 125.000
exemplars; Victus (2012) ho ha estat a 16 llegües, fins ara, i se n’han venut
250.000 exemplars; mentre que de Jo confesso (2011) de Jaume Cabré que
dos anys després de la seua publicació estava traduïda a 21 llengües, sols en
català s’havien venut més de 80.000 exemplars.

És aquesta la nostra aportació a la literatura universal? Cal, sens dubte,
deixar passar el temps per tal de veure si aquestes obres o d’altres assolei-
xen el segell d’universalitat. Moltes vegades, aquestes obres traduïdes pas-
sen a ser genèricament obres de literatura espanyola ja que no es visualitza
ni la cultura ni la literatura catalana. Açò, si més no, passava ara fa uns
anys, amb autors com Mercè Rodoreda o Llorenç Villalonga que eren lle-
gits en molts països com a simples escriptors espanyols.

És lícit preguntar-se si les obres catalanes dels darrers anys mostren
indicis de mundialització, en el sentit que alguns dels seus components
remeten més al món que a l’espai, a personatges i a ingredients de l’entorn
propi. Una novel∙la com La pell freda, de Sánchez-Pinyol (2002), ni se situa
en una geografia autòctona, ni els personatges, ni la trama entronquen amb
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cap tret històric o psicològic relacionat amb la nostra societat. Deliberada-
ment és una obra abstracta. Un recull de contes com Històries del paradís, de
Xavi Sarrià (2007), el cantant d’Obrint Pas, que ha tingut uns 10.000
exemplars de venda –un petit bestseller valencià– presenta els escenaris
dels seus relats arreu del món: Argentina, el Kurdistan, Alemanya, Japó,
Estats Units, França, Noruega... I fa referència a esdeveniments ocorreguts
almenys en quatre continents com ara la guerra d’Iraq, la guerrilla de
Colòmbia, els africans que amb pasteres travessen el Mediterrani, els dis-
turbis dels barris pobres de París... A Jo confesso (2011), Jaume Cabré incor-
pora escenaris d’arreu d’Europa, on ho fa també el novel∙lista Joan Carre-
ras a Cafè Barcelona (2013). Aquesta novel∙la se situa a Amsterdam i els per-
sonatges procedeixen de diversos països europeus. Per últim, un dels petits
èxits de públic, amb set reedicions des de l’aparició el 2015, Gegants de Gel,
de Joan Benesiu, se situa en Ushuaia, la ciutat més austral del món, a
l’Argentina; els personatges –tret del narrador que és un alter ego de l’autor
i que és valencià– procedeixen de diversos països europeus: Polònia,
França, Anglaterra, o d’Amèrica: Mèxic i Xile. La novel∙la aborda múltiples
temes i la trama esdevé complexa, però reflecteix grans capítols de la histò-
ria contemporània: l’holocaust, l’afusellament dels oficials polonesos en
mans dels russos durant la Segona Gran Guerra, la matança de la Plaça de
les Tres Cultures de Mèxic... Gegants de gel –un títol juganer amb l’al∙literació
de la “g”– és una novel∙la plena d’intertextualitats literàries, musicals, cine-
matogràfiques, però tret d’una al∙lusió a un escriptor, cap de les altres fa
referència a obres de la literatura catalana.

L’element geoespacial i la procedència dels personatges poden fer-nos
pensar si ens trobem davant d’uns escriptors que han interioritzat el mapa
del món com a geografia dels seus potencials lectors. És així? Potser també
que no siga cap recerca d’efecte, sinó una conseqüència. Com que som
consumidors, com més va més, de literatura d’arreu del món, de cinema, de
música... Com que viatgem de manera molt més còmoda i barata que mai!

Gegants de gel, a més a més, aborda, en un dels seus eixos temàtics, la
identitat. Un aspecte que relaciona amb el de frontera, amb el paisatge-límit
representat per la ciutat més austral del món: Ushuaia, i també els blocs de
gel, als quals fa al∙lusió el títol. Que són això: gegants de gel i, per això, es
desfan.
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 2  Literatura europea? Literatura transnacional?

Potser la dificultat de plantejar la literatura universal passa per crear plata-
formes intermèdies o estadis mitjans, com seria ara la literatura europea.
Una literatura inexistent com a tal, però que podríem pressuposar que nai-
xeria d’aqueixa “refracció el∙líptica” de les literatures europees. Seria una
mena de marc superior a les de cada nació, un paradigma, en tot cas, supra-
nacional. Una escriptora com la croata Dubravka Ugrešić el reclamava per
a ella. En l’assaig “Qué es europeo en la literatura europea?”, inclós en el
llibre No hay nadie en casa (2009), defensa l’apel∙latiu “literatura trans-
nacional” o una “zona gris” de literatura no territorial:

En aquesta zona habiten autors “ètnicament no autèntics”, emigrants, immigrants,
refugiats, escriptors que pertanyen simultàniament a dues cultures, literats bilingües que
no creen “ni aquí, ni allà” o en tot cas creen fora dels confins de les literatures nacio-
nals. La literatura de la zona grisa la creen els escriptors que escriuen en la seua llengua
materna envoltats per l’idioma del país amfitrió; i també aquells que en haver renunciat
a la seua llengua materna escriuen en la del país amfitrió. (Ugrešić, 2009: 167)

Per a Ugrešić, aquesta zona gris, la reclama per a ella: una croata que
després de la guerra va ser fustigada al seu propi país i va decidir instal∙lar-
se a Amsterdam. I escriu en croata –el serbi-croata de tota la vida, que ara
és serbi-bosni-croata– però ho fa des d’Amsterdam, on viu, amb una aten-
ció a les literatures d’arreu d’Europa. Per a l’escriptora “la zona gris” esta
formada per autors que no se senten en casa en el països d’acollida, però
tampoc no volen tornar als països d’on han fugit. I escriuen pensant, com
en el seu cas, amb un lector europeu.

Aquesta nova literatura, a parer d’Ugrešić, no encaixa bé dins de les
categories –imposades i estretes– com la d’“exiliats”, “ètnica”, “d’emi-
grants”, “de la diàspora”, “multiètnica”... I mentre sorgeix la designació
adient, es fa ressò del terme “literatura transnacional”, defensada per un
professor de la universitat de Princeton, Azade Seyhan. Per aquest intel∙lec-
tual, “la literatura transnacional” és la literatura que opera fora dels cànons
nacionals i que “aborda temes de les cultures desterritorialitzades i es diri-
geix a grups i comunitats paranacionals” (Ugrešić, 2009: 168).

En tot cas, d’allò que es tracta és de rebutjar les etiquetes identificatives
que acostumen a acompanyar els autors: “Dubravka Ugrešić, escriptora
croata”. Posem per cas. Per a l’autora aquesta etiqueta ofereix una “inter-
pretació abreujada del text, quasi sempre desencertada” (Ugrešić, 2009:
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162). Sovint, l’etiqueta identificativa obri un espai que fa per llegir en el text
quelcom que no hi apareix.

Més enllà d’acceptar aquesta designació de literatura transnacional, cal
reconèixer com les literatures, i la nostra entre elles, és plena d’autors que
tenen una procedència cultural no catalana. I açò afecta els aspectes cen-
trals de la identitat. Al costat dels lligats a uns orígens culturalment cata-
lans, tenim també els altres de procedència magrebí com: Najat El Hachmi,
Laila Karrouch, Saïd El Kadaoui; l’iraquià de llengua aramea: Pius Alibek;
anglesa: Matthew Tree, i també, un canvi recent, el castellà Llorenç Gar-
cia... Esment a banda mereixen els autors que han tingut, essent d’ací, com
a llengua familiar, el castellà: Sergi Belbel, Joan Benesiu... Són circumstàn-
cies la conseqüència de les quals deixa, de vegades, uns textos amb un
sabor diferent. En termes de Deleuze parlaríem, potser, de desterritorizalitza-
ció (Deleuze / Guattari, 1988: 16).

És a punt de fer huit anys que el premi Ramon Llull de 2008 el va gua-
nyar –per sorpresa de molts– Najat El Hachmi, una xicona nascuda a
Nador el 1979, de cultura amazic, amb una novel∙la titulada L’últim patriar-
ca. L’obra, escrita en un català amb ressonàncies rodoredianes, ens presenta
un món completament desconegut en la literatura catalana: una família
amazic on el pare, el patriarca, actua amb una suma de masclisme, egolatria
i despotisme encobert per les pautes de la cultura magrebina. Si bé assistim
a un retrobament cultural a través de l’idioma, amb una força de llengua
oral ben viu, hi introdueix aspectes d’unes famílies amb religió, valors i
pautes culturals ben diferents a les nostres. Com dirien G. Deleuze i
F. Guattari, desterritorialitza l’univers cultural propi per reterritorialitzar-lo
amb uns ingredients nous procedents de la comunitat cultural de la seua
família (Deleuze / Guattari, 1988: 16). Per bé que cal subratllar que el
català literària de l’autora i la tradició literària que reivindica: Víctor Català,
Mercè Rodoreda i Montserrat Roig, és plenament catalana. A més a més,
en la novel∙la, hi trobem una epopeia de la integració cultural amb l’apo-
logia de la literatura com a arma de construcció personal i social. La litera-
tura ha impulsat la protagonista –alter ego de l’autora, en aquest cas– al
desig d’emancipació personal.

L’últim patriarca és una gran novel∙la, amb una força fabuladora i amb
una vitalitat expressada a través de motius, microhistòries, escenes d’una
significació pregona. Hachmi se sent de dos llocs i és significatiu el que li
adreça al seu fill en Jo també sóc catalana a qui demana estima per les respec-
tives llengües. En un moment determinat descriu els dols de l’emigrant,
una experiència travessada per la pèrdua:
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Llegint les fotocòpies que m’havia passat una amiga, descobria ‘els set dols migratoris’.
El dol per la llengua, el dol pels amics i la família, el dol per la cultura, pel paisatge i la
terra, el dol per la pèrdua de l’estatus social, per la pèrdua del contacte amb el grup ètnic
i per la pèrdua de la seguretat física. (El Hachmi, 2004: 139)

En La filla estrangera del 2015, en certa mida, hom pot veure-la com un
duplicat del patriarca, prenent, ara, la figura de la dona –la mare– com a
punt de referència. Hi ha molts aspectes significatius, però l’autora hi des-
taca l’element lingüístic que fa per incorporar termes àrabs i amazics al text
català. Es tracta de mots que poblen la vida del personatge i que són ben
intraduïbles;

A cada bucle dels meus pensaments una idea m’anava colpejant amb més intensitat: si
hagués d’explicar en aquesta llengua en la qual penso tot el procés de fer el pa, no ho
sabria fer, em fallarien les paraules perquè quan ho faig per a mi la descripció se m’om-
ple de paraules de la llengua de la meva mare que ningú més pot entendre. Només amb
algú que fos com jo, que també tingués una mare com al meva i hagués aprés aquesta
llengua que ens és estrangera i l’hagués interioritzat com he fet jo fins el punt de ser la
principal llengua dels seus pensaments, només amb algú així li podria parlar com em
parlo jo a vegades, barrejant les dues llengües. I encara que feia anys que sabia parlar
amb els habitants del lloc sense problemes, em vaig veure de sobte que a la ciutat on
anava a viure, on volia ser jo sense haver-me d’explicar qui era, allà molt probablement
no entendria. Només per això, per un discurs tan absurd, interior i que no vaig contras-
tar amb ningú, vaig decidir baixar del tren i canviar d’andana per esperar el següent. Per
tornar a casa, em deia, que en la llengua de la mare també volia dir morir-te. (El
Hachmi, 2015: 22)

Diguem, que en termes deleuzians, hi ha una desterritorialització del
català i una reterritorització que incorpora components d’una nova cultura
de molta gent que viu entre nosaltres. Per aquells que fan la vida en dues
llengües hi ha una parcel∙la d’una, lligada a experiències concretes, que
esdevé difícil de traslladar a l’altra si no es fa amb els mots originaris. Açò
és una constant que trobem en autors com Azorín i Gabriel Miró en algu-
nes de les seus obres, farcides de catalanismes. El novel∙lista valencià, d’ex-
pressió castellana, Rafael Chirbes, així mateix, donava compte de la perdu-
da que suposava desatendre el lligam lingüístic originari, en el text “De
lugares y lenguas” en el llibre El novelista perplejo:

Soy un escritor valenciano que vivo desde hace cuarenta años fuera de mi tierra, que
nací en una familia y un pueblo que hablan en valenciano, y que ha visto durante mi
infancia cómo las clases en ascenso utilizaban el castellano para ponerse coturnos lin-
güísticos. Los azares de la vida me han llevado a escribir en una lengua que no fue la de
mis abuelos y padres, ni es la de mis hermanos y sobrinos, la de mis primas de Tavernes
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i la de mis amigos de Denia, esa en la que yo mismo aprendí a nombrar casi todo lo
necesario, la que yo mismo hablo con la torpeza de un autodidacta cada vez que piso
esta tierra […] y en la que no escribo. No sé lo que eso quiere decir. Sé que significa
algo que me desazona. Cuando, por alguna razón, paso unos días aquí, siento que escri-
bo en una lengua que es la mía, porque con ella he vivido mas de cuarenta años, y en
ella me hecho escritor, y que al mismo tiempo no es la mía, porque mis abuelos y mis
padres apenas la entenderían, y porque deja fuera una parcela de mi mismo que perma-
nece yerma. (Chirbes, 2002: 135)

El 2010 es va publicar una obra ben significativa del nostre present
policultural amb identitats de diversa procedència: Arrels nòmades de Pius
Alibek, un iraquià de llengua aramea vingut a Catalunya a principis de la
dècada dels vuitanta. El llibre és una deliciosa autobiografia de l’autor on
conta els fets més destacats de la seua vida a l’Iraq: estampes de la infantesa
i l’adolescència, l’estada a un seminari, per fer-se rector –els arameus són
cristians–, els estudis posteriors en la universitat per llicenciar-se en filo-
logia anglesa i el temps dedicat al servei militar. Aquest el va realitzar en
una unitat que estava en el desert, al mig del país, i constitueix una de les
experiències més intenses i poètiques del llibre. Arrels nòmades naix de la
voluntat d’explicar a la seua filla els seus orígens. Alibek ho escriu així:

Lara no havia nascut encara i Aya Maria, la meva primera filla, estava a punt de fer els
tres anys. A la guarderia, barrejava el català i el castellà amb l’arameu i l’àrab. Resultava
especialment graciós, i alhora gratificant, sentir com conjugava verbs arameus i àrabs en
frases catalanes o castellanes. Però als seus ulls preciosos hi restava una pinzellada de
desconcert. No l’entenien del tot i no entenia perquè no l’entenien. Jo intentava expli-
car-li que les seves arrels interferien en el seu present i l’enriquien. (Alibek, 2010: 216)

No deixa de ser un testimoni de la realitat multicultural de la societat
actual, on emigrants d’origen equatorià conviuen amb els d’origen magrebí,
gent procedent de països de l’Est, subsaharians, paquistanesos o de Ban-
gladesh... L’escriptor Francesc Serés a La pell de frontera (2014) n’ha fet un
document amb entrevistes, fotografies de tot aquest món que habita –co-
habita– amb el nostre, i que té una realitat humana ben dura a l’esquena.

 3  Policulturalisme

Si segons hom calcula, un milió i mig d’emigrants han arribat a Catalunya
en els darrers quinze anys, al País Valencià i a les Illes... És cert que també
aquesta població, en algunes zones del nostre litoral, tant català, com
valencià i a les Illes, és ple de residents europeus. La colònia britànica de
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les comarques del sud valencià té unes xifres que en alguns llocs és supe-
rior a la dels autòctons de les poblacions. I a més hi ha colònies d’escandi-
naus – els noruecs de la Marina Baixa són l’agrupació més gran de noruecs
fora del país i potser arribe als dotze mil. D’aquesta realitat, una novel∙la de
Jovi Lozano-Seser, El traductor (2015), en fa el tema i l’escenari a través
d’un autòcton que és traductor d’anglés i que treballa en un dels periòdics
en anglés de la colònia britànica. Lozano-Seser ens presenta un quadre de
les comarques del sud valencià colonitzades per la pitjor subcultura brità-
nica i el marxandatge turístic espanyol, i en fa una radiografia àcida, hila-
rant. El conjunt del llibre és una suma d’escenes esperpèntiques, amb ocur-
rències insòlites d’una inventiva inesgotable. Més enllà de la perspectiva
d’humor, estem davant d’una novel∙la que, com exposa l’autor en l’obra,
ens mostra la vida d’un personatge gens comú: un jove obès amb les difi-
cultats vitals corresponents. Veure escenes que transcorren a Xaló, a Beni-
dorm, a Altea i a Alacant no és gens habitual en la nostra literatura. Ni en
la nostra, ni en cap altra. Hi ha com una mena de pudor o de prejudici
d’abordar aspectes que formen part d’allò que les oficines de turisme ano-
menen la Costa Blanca. L’autor descriu Benidorm com

[l]’ecosistema endèmic de María Jesús, ‘su acordeón’ i també dels seus ‘pajaritos’. El
poble on visqué i morí Manolo Escobar. L’indret amb l’hotel més alt d’Europa i l’índex
més baix de desocupació hostalera de tot el continent. La seu del Benidorm Palace i del
major nombre de saunes gais per metre quadrat d’Europa. La ciutat on estiueja Belén
Esteban i el 80% de la població del Regne Unit en edat fèrtil o estèril. (Lozano, 2015:
222)

Un dels aspectes centrals d’El traductor gira al voltant del món literari,
tot ressaltant la quantitat de falsies, esnobisme i frivolitats que el caracte-
ritza. I tòpics: un dels punt més reeixits de la mirada de Jovi Lozano-Seser
és la causticitat amb què corroeix els llocs comuns, siguen literaris, musi-
cals, publicitaris, cinematogràfics, identitaris… “L’autèntic esperit valencià
–es depenja en un moment donat– no és el fester, ni el balafiador, ni el
secessionista, ni tan sols l’arrosser. L’autèntic esperit valencià és el pirò-
man. I és just sota les flamarades on trobem la penitència. I l’addicció”
(Lozano, 2015: 167). El traductor aborda una dimensió del multilingüisme
que és força nuclear: la traducció. I en fa comèdia, sobre la manera que es
tradueixen les obres d’una literatura a una altra; i també sobre la mirada
que hi ha darrere cada llengua i de cada cultura. De fet, la novel∙la que és a
punt de traduir-se a l’anglés, és tot un testimoni de la visió que tenim de la
comunitat britànica nosaltres. I alhora una incursió en la que ells tenen de
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nosaltres, una mescla de tòpics, idealitzacions mediterranitzants, de figures
que poblen, segons ells, el nostre imaginari. Una visió que s’acosta a la que
al segle XIX potser tenien dels espanyols andalusos amb figures com Pros-
per Mérimée, l’autor de la tant famosa Carmen.

Per bé que no sovintegen les inclusions de gent de fora del domini lin-
güístic de l’Estat espanyol que s’acosten al català, cal consignar la figura de
Llorenç Garcia, un autor nascut a Yecla el 1979. El jove escriptor es dona a
conéixer el 2015 amb el recull de prosa i poesia Bocins de mi, bocins de tu,
amb una ben remarcable força literària. Segon ens diu en el relat “La meua
gran decisió”, capbussant-se en la fondària dels temps, va descobrir la
saviesa medieval i amb ella que la fe i la passió mouen la vida. No tot va ser
fàcil –diu– però va ensumar la saviesa perenne de vells trobadors, Ramon
Llull i Ausiàs March:

El dia que vaig decidir d’aprendre català, no sabia que podria endinsar-me per les gira-
gonses de la vida, ni que beuria de fonts sagrades. Però vaig adonar-me que aquesta no
és una llengua que es conforme a la rigidesa honorífica de les glòries passades. També
sap adquirir la maleabilitat del dia a dia i adaptar-se al vaivé del futur. I salvant mots…
continuaré viatjant. (Garcia, 2015: 87)

Aquest interés pel català va conduir l’autor a un compromís literari i fa
servir un català elegant, sinuós, d’una gran precisió plàstica. “La lengua
catalana –confessava en una entrevista a La Vanguardia– es un auténtico
altar de grandes figuras literarias. En sus palabras siento mucha profundi-
dad y el peso de una historia que se sumerge en la noche de los tiempos”
(Andrés, 2015: s/p).

 4  L’equívoc cosmopolita i l’escriptor nacional

El marc nacional, sempre seguint els casos que hem portat a col∙lació, és,
sens dubte, el contorn que ubica, organitza i modalitza la creació literària.
En el passat i en el present. La nostra, si més no. I ben segur en la major
part de la resta de literatures. La mateixa Dubravka Ugrešić, després d’ad-
vocar per la literatura transnacional, com hem vist, no té altre remei que
constatar un funcionament de la literatura europea per quotes. “El mercat
literari europeu –diu l’autora– no pot suportar l’allau de cinquanta autors
lituans (ni el lituà més de dos autors holandesos, per exemple), i per això
un o dos seran benvinguts” (Ugrešić, 2009: 175). Com enuncia –i, alhora,
denuncia– l’escriptora, el funcionament és per quotes. Podria ser d’altra
manera? El fet cert és que, al capdavall, aquesta restricció malda per fer que



 Globalització i identitat: apunts en la narrativa catalana actual 133

l’escriptor d’una literatura petita tinga una sensació que la seua obra haja de
mostrar alguns aspecte nacional si vol assolir ressò a escala internacional.
Tot una paradoxa. Llegim –diu Dubravka Ugrešić– un autor, posem per
cas Günter Grass o Philip Roth, en tant que són grans escriptors; en canvi,
per què llegir un autor eslové? búlgar? basc?... en la mesura que ens explica
coses ètniques o antropolòtigiques del seu país respectiu.

Sota aquesta pressió, l’escriptor torna a ser l’“ànima del poble”, rètol
que el romanticisme havia fet seu de manera impulsiva i exaltada. Potser
calen termes també nous, però és clar que l’actual context mundialitzant
convida a fer camins propis en cada autor, en cada literatura, fins i tot.
Aquesta tessitura la comenta l’escriptor basc Iban Zaldua en un assaig ben
recomanable: Ese idioma raro y poderoso. Zaldua hi enumera, sense animad-
versions de cap classe, les decisions que ha de prendre un escriptor que
opta a ser un escriptor basc. Les quantifica en onze, començant primer que
res, per quina llengua triar: el basc o el castellà. Però una elecció, decisiva,
que ha de fer tot escriptor basc és si ha d’escriure sobre “la cosa”. “La
cosa” és el conflicte basc, perquè com guanyar-se lectors de fora de la lite-
ratura basca? Quin motiu pot tenir, posem per cas, un lector rus, alemany o
txec per llegir un escriptor basc? Un podria ser aquest: donar compte d’una
experiència nacional pròpia amb l’especificitat que té aquesta situació (Zal-
dua, 2012: 71–89).

D’acceptar aquesta reflexió, faríem un reconeixement explícit que cada
literatura aporta uns temes al concert de la literatura del món. La literatura
argentina hauria de donar compte dels desapareguts i de la psicoanàlisi, la
colombiana de la droga, potser com l’espanyola –i també la catalana– ho ha
fet i ho fa encara de la Guerra Civil tot convertint-la quasi en un tema
constant, perdurable. I no solament és qüestió de tema, també l’escriptor
ha de qüestionar-se si vol seguir la tradició pròpia, amb més o menys exo-
tisme indígena o, per contra, seguir rastres universals. Encara que la pre-
gunta que ens fem, tot seguit, és què és universal?

Ben mirat, si sempre les literatures han estat en contacte, cada cultura i
cada literatura ha funcionat de manera autosuficient. Talment un univers
propi. Cada cultura, a través de cada llengua, ha estat, com diu George
Steiner, una finestra al món. Una mirada al món des del seu centre.
Aquesta situació forma la matèria de la novel∙la de Melcior Comes, Viatge
al centre de la terra (2010). L’obra construeix una al∙legoria mitjançant l’al∙lu-
sió a un pretés lloc que dóna accés en la Sagrada Família i que condueix al
centre de la terra. No és casual que s’haja triat el monument de Gaudí, un
edifici desproporcionat, que en termes d’un personatge esdevé una “sublim



134 Enric Balaguer 

anormalitat”: “El destí d’un poble, obligat a sostenir, sobre la seua pròpia
normalitat, tan precària, el pes i la grandesa i la glòria d’aquesta sublim
anormalitat: la Sagrada Família” (Comes, 2010: 81). El fet de ser una nació
sense estat, comporta una incertesa que hom vol combatre a còpia d’obres
culturals. I alhora en un estat de continua autoanàlisi: “Som una perpètua
nació dedicada a avaluar els seus objectius, a contemplar el seu significat i
eliminar la seua vergonya mitjançant la broma o sentint-se en perill d’una
manera o altra” (Comes, 2010: 235). Hom fa evocacions al passat històric,
a la continuïtat del llegat mediterrani, fins i tot a la sensació de poble elegit
–no cal que ho recorde d’on prové. Tot per apuntalar una sensació de pre-
carietat, i una incertesa sobre el futur: “Qui em llegirà d’aquí uns anys,
quan ningú parli la nostra llengua?” (Comes, 2010: 116), es demana un per-
sonatge.

Sobre la novel∙la una qüestió important: aquest accés al centre del món
representat per un indret de la Sagrada Família és una manera de diagramar
un fet de coordenades socioculturals: cada cultura s’hi veu com el centre
del món. Un pintor cubà, Antonio Eligio Fernández, en el quadre “Mundo
soñado” representa el globus terraqui mitjançant l’illa de Cuba convertida
en grafia. Aquesta mena de cubacentrisme esdevé una gran veritat cultural.
Què és una cultura sinó una mena de finestra sobre la qual contemplem la
vida? Una manera d’explicar-se, de representar-se, de manifestar la seua
existència, la forma de relacionar-se amb la natura, de donar compte dels
avatars històrics viscuts, de les bases econòmiques de la seua societat...

La globalització ens pot fer canviar aquest marc de referències? Aspi-
rem ara, a dirigir-nos al món? Podem dirigir-nos a un lector mundial o
europeu sense assumir la visió pròpia? La perspectiva que deriva del marc
col∙lectiu? De la traïció pròpia?

Tant si hom adopta un rol cosmopolita, com si pren un ingredient
propi per a traslladar-lo al món sencer, hi ha un perill de fer coses al dictat
de motivacions inadequades. Motivacions que releguen el factor d’autenti-
citat de la creació i, sobretot, desenfoquen la perspectiva de l’obra en bus-
car un lector model inexistent.

Dues obres de Carles Casajuana, L’últim home que parlava català (2009) i
El melic del món (2013), aborden una sèrie de qüestions que entren de ple en
tot el que hem comentat. L’escriptor de Sant Cugat, diplomàtic de profes-
sió, potser ha reflexionat de manera fefaent des del contacte amb cultures
de diversos continents (ha viscut a Bolívia, Nova York, les Filipines, Kuala
Lumpur).
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La història de Carles Casajoana L’últim home que parlava català és la d’un
novel∙lista, Miquel Rovira, que escriu una ficció situada temporalment al
final del segle XXI, quan el català ja ha desaparegut, però hi resta un únic
parlant. Llavors, el professor Rosenfeld, un dels especialistes en llengües
llatines mortes d’una universitat nord-americana, vol fer-li una entrevista.
Es tracta, com hem dit, de l’últim dels parlants de la llengua – una espècie a
punt d’extinció. Així comença l’obra que especula sobre el fet de la mort
del català. No és fortuït que una de les frases que encapçalen la novel∙la
siga la de l’escriptor polonés Witold Gombrowicz: “Si, d’aquí cent anys, la
nostra llengua existeix encara...” La recorda l’escriptor txec Milan Kundera
en un dels seus textos compilats a El teló, on en fa una reflexió punyent:

El que distingeix les nacions petites de les grans no és només el criteri quantitatiu del
nombre d’habitants; és alguna cosa més profunda: l’existència no és per a elles una cer-
tesa indubtable, sinó sempre una qüestió, una aposta, un risc; estan a la defensiva
davant de la història, aquesta força que les supera, que no les pren en consideració, que
ni tan sols arriba a veure. (Kundera, 2005: 76)

Després, l’escriptor txec afirma corda que si bé Polònia té el mateix nom-
bre d’habitants que Espanya, aquesta és “una vella potència que mai no ha
vist amenaçada la seua existència, mentre que la història ha ensenyat als
polonesos el que vol dir no ser. Privats del seu estat, han viscut durant més
d’un segle al corredor de la mort” escrivia a El teló (Kundera, 2005: 47).

L’ultim home que parlava català presenta la relació entre dos escriptors que
es coneixen casualment: Ramon Balaguer i Miquel Rovira. El primer escriu
en castellà, tot i ser catalanoparlant, mentre que el segon ho fa en català.
Aquest, Miquel Rovira, és qui escriu una ficció que titula: “l’últim home
que parlava català”. I Miquel llegirà l’obra de Ramon i a l’inrevés. Per a Mi-
quel, Ramon escriu en un castellà impostat, ortopèdic: “un castellà fals,
postís, probablement. Un castellà poc natural” (Casuajuana, 2009: 55). Se li
fa incomprensible que Ramon, essent català, escriga en castellà, i per què?,
per guanyar més lectors? A la fi:

per més llibres que venguin a la resta d’Espanya i a l’Amèrica hispanoparlant –diu Mi-
quel Rovira– només poden connectar de debò amb lectors catalans, o molt familiarit-
zats amb el món de la cultura catalana escrita en castellà. Aquests lectors són els únics
que poden captar el joc de referències i de connotacions de l’univers literari que ells
intenten crear i el llenguatge peculiar de què se serveixen. Ingènuament, creuen que
amb els seus catalanismes enriqueixen el castellà, com Valle-Inclán i Camilo José Cela
amb els seus galleguismes. Però en la majoria de casos l’empelt no funciona prou, i no
és –com ells mateixos es pensen en els moments lúcids– perquè els catalanismes que
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trien no siguin els més indicats, sinó a causa del tronc en els quals els volen inserir, un
castellà fluix, insegur, sense arrels fermes. (Casajuana, 2009: 66)

Al llarg de l’obra assistim a les diatribes dialèctiques entre l’un i l’altre.
Per a Ramon, la novel∙la de Miquel Rovira serà pamfletària, la ideologia es
menja l’escenificació literària que hauria de conformar-se més de preguntes
que d’afirmacions taxatives. En canvi, per a Miquel Rovira, Ramon escriu
en un castellà desnaturalitzat. No diu “había diez persones” o la “vio en el
terrado”, però fa servir “batió palmas” en un context en què sona falç.
Cada llengua té una ànima, una història, una personalitat. El català té una
relació estreta amb el tèxtil, tot i la seua decadència industrial. Expressions
com: “embolicar la troca”, “posar fil a l’agulla”, “fil per randa”, “un fil
d’aigua”, “punt per agulla” o “molta tela per talla”, en són bons exemples.
No diem “complica les coses“ o “estar fet un lio” sinó “embolica la troca”,
i no diem “amb tot luxe de detalls”, sinó “fil per randa”, ni “mans a l’obra,
sinó “posar fil a l’agulla” (Casajuana, 2009: 144).

El pretés universalisme de Ramon Balaguer xoca amb la realitat de les
comunitats de lectors: només l’entendran –defensa Miquel Rovira– els
lectors catalans que lligen en castellà. Certament, la idea caldria aprofundir-
la amb dades i tractar de verificar si és, bàsicament, així. El fet que moltes
editorials, en espanyol, tinguen sucursals a Sud-Amèrica o fan edicions
específiques per a Argentina i Uruguai, per exemple, sembla donar-li la raó.

Carles Casajuana reprén el tema en una altra novel∙la-assaig amb els
mateixos personatges: El melic del mon. Ara, però, Ramon Balaguer dirigeix
una col∙lecció d’assaig en una important editorial que fa llibres en castellà i
en català. Si l’assaig en castellà té força eixida, no la té en català. Llavors
pensa en proposar un determinant llibre del gènere que puga ser d’interés.
Pensa, així, en un assaig que revise el camp identitari, allò de què és ser
català hui en dia. Llavors li proposa escriure-la a Miquel Rovira. Aquest
accepta pels diners i es posa a fer-lo. A la fi, el llibre no s’editarà perquè no
convenç els executius de l’editorial que troben que no complaurà cap lec-
tor; el catalanista més o menys fervorós el trobarà tebi, i el no nacionalista,
potser excessivament etnicista i fonamentalista.

Mentrestant, però, Miquel Rovira repassa des dels tòpics i els estereo-
tips (el català és “[m]és comerciant que funcionari, més pintor que escrip-
tor, més cuiner que jardiner i més arquitecte que enginyer” [Casajuana,
2013: 42]). Hi destaca figures arquetípiques com ara el Sr. Esteve i, en un
altre camp, els coneguts polsos dialèctics entre el seny i la rauxa. En
aquesta revisió entren qüestions com la del paisatge, una terra suau i menys
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severa que la veïna aragonesa dels Monegro. Una qüestió com l’espirituali-
tat té matisos diferents, només cal mirar la Castella, terra de sants i de guer-
rers, marcada pel sacrifici i l’austeritat, amb l’expressada per un Joan Mara-
gall que parteix de com de formós és el món en el seu “Cant espiritual”; o
l’idealisme del Quixot davant de la sensualitat d’El Tirant lo Blancs. El català
és un ésser més anarcoide, més individualista, menys messiànic. L’escriptor
repassa les teories de Jaume Vicens Vives, de Ferrater Mora o Josep Pla
per a concloure, també, que la Catalunya actual ja no és com ells la varen
dibuixar.

L’actual procés d’universalització mitjançant la integració europea –una
estructura supranacional– afavoreix la superació de plets per un costat,
però per l’altre “el desarrelament que provoca fa que la gent s’aferri als lli-
gams lingüístics i culturals, i això reforça nacions com la catalana” (Casa-
juana, 2013: 78), perquè, al capdavall, la llengua articula el nostre ser-en-el-
món. El llenguatge està fortament vinculat a l’experiència corporal i a la de
l’espai, a micro escala i a macro escala. Però a través de la llengua hom pot
incorporar veus d’altres idiomes i donar compte de les seues realitats.

Casajuana ens fa un estat de la qüestió dialècticament gens desdenyable
i, conjuntament amb el llibre anterior, esdevé una resposta davant de la
globalització. Més que teories eufòriques, pondera el conjunt de qüestions
candents sobre el tema que dibuixen com a fet central en tota la literatura,
la llengua, la primera llar de tot escriptor.

 5  Recapitulació i consideracions finals

La globalització, com hem dit, activa la idea d’una literatura mundial, tot i
les dificultats per a dur-la a terme. Hauríem de posar-nos d’acord com
entenem la literatura universal i també parar esment i no caure en els
paranys d’altres èpoques: estereotips, reduccionismes, ostentació d’un
segell de cosmopolitisme... Hem de constatar l’increment de traduccions
d’altres literatures i també l’augment de les traduccions de les nostres obres
a d’altres idiomes, un esdeveniment que fa pensar si hom va en la direcció
de literatura universal. La contribució catalana a aqueixa tindria en les
obres de Sànchez-Piñol i de Jaume Cabré els noms més destacats.

Després d’analitzar algunes de les novel∙les amb èxit, pel que fa al
públic, dels darrers anys, hom detecta una tendència a emprar un espai
geogràficament fora del nostre o bé és espai abstracte, d’un altre lloc del
món des d’Amsterdam a Ushuaia. I, vegades, hi ha també una presència de
personatges de procedència forana (Gegants de Gel, Cafè Barcelona).
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Podem preguntar-nos sobre l’encert o no de la proposta de Dubravka
Ugrešić en parlar de la literatura transnacional. Serien afiliables les obres de
Najat El Hachmi o de Pius Alibek o d’altres autors? Al nostre parer no. En
canvi sí que desterritorialitza i reterritorialitza el català: el lèxic incorporat i
els elements culturals àrabs. Sobre la presència de gent d’altres cultures
entre nosaltres cal apuntar obres com les d’autors com Francesc Serés, Pell
de frontrera, i Jovi-Lozano, El traductor, que donen compte de gent europea
en el nostre territori.

La recerca del l’internacionalisme pot realitzar-se, paradoxalment, a tra-
vés de l’indigenisme? L’exploració de novel∙les com les de Melcior Comes
o Carles Casajuana ens situen en un estat de la qüestió que remet com l’ele-
ment idiomàtic i la creació literària van junts. Per això, una llengua mai no
és una traducció, doblatge d’una altra: té la seua pròpia ànima. Cada llengua
té incrustada la història dels seus parlants, la memòria de la seua vida, les
invencions poètiques… integrades de manera inconscient. Descobriment
de l’espai, el temps i les maneres intransferibles que els atorga significat.

Per acabar, vull reportar ací, en prevenció dels paranys del cosmopoli-
tisme que acompanya la globalització, el que descriu l’escriptor sudafricà J.
M. Coetzee, en una novel∙la-assaig titulada Elizabeth Costello (2011). Una
ficció que presenta una escriptora australiana –la que dona nom a l’obra–
que visita Àfrica, on té una germana missionera, i va fent digressions a tord
i a dret. En un moment determinat s’encara amb un escriptor nigerià que
ha fet una conferència sobre la novel∙la africana i després d’escoltar-lo rea-
litza la següent afirmació:

La novel∙la anglesa l’escriu bàsicament la gent anglesa per a altra gent anglesa. Per això
és novel∙la anglesa. La novel∙la russa l’escriuen els russos per a altres russos. Però la no-
vel∙la africana no l’escriuen uns africans per a altres africans. Pot ser que els novel∙listes
africans escriuen sobre Àfrica y sobre les experiències africanes, però en tot el temps
miren de reüll els estrangers que van a llegir-los. Els agrade o no han acceptat el rol
d’intèrprets i interpreten Àfrica per als seus lectors. Però com es pot explorar un món
amb plena profunditat si a l’hora hom ho ha d’explicar a uns forasters? És com si un
científic assagés parar esment en la seua investigació, de manera plena i creativa, i, al
mateix temps, ho hagués d’explicar a uns alumnes ignorants. (Coetzee, 2001: 56s)

La interpretació de l’Elisabeth Castello, segons conta, arranca del fet
que a Austràlia havia passat quelcom de paregut. Fins que hom va posar fi
a escriure per a “estrangers” i això va ser en descobrir que es podia man-
tenir una “literatura local”. La reflexió paga la pena: la literatura parteix
d’aquestes referències locals, a partir de les quals, sense renunciar a res, ha
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de convertir-se en una obra destinada a un públic de la seua pròpia comu-
nitat. Tota una lliçó –quin dubte hi ha!– ben aprofitable.
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Summary: The present article contains the study of Jordi Casanovas’ three plays on
Catalan identity. The analysis demonstrates how the playwright succeeds in reflecting
the complex reality of Catalan identity from a varied perspective both chronologically
as well as socially. To achieve this goal, Casanovas creates public, semi-public and pri-
vate contexts to develop the action, offering an overview which reproduces a changing
reality and its constant redefinition. In this way, the playwright transforms a specific
and ‘local’ message into a global and transnational one and invites the audience to
reflect on a topic which from particular changes to general.
Keywords: Jordi Casanovas, Una història catalana, Pàtria, Vilafranca, contemporary Cata-
lan drama, national identity, Catalan identity, identity and drama 

 1  Introducció

El concepte d’identitat és complex, canviant i integrat per elements en
constant evolució. Les circumstàncies determinants en la (re)definició del
perfil identitari –és a dir en el procés de la seva construcció, desconstrucció
i reconstrucció– es poden identificar amb el context històric i socio-polític
passat, la constant redefinició de la mateixa identitat, l’existència d’un con-
text polític i socio-cultural propici, la superació de la visió idealista del
nacionalisme romàntic del segle XIX i la seva substitució per un major rea-
lisme, pragmatisme i concretesa, a partir de l’anàlisi crítica de la història.

També cal tenir en compte la dialèctica entre ‘centre’ i ‘perifèria’, con-
ceptes que impliquen dinàmiques ideològiques, equilibris socio-polítics i
econòmics, codis culturals que es (re)defineixen constantment a través de
la tensió entre l’immobilisme auspicat per l’hegemonia dels grups domi-
nants (i per això definits ‘majoritaris’) i el dinamisme propiciat pels grups
subalterns (i conseqüentment identificats com a ‘minoritaris’) (Deleuze,
1997: 251–252, 255).

Per tant, hom podria proposar una definició de grup ‘perifèric’ basada
en tres punts fonamentals (Deleuze / Guattari, 1986: 26): l’aparició/l’exis-
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tència d’una consciència col∙lectiva, l’elaboració de qüestions i preocupa-
cions socio-polítiques, la dialèctica entre sistema propi i sistema aliè.

En la (re)construcció de la identitat nacional, però, també es fan servir
estratègies discursives (Wodak, 2009: 31–35), expressió de l’experiència de
l’Altre, del passat polític compartit, de la construcció d’una política futura
comuna, de la cultura compartida, del reconeixement d’un ‘cos’ territorial
nacional.

Alhora, aprofitant la llengua (tant el propi idioma com ara la retòrica), el
discurs sobre la identitat nacional s’articula en tres nivells igualment com-
plementaris, és a dir a nivell públic (com veiem a Pàtria de Casanovas), a
nivell semi-públic (com passa a Una història catalana), a nivell privat (com es
concreta a Vilafranca. Un dinar de Festa Major).

Tot i així, cal subratllar que, en la dialèctica entre identitat nacional i
tendències globals, els elements implicats, és a dir la peculiaritat cultural i
l’obertura universal, són factors interdependents i no pas oposats/anti-
tètics, perquè renoven el diàleg intercultural i consoliden els elements iden-
titaris distintius que participen en el procés d’universalització.

 2  El teatre català actual i la figura de Jordi Casanovas

De fet, la dramatúrgia catalana recent (i no tan sols catalana, com ha estat
demostrat per González / Laplace-Claverie, 2012) ha sabut plasmar de
manera significativa aquesta dialèctica: aparentment el gran èxit internacio-
nal del teatre català podria semblar sorprenent, perquè aquest representaria
en un principi l’expressió d’una cultura per cert no global (Pallach, 2000),
que, tanmateix, ha sabut escenificar peculiaritats culturals fortament especí-
fiques a través de trets estilístics, tòpics, mecanismes que hom podria defi-
nir com arquetípics, en què també el públic estranger es pot reconèixer,
activant un veritable diàleg intercultural.

Un exemple especialment interessant d’aquest fenomen ens l’ofereix
Jordi Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978), dramaturg i director teatral
pluripremiat, format a l’Institut del Teatre i la Sala Beckett de Barcelona.1
Casanovas ha escrit més d’una trentena de peces i recentment una trilogia
sobre la identitat catalana, de què formen part Una història catalana (del 2011,
amb una nova versió del 2013; Casanovas, 2011 i 2013a), Pàtria (Casano-
vas, 2012) i Vilafranca. Un dinar de Festa Major (del 2015; Casanovas, 2015a).

                                                     
1 Sobre l’autor i la seva trajectòria, veg. Prieto, 2005; Foguet, 2007; Casanovas, 2009;

Corrons, 2011b; Pérez Rasilla, 2012; Corrons, 2013; Romaní, 2014; Orazi, 2018.
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 2.1  Una història catalana (2011–2013). El qüestionament de la
realitat socio-econòmica actual i de les seves arrels

Primera part de la trilogia, l’obra descriu gairebé 20 anys de la història
catalana, del 1979 al 1995, de la Transició a la Barcelona postolímpica, pre-
sentant tres ambientacions –el Pallars, Barcelona i Nicaragua– i un triple
enfocament temàtic: les aspiracions d’un poble de la muntanya del Pirineu
que vol aprofitar l’arribada de la democràcia i la modernitat per desenvolu-
par-se econòmicament; l’experiència d’un emigrant català a Nicaragua, que
presencia el passatge de la utopia revolucionària a la corrupció després de
la derrota del dictador Somoza (Tree, 2011; Ordóñez, 2013; Puigtobella,
2013); els intents d’un quinqui del suburbi barceloní de La Mina de sortir de
la il∙legalitat i tornar-se un ‘honrat’ home de negocis. S’entén immediata-
ment que al text no s’hi trobarà cap idealització, sinó tot el contrari. Es
tracta, doncs, d’una història de ‘fronteres’, protagonitzada per autòctons,
immigrants castellanoparlants, emigrants, amb les seves històries personals
que es mesclen en la quotidianitat i construeixen una realitat social, eco-
nòmica i política ‘calidoscòpica’ que desafia qualsevol visió monolítica (Crí-
tica teatral, 2013; Barbany, 2011).

Des del principi, la llengua és l’element utilitzat per contextualitzar i
connotar l’acció, les ambientacions, les situacions i els personatges, fent-la
servir per tant com a marcador identitari: a la peça, hom pot escoltar el
pallarès més o menys tancat dels habitants de la muntanya, el barceloní, el
castellà dels immigrants de La Mina més o menys catalanitzat, el castellà
estàndard, l’espanyol de Nicaragua. En l’epíleg, amb el desvetllament con-
clusiu, tot encaixa perfectament: el temps, l’espai, les diferents històries, tot
s’unifica en el present, en un lloc de la muntanya i en un desenllaç on s’ho-
mogeneïtzen les vivències dels personatges (Barreña, 2013).

A Una història catalana l’eix identitari s’identifica amb la pregunta inevi-
table sobre què significa ser d’un lloc i com funcionen els mecanismes
d’arrel a una terra, sigui quina sigui (Bachs, 2013). Això demostra la capa-
citat del dramaturg per conciliar elements identitaris peculiars amb factors
universals, rebutjant tot tipus de mitificació i basant, en canvi, la seva anà-
lisi en una reflexió força concreta i realista.
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 2.2  Pàtria (2012). El qüestionament de la política actual per la
construcció d’una política futura

Segona part de la trilogia, la peça s’estrena en 2012, un mes després de la
històrica manifestació de l’Onze de Setembre, i examina el context socio-
polític que ha engendrat la complexa situació de la Catalunya actual (Crítica
teatral, 2013), oferint “un final rotund, inflamat de patriotisme, [que] va
posar dempeus els espectadors […], convidats a metabolitzar vertiginosa-
ment la ficció, convertida en el plausible futur polític” (Benach, 2012, citat
també per Sagarra, 2012) plantejat des de la Diada del 2012. De fet, l’obra
sembla concretar l’anhel de veure aparèixer un personatge polític que pugui
aconseguir l’objectiu comú en la delicada situació present, expressant alho-
ra una crítica implícita dels protagonistes de l’escena política. És per això
que Casanovas construeix el personatge principal connotant-lo amb trets
antitètics respecte als polítics reals, però sense caure en la banalitat de pro-
posar contrafigures.

El començament de la peça és dramàticament intens i conceptualment
inquietant: el protagonista, que no és un polític professional sinó un perio-
dista televisiu indignat, en l’escena inicial interromp un debat polític que
condueix des d’un estudi de televisió per blasmar tots els convidats al pro-
grama. Així es llança a la política, aconsegueix aglutinar tota aquella pobla-
ció descontenta amb la situació econòmica i política del país i es torna el
primer candidat clarament independentista amb possibilitats reals d’aconse-
guir la majoria a les eleccions (Àlvaro, 2012).

La trama, doncs, estigmatitza les maniobres dels polítics per destruir
l’adversari i posa al descobert la falta d’una confrontació política èticament
digna, substituïda pels intents de pactar amagadament un compromís ren-
table per a tots i per les tretes per desqualificar i eliminar un contrincant
molest.

Pàtria, però, també és duríssima amb els mitjans de comunicació o, més
precisament, amb una certa manera de gestionar i instrumentalitzar la
informació (Sagarra, 2012).

Amb sorprenent habilitat i eficàcia, Casanovas suggereix les preguntes
més incòmodes sobre la distància i –en els casos pitjors– la incongruència
entre les expectatives suscitades en l’electorat i la real voluntat/capacitat
dels polítics de realitzar-les.

 “Pàtria analitza el sorgiment i la construcció d’una il∙lusió política reac-
tiva” (Àlvaro, 2012) i la gran qüestió del text és precisament la gestió in-
tel∙ligent d’aquesta necessitat de transformació. És per això que, segons
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l’autor, qualsevol canvi ha d’anar acompanyat “d’una restauració del pres-
tigi i la credibilitat de la política”, autocrítica preventiva que representa el
nucli del missatge i l’element de reflexió més profund. L’ambigüitat brech-
tiana del final nega tota complaença als dos bàndols oposats, reafirmant
l’eficàcia i la força dramàtica de l’obra.

 2.3  Vilafranca. Un dinar de Festa Major (2015). Dinàmiques familiars
reflex de dinàmiques socials

Tercera part de la trilogia, la peça ha estat definida com una obra coral. En
paraules del mateix Casanovas, havia d’encapçalar la trilogia, atès que el
tema arrenca de la seva vivència més privada (Marimon, 2015). L’autor,
però, va entendre que per explicar el que coneixia millor havia de tenir més
experiència i aconseguir un cert distanciament (Sala, 2015) per destacar el
valor col∙lectiu d’elements i dinàmiques personals i locals i tornar-los sobre-
nacionals i universals (Casanovas, 2015b).

El dramaturg ha afirmat que potser observant com es mou, pensa i sent
una família catalana hom pot descobrir com realment es mou, pensa i sent
tot un país (Casanovas, 2015c) i és per això que els protagonistes són els
components d’una típica família catalana, que ofereixen un recorregut pels
trets més característics d’aquest context (La família catalana, 2015).

L’autor plasma la construcció dramàtica amb mestria, demostrant la
naturalitat amb què els dramaturgs catalans contemporanis saben reflectir
la seva realitat peculiar –al∙ludint a referents concrets– tot i acordant-la amb
un missatge global (Buffery, 2006; Corrons, 2011a; Amo Sánchez / Cor-
rons, 2012). Per estudiar el perfil identitari col∙lectiu, doncs, l’obra part de
l’àmbit familiar i aprofita una sèrie d’elements anecdòtics costumistes, que
connoten l’acció de manera més popular i tradicional respecte a les altres
dues peces (Casanovas aborda, 2015). Tot i això, i un cop més, s’hi aconse-
gueix transcendir la dimensió local i universalitzar-la.

Quan s’aixeca el teló és el 30 d’agost –diada de Sant Fèlix i moment
central de la Festa Major de Vilafranca– de principis dels 80 i tota la família
s’ha reunit per dinar; de sobte, amb un salt cronològic, es passa al mateix
dia i al mateix lloc del 1999: segons la tradició, la Cristina ha convidat tots a
dinar, ara però la família ha augmentat, el patriarca està malalt, algunes
relacions s’han deteriorat i s’hauran de prendre decisions. El dinar avança i
esclata la ‘tragèdia’, amb les baralles dels germans per les herències; això
inclina els espectadors a interrogar-se sobre l’inquietant poder dels diners,
que sobrepuja fins i tot les relacions familiars.
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El dramaturg, doncs, retrata la societat catalana a partir de la dimensió
que representa el primer nucli social de l’individu i això contribueix a supe-
rar la dimensió local: en la trama, el patriarca del clan que impedia que es-
clatessin els conflictes familiars, com que pateix Alzheimer, ja no pot exer-
cir el paper que havia jugat fins aquell moment i l’alteració dels equilibris
interns del ‘grup’ activa el tema de l’herència. Aquesta circumstància és l’ele-
ment desencadenant del conflicte, que empenteja els personatges a viatjar
retrospectivament cap al passat per entendre d’on vénen i qui són de debò,
amb un final obert que deixa els personatges (però també els espectadors)
lliures de triar el camí que, després de tot, li semblarà el millor, més cor-
recte èticament i socialment per preservar l’equilibri del ‘grup’, de la ‘co-
munitat’, d’aquest microcosmos reflex de la societat en què viuen i vivim.

La crítica ha definit Vilafranca com “un dels textos més ben escrits de
Casanovas, un treball d’artesania literària” (Mònico, 2015), que estableix un
paral∙lelisme entre les dinàmiques i les relacions interpersonals dels mem-
bres d’aquesta família –representativa de la dimensió catalana– i dels espec-
tadors, fins i tot dels estrangers, explorant què passa quan falta la persona
que juga el paper aglutinador en un determinat microcosmos, descobrint al
llarg del desenvolupament de l’acció que inevitablement els components
del nucli en qüestió passen de l’harmonia a l’oposició més tensa (Fernán-
dez, 2015), segons un mecanisme representatiu i arquetípic.

 3  Conclusions

En la trilogia el dramaturg sintetitza els elements clau de la progressiva
definició i reconstrucció del perfil identitari: la dialèctica entre el marc his-
tòric i socio-polític passat (en aquest cas, un passat recent) i contemporani;
el conseqüent naixement d’una consciència col∙lectiva i de preocupacions
socio-polítiques i, per tant, de la voluntat de construir una política futura
comuna; la fase de represa i de (re)construcció identitària, caracteritzada
pel superament de la perspectiva idealista substituïda per una anàlisi des-
apiadadament crítica; l’existència d’un context socio-cultural que representa
el substrat comú i que contribueix a consolidar l’afirmació progressiva.
L’autor expressa tot això aprofitant tres nivells de textualització (públic,
semi-public i privat), connotats de manera peculiar pels altres aspectes
decisius que s’hi influeixen mútuament.

El resultat més sorprenent és la representació eficaç tant del compo-
nent identitari específic com dels mecanismes universals: les qüestions, els
problemes, és a dir els elements connotatius en què es fonamenten aques-
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tes obres, són generals, compartits per tothom, i és per això que els espec-
tadors s’hi poden reconèixer en el que veuen a l’escena; al mateix temps, el
dramaturg ha aconseguit conjugar aquest patrimoni ‘arquetípic’ amb trets
denotatius característics de la identitat catalana, que completen una imatge
capaç de reflectir la riquesa, però també les contradiccions, i per tant la
complexitat, d’una precisa realitat identitària, combinant aquest ‘llenguatge’
particular amb el global. Casanovas ha concretat perfectament “the condi-
tions in which a type of drama that is necessarily taken up with the daily
existence of a rigidly defined group can circulate in the wider community”
(González, 2012: IX), realitzant en escena “the potential of minority thea-
tre for representing the universal at the same time as reclaiming the spe-
cific” (op.cit.: XXIII).
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Espacialitat i construcció d’identitats
en la literatura

Vicent Salvador (Castelló de la Plana)

Summary: The article studies the new conception of space (spatiality) as a sociodiscur-
sive construction and the application of this notion in literature. The meaning of place
is distinguished from those of landscape, territory and abstract space. The concepts of
geocriticism (Bertrand Westphal), heterotopia (Michel Foucault) and chronotope (Mik-
hail Bakhtin) are used to explain the functions of spatiality (Robert Tally) in literature.
After referring to various studies on the literary representation of places like the house,
the sanatorium or the environment of death, this paper concludes with an analysis of
the movie theaters in Catalan literature and, especially, in the poetry of Vicent Andrés
Estellés (1924–1993).
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“Ahora pienso que la sala de un cinematógrafo es el lugar que yo elegiria
para esperar el fin del mundo”

(Adolfo Bioy Casares, Memorias)

 1  El gir espacial: l’espacialitat com a construcció social1

En els darrers temps s’ha parlat molt del “gir espacial”, tal com en altres
ocasions han circulat expressions paral∙leles, com ara “gir lingüístic”, “gir
cultural” i algunes etiquetes més que anuncien una reestructuració episte-
mològica i caracteritzen un canvi de plantejament en diverses disciplines.
Curiosament, aquestes denominacions, pel fet de recórrer al mot “gir”,
remeten a una metàfora espacial, un moviment físic en el marc de certes
coordenades de l’espai… Sigui com sigui, l’anomenat “gir espacial” va qua-
llar en l’àmbit dels estudis geogràfics (sovint esperonat per l’aplicació de
noves tecnologies, els GIS (Geographic Information Systems), però té els seus

                                                     
1 Aquest treball s’ha realitzat en el marc del Projecte d’Investigació Retos FFI2017-

85227-R (MINECO): “La construcción discursiva del conflicto: territorialidad, imagen
de la enfermedad e identidades de género en la literatura y en la comunicación social”.
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antecedents, o els seus fonaments filosòfics, en el pensament d’autors com
són Bachelard, Foucault, Bakhtín o Benjamin, amb un abast que inclou els
estudis literaris i culturals. S’ha parlat, en aquest sentit, de les spatial humani-
ties i de la nova consideració de la posició que ocupen els coneixements en
els seus contextos, en el seu “espai”: allò que podríem anomenar la situacio-
nalitat de les perspectives epistemològiques. En el fons filosòfic de l’afer hi
ha l’èmfasi que es posa en un factor com és el de la materialitat del context
on els éssers i els esdeveniments –incloses les accions humanes que es rea-
litzen en la història– se situen.

Sovint el nou enfocament ha assolit un perfil constructivista respecte a la
concepció de l’espai, en el sentit que aquest ja no es considera ni un a priori
kantià del coneixement ni tampoc una realitat externa independent de la
percepció humana, sinó una construcció social o sociodiscursiva, denomi-
nada sovint espacialitat, terme que han difós autors com ara Edward Soja o
Robert Tally jr. D’altra banda Enric Bou, en la producció catalana sobre
aquesta temàtica, ha escrit una obra centrada en la ciutat i els viatges, que
duu un títol ben indicatiu, La invenció de l’espai (2013), en la qual la literatura
té un paper molt destacat.

L’espai ja no es veu, per tant, com un recipient buit, inert i extern, i es
converteix en una construcció humana, culturalment definida, que ha de
ser estudiada interdisciplinàriament. Des d’aquesta perspectiva, l’esser
humà deixa de ser només un “ésser en el temps” i passa a ser un ésser que
evoluciona a través d’uns espais amb els quals interactua dialècticament
com a subjecte.

El nou objecte d’estudi de les ciències humanes és, així, un constructe
social, l’espacialitat, on guanya rellevància un concepte més “humanitzat”:
els llocs, és a dir, els espais concrets, travessats d’emocions, generadors
d’identitats personals i col∙lectives. Els llocs, en efecte, són un concepte
més definit que el d’espai, constitueixen localitzacions viscudes, configura-
des per l’experiència. Com diu Yi-Fu Tuan (1977: 12): “Place is a special
kind of object. It is a concretion of value, though not a valued thing than
can be handled or carried about easily; it is an object which one can dwell.”
Els llocs, des d’aquest punt de vista, confereixen a l’espai una “personali-
tat” geomètrica. El gir espacial implica, sens dubte, un protagonisme dels
llocs enfront de l’espai entès com a entitat abstracta. La geografia humana,
en definitiva, és una ciència dels llocs, més que no pas de l’espai, ja que són
els llocs els que s’impregnen de la vida de les persones i poden indexar
emocions i identitats, tot assolint significat social. Segons Tuan, els llocs
són espais travessats per experiències humanes, per afectes que els mar-
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quen en un exercici de topofília. (Per cert, aquesta manera de perfilar la idea
podria relacionar-se amb el “tercer espai” de què parla Soja (1996): un
espai que no és el percebut ni el concebut, sinó el viscut.)

Per contra, els espais que no guarden la marca d’aquestes vivències són
espais impersonals que, en la terminologia de Marc Augé (1992, entre
altres) constitueixen “no llocs”, espais despersonalitzats, iguals a ells matei-
xos arreu del món, com ara les àrees de servei de les autopistes. Un dels
trets característics de la nova concepció que vincula llocs amb identitats
pot definir-se com “la aguda comprensión del carácter situado o ‘delimi-
tado por el lugar’ (place-bounded) de toda identidad –individual o colectiva”
(Puente Lozano, 2007: 560).

Un altre autor, Tim Cresswell, encapçala amb una dedicatòria a Yi-Fu
Tuan un llibre sobre la idea de lloc on, entre altres consideracions, diferen-
cia aquesta noció respecte de la de paisatge, un concepte inventat en la his-
tòria de les idees estètiques com un espai emmarcat per la mirada i destinat
a ser contemplat des de fora, mentre que el lloc es viu des de dins: “We
don’t live in landscapes – we look at them” (Cresswell, 2004: 11).

En el mosaic nocional que compon l’espacialitat hi ha un concepte que
cal afegir als ja citats: el de territori, que ha estat definit en una ocasió recent
per contraposició (i complementarietat) amb el d’espai i el de lloc (Duarte,
2017). Òbviament, la noció d’espai és la més abstracta i inclusiva de les
tres, mentre que la de territori és probablement la més vinculada a l’exten-
sió geogràfica i a l’esfera de la demarcació politicoadministrativa. Per a
aquest autor, el perfil propi de la noció podria situar-se així:

Place and territory have space as their substratum, and both are portions of space to
which we attribute personal or social values. But while place is defined by affective val-
ues, territory tends to be demarcated through imposed values; while place is chiselled
by subjective values, territory tends to reign over those who occupy it. (Duarte, 2017: 4)

El territori (nom que deriva de “terra”) remet generalment a una iden-
titat col∙lectiva, als ocupants d’una extensió geogràfica que contribueix a la
identificació del conjunt dels seus habitants, sovint per mitjà de l’encunya-
ció d’un gentilici generat a partir d’una base toponímica. Un territori,
d’altra banda, suscita de seguida la imatge de frontera, uns llindars no
totalment infranquejables sinó més aviat porosos, transitables, on el teixit
de la continuïtat geogràfica i cultural pot esgarrar-se i ser metafòricament
cosit, tal com ha il∙lustrat Marqués (2016) en referència a la frontera i la
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literatura en l’obra de Jordi Pere Cerdà a la Catalunya Nord, “entre la mal-
fiança pel trencat i l’aposta arriscada pel cosit”.

Per aquesta via, els ocupants d’un territori assoleixen la consciència de
pertànyer a una col∙lectivitat vinculada a la porció de terreny on habiten,
una identitat grupal –com ho són també les de classe social, grup profes-
sional o associació basada en la ideologia– que constitueix una mediació
entre la individualitat i la universalitat de l’espècie humana. Per a Joan F.
Mira, aquesta mediació que es basa en el territori té una dimensió molt sin-
gular: “És evident, però, que de la mateixa manera que la pertinença no
territorial és quasi indefinidament compatible, no esdevé el mateix amb la
pertinença basada en el territori. [...] No es pot formar part de grups amb
diferents bases territorial que tinguen el mateix valor definidor” (Mira,
2007: 36–37). Aquesta vinculació territorial dels grups humans tendeix a un
alt grau d’incompatibilitat amb altres adscripcions territorials (fora de casos
de migracions, exilis o mestissatges) i determina una certa idiosincràsia, una
mena d’idioma o dialecte identitari –si més no, en la mesura que els mem-
bres de la comunitat de què es tracti tinguin consciència d’aquesta perti-
nença. En la terminologia a l’ús actualment, diríem que una comunitat ter-
ritorial, com també les basades en el gènere, l’ètnia o la nacionalitat, fa part
de les denominades comunitats “compactes” (thick communities), per oposi-
ció a les comunitats “flexibles” (light communities) basades en estils de vida,
gustos o orientació ideològica. En una època d’identitats “líquides”, aques-
ta segona categoria de comunitats dóna més joc a l’analista social, atent a
contextos més fluctuants (Blommaert & De Fina, 2016).

Com és obvi, les manifestacions culturals contribueixen a construir
aquesta consciència per mitjà de signes de diversa mena, des de la bandera
o els himnes fins als mapes, la llengua, les maneres de parlar pròpies o les
produccions etnopoètiques (rondalles, dites, cançons populars). Entre les
dites manifestacions culturals cal destacar la literatura culta, com ara no-
vel∙les que donen protagonisme al territori per mitjà de la descripció de
paisatges simbòlics o de la ubicació de les peripècies argumentals del relat,
o fins i tot per l’evocació d’un genius loci donat. Els sots feréstecs, de Raimon
Casellas, ens donaria un bon exemple de paisatge imaginari que assoleix
categoria de personatge simbòlic i representa la part més fosca d’una iden-
titat col∙lectiva. Pensem, també, en la funció del Canto general de Pablo
Neruda respecte a la consciència de l’americanitat. O en el seu correlat en
un marc geogràfic més reduït: el Mural del País Valencià, de Vicent Andrés
Estellés, on el poeta dóna títol a la seva obra magna per referència a un
tros d’espai artístic bidimensional: les pintures monumentals i socialment
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compromeses de Siqueiros o de Rivera. La creació estellesiana amalgama
aquí elements històrics (en un to més o menys èpic però també microhistò-
ric), juntament amb poblacions, personatges populars, artistes plàstics...
amb el propòsit de configurar un grandiós símbol col∙lectiu.

Un altre exemple, en el mateix àmbit geogràfic, seria El País Valenciano,
de Joan Fuster, una mena de guia turística culta o “d’autor”, on els succes-
sius itineraris per les terres i les poblacions valencianes –viscuts com a des-
plaçaments d’un viatger que fa de guia per als seus lectors– s’integren en
una mena d’enciclopèdia cartogràfica. L’autor posa “el dit sobre el mapa”,
segons la gràfica expressió amb què bateja el seu estudi Daniel Pérez Grau
(2017). En aquestes situacions, la descripció pren autonomia i deixa d’estar
supeditada a cap narració, o la substitueix. Es cartografia, així, un territori
que té al seu interior una forta densitat temporal, ja que l’espai hi condensa
la història exhibint les traces d’uns processos socials, culturals o econòmics
que dibuixen la personalitat històrica d’un poble. En el marc de la seva
indagació sobre els cronotops, sobre la qual tornarem més endavant,
Bakhtín (1989: 398) assenyalava aquesta capacitat d’alguns escriptors per a
llegir el temps inscrit en els llocs: “Balzac poseía una excepcional capacidad
para ver el tiempo en el espacio. Recordemos, cuando menos, su destacada
representación de las casas como historia materializada, su descripción de
las calles, de la ciudad, del paisaje rural en el plano de su elaboración por el
tiempo, por la historia.” El territori, com també altres menes d’espai, esde-
vé d’aquesta manera un procés més que no pas un ens estàtic. Fet i fet, s’ha
parlat a vegades d’una textualització de l’espai: “All of these levels are
described here from a static perspective as the final products of interpreta-
tion, but they are progressively disclosed to the Reader through the tempo-
ral unfolding of the text. We may call the dynamic presentation of spatial
information the textualization of space.” (Ryan, 2012) Procediments com
aquests impliquen, certament, una certa narrativització de les descripcions en
la mesura que la informació que arriba als lectors sobre els elements des-
crits se seqüencialitza, per mitjà de la mirada del narrador o de l’itinerari
seguit per aquest o per un personatge que veu (i fa veure al lector) els
objectes descrits.

 2  Literatura i espai

En l’apartat anterior han anat apareixent exemples literaris, ja que la litera-
tura, en la seva representació i refracció de la realitat, contribueix poderosa-
ment a la construcció social d’imatges del món. L’espai ha estat sovint la
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parenta pobra dels estudis literaris, una mena d’element secundari que re-
omplia buits d’una manera mecànica: bé en el cosmos evocador de la poe-
sia (projecció del jo sobre la naturalesa o sobre espais closos com la cam-
bra, la casa o la barca) o bé en les acotacions del text dramàtic, a partir de
les quals havien de reconstruir-se materialment, a posteriori, uns llocs
determinats a fi de situar l’acció en l’espai físic de l’escenografia de l’espec-
tacle teatral.

En la novel∙la, l’espai cobrava més gruix (ambientació d’època, repre-
sentació de l’entorn situacional de l’acció), però sempre supeditat al temps
del relat i tan sols aportat al text per mitjà de descripcions d’uns àmbits on
l’argument es desplegava en successió temporal. Així, doncs, les manipula-
cions de la story per convertir-la en plot –si volem emprar la terminologia
clàssica de Forster– i els problemes del punt de vista narratiu i de la focalit-
zació, són els temes que han ocupat de preferència les indagacions dels
narratòlegs. Fins i tot termes com “perspectiva”, “punt de vista” o “foca-
lització”, que no poden amagar el seu origen de percepcions espacials (en
el cinema això és literalment així), es limitaven en general a la gestió de la
informació argumental (en concret: què sabien el narrador i els diferents
personatges, què es feia conèixer al lector o se li amagava) i, a tot estirar
(només en alguns plantejaments de la focalització), les empaties suscitades
emocionalment envers els personatges. Els passatges descriptius solien ser
considerats seqüències textuals subalternes, al servei de la narració, com a
dades que mostraven l’entorn de les accions, o bé anaven orientades a
ralentitzar, quan convenia, el ritme del relat. Un dels efectes col∙laterals del
gir espacial ha estat el reviscolament de l’interès per la descripció, que ha
reduït el seu grau d’ancil∙laritat per a inserir-se de ple en el pacte comunicatiu
que estableixen autor i lector, carregant-se així de significació funcional:
“Bien loin de se réduire à des morceaux détachables purement décoratifs,
les descriptions sont des lieux textuels saturés de sens.” (Ghavimi & Basir-
zadeh, 2014: 54)

Tanmateix, la concepció de la literatura no sols s’ha vist modificada pel
gir espacial en aquests aspectes que corresponen a la tipologia textual, sinó
en estrats més profunds. Algunes obres recents de Robert T. Tally (2013) i
de Bertrand Westphal (2016, entre altres) han desenvolupat una línia de
recerca que, amb matisos diferencials entre ambdós autors, explora els
espais humans i la literatura a l’ensems que la repercussió d’aquesta en la
construcció d’identitats culturals.

Pel que fa a Tally, aquest autor ha titulat amb el nom de “Spatiality” una
de les seves obres principals, on conjuga la idea d’una “cartografia literà-
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ria”, que correspondria a l’activitat de l’escriptor, amb el concepte de “geo-
grafia literària”, que correspondria a les projeccions fetes pels lectors.
Espais reals i espais imaginaris s’amalgamen així en la constitució de l’espa-
cialitat literària. Per a Tally (2013: 80), “just as literature may be a means of
mapping, the places themselves are deeply imbued with a literary history
that has transformed and determined how those places will be ‘read’ or
mapped.” Podem dir, doncs, que llocs com són París, Barcelona, el Lido
venecià, el cap Súnion, el riu Jarama o l’Albufera de València, seran llegits
de manera diferent a partir de la literatura que els ha caigut a sobre, de la
mà de molt diversos escriptors: Victor Hugo o Baudelaire, entre altres, per
a París; per a Barcelona, Maragall, Rodoreda, Tasis, Mendoza...; i per a la
resta, respectivament, Mann, Riba, Sánchez Ferlosio, Blasco Ibáñez. Et sic
et caetera.

Westphal, per la seva banda, ha fet la seva recerca recent sota el rètol de
“geocrítica”, temàtica a la qual ha dedicat una ambiciosa trilogia, on resso-
nen veus com les de Lefebvre, Deleuze i Guatari o altres autors que han
influït en el gir espacial, així com la relació entre temps i espai, la intertex-
tualitat dels imaginaris i, globalment, la interacció entre espai i literatura.
Josep Marqués (2017: 12) ho sintetitza en el paràgraf següent:

La conexión entre espacio y literatura se propone como una auténtica dialéctica (espa-
cio–literatura–espacio) donde la literatura otorgue una dimensión imaginaria a los espa-
cios humanos y les introduzca así en una red intertextual. Ello significa que la geocrítica
permite aprehender un espacio no desde la visión que pueda dar una sola obra o un
solo autor, sino desde la variedad de obras y autores puestos en relación. Con esta inter-
subjetividad, la pluralidad literaria retorna al espacio humano su propia dinamicidad.
(Marqués, 2017: 12)

Adolf Piquer, en un estudi sobre les identitats urbanes en la novel∙lística
catalana contemporània, s’insereix en la línia dels treballs suara esmentats i
postula l’interès de conjuminar la perspectiva de “les ciutats en la història”
amb la de “la història en la ciutat”, per mitjà d’un examen de les relacions
d’autors i personatges amb els espais urbans, en el si d’un procés de ficcio-
nalització que conforma identitats:

La qüestió, ara, és preguntar-se en quina mesura ens resultaria satisfactori fer un recor-
regut per la narrativa catalana contemporània a la recerca de trets que determinen
aquesta peculiar relació entre escriptor i espai, entre personatge i espai, en el procés de
ficcionalització i, finalment, en quina mesura això comporta un procés de lectura i
d’interpretació relacionat amb uns coneixements i situacions de recepció concretes.
(Piquer, 2016: 269)
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Aquestes identitats relacionades amb els llocs poden, fins i tot, vincular-
se a sensacions molt determinades, com són ara olors característiques i el
seu paper de ressort que dispara les vivències en la memòria. Josep M.
Benet i Jornet ha sabut aprofitar aquesta esfera de les sensacions en el seu
teatre, en particular al voltant dels patis de veïns del barri urbà (Roselló,
2017).

Un treball de Vicent Salvador (2016), finalment, aborda les vies de
construcció d’una reivindicativa identitat de barri en el cas del Cabanyal, a
partir de fets geogràfics (el seu aïllament tradicional entre la façana marí-
tima i els quilòmetres d’horta que separaven fins fa poc el poblat respecte a
la ciutat de València), el seu espectre demolaboral (pescadors i pescateres) i
la seva singularitat arquitectònica (modernisme popular). Calia afegir, a tot
això, la influència d’una obra literària –la novel∙la Flor de mayo, de Blasco
Ibáñez– que va configurar en l’imaginari col∙lectiu una èpica de la pesca
mar endins i un esperit lluitador de la població al voltant de figures emi-
nentment femenines. Quan en anys recents va esclatar un llarg conflicte
entre la política urbanística de l’Ajuntament de València –personificada en
la figura emblemàtica de la seva alcaldessa d’aleshores– i la consciència rei-
vindicativa dels habitants del barri, el símbols creats per la literatura, l’art i
la cultura popular local van ser un ingredient mobilitzador de la lluita ciu-
tadana.

 3  Microespais i heterotopies

Si Tuan, com hem vist, parlava de “topofília” en referència als llocs, Gas-
ton Bachelard (1957), en una indagació sobre els llocs domèstics on es
combinen factors de percepció física, memòria personal i imaginació crea-
dora, parla d’una topoanàlisi de l’entorn domèstic, on s’articula la vida íntima
de la gent. Per a Bachelard, és una evidència que la imaginació –i, per tant,
la literatura– incrementa els valors de la realitat, tot integrant en la idea de
la casa els horitzons del passat personal i de la projecció íntima de la pròpia
vida futura. La seva intuïció de la inserció del temps en els estrats de l’espai
físic s’expressa amb un to gairebé aforístic: “Dans ses mille alvéoles, l’es-
pace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça.” (Bachelard, 1957: 27).
L’espai de la intimitat que és la casa té una extraordinària potència de pro-
jecció imaginativa pel fet que és un lloc en el sentit més estricte, un espai
habitat, travessat per l’experiència personal: “La maison vécue n’est pas
une boîte inerte. L’espace habité transcende l’espace géométrique.” (op.cit.:
58) I aquesta ressonància virtual que afecta els individus que l’habiten
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esdevé exportable com a universal humà, per mitjà d’una ona expansiva
d’enorme eficàcia comunicativa. S’ha exposat alguna vegada (Salvador, en
premsa) que la lírica, com a gènere emblemàtic de la intimitat, és generosa
en referències a aquesta imatge, des del poema “La casa que vull” de Sal-
vat-Papasseit fins als poemaris La casa encendida de Luís Rosales o La casa
buida de Jaume Pérez Montaner. I podríem allargar la sèrie exemplificadora.
Només la prosa autobiogràfica –o una pel∙lícula articulada com a relat
autobiogràfic, per exemple, La famiglia, d’Ettore Scola– insisteix tant com
ho fa la lírica en l’evocació de l’espai domèstic propi. Però sens dubte és la
poesia el regne d’aquesta figuració del jo que es projecta sobre el seu
entorn més proper, impregnat d’adherències personals.

Ara bé, la casa és un lloc connotat pel que fa a la identitat de gènere.
Ho ha estat al llarg de la història, en la mesura que els llocs són espais que
adquireixen significats diferents per a les persones i estableixen correla-
cions amb distintes identitats, entre les quals (pensem en els tàndems
infants/adults, amos/servidors, moradors/visitants; etc.) les diferències de
gènere són sens dubte força rellevants. És ben coneguda la reivindicació de
Virginia Woolf en el sentit que una dona, si vol escriure una novel∙la, ha de
poder disposar de diners i d’una cambra pròpia. No hi ha sinó observar, en
la cultura occidental contemporània, parells de llocs marcats amb significa-
cions contraposades com són la cuina (espai femení) enfront de la biblio-
teca o sala d’estudi (espai masculí). L’alè amb què Maria Mercè Marçal
defensa la seva idea de l’alliberament de la dona es manifesta, per exemple,
en els versos en què condemna al foc purificador els estris de la cuina i de
la neteja domèstica, al poema “Vuit de març” de Bruixa de dol:

Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera
amb l’estrall i la por.
Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.
Deixaran les escombres
per pastura del foc,
cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.

(Marçal, 1989: 169)
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L’escombra, això sí, pot assolir un valor ambigu, subvertit, com a vehi-
cle del viatge aeri de les bruixes, quan aquestes s’intercanvien amb les fades
escombres i varetes com a instruments del seu respectiu poder.

D’altra banda, Irene Pérez Fernández, en la seva obra Espacio, identidad y
género (2009: 79–80), proposa aquesta desconstrucció de la dicotomia
públic/privat pel que fa a l’espai domèstic, entrecreuant-la amb la dicoto-
mia masculí/femení:

En el caso de un hombre es realmente sinónimo de privacidad, de retiro, puesto que
este realiza su trabajo ‘productivo’ fuera de la esfera doméstica. En cambio, para las
mujeres lo doméstico no es sinónimo de privado, porque no supone gozar de descanso,
recogimiento y tiempo propio, sino que es precisamente lo opuesto. Significa hacerse
cargo de todo un conjunto de tareas domésticas y de cuidado, que llevan aparejadas
consigo la negación del mundo propio para someterse a los requerimientos y las ape-
tencias de los demás.

En efecte, la casa és un lloc on podem llegir les traces de les identitats i
del poder, que és un dels eixos del pensament de Charles Foucault, el filò-
sof francès que va proclamar ja en els anys seixanta del segle passat que el
seu temps era l’època de l’espai. Es referia en particular a uns espais la història
dels quals era simplement la història dels poders que els dissenyaven a tra-
vés de les institucions. Foucault (1994) va explorar un espai que de cap
manera entenia com un receptacle neutre sinó com una realitat hetero-
gènia: “Nous ne vivons pas à l’intérieur d’un vide qui se colorerait de diffé-
rents chatoiements, nous vivons à l’intérieur d’un ensemble de relations qui
définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolu-
ment non superposables.” (Foucault, 1994: 754)

Per a ell, el concepte clau per a il∙lustrar aquesta heterogeneïtat de
l’espai va ser el que va encunyar com a hétérotopies, uns “espaces autres”,
uns “contre-emplacements” –que eren reals, no pas utòpics– on els altres
llocs reals d’una cultura són a l’ensems representats, contradits i invertits.
Una heterotopia “de desviació” en la terminologia foucaultiana –com ara la
biblioteca, el cementeri, el cinema, l’hotel, els pavellons de repòs...– repre-
sentava i comprimia diverses localitzacions reals i de vegades diverses èpo-
ques, com ara la biblioteca o el cementeri, que tenien també una dimensió
heterocrònica (acumulació de sabers antics i diversos, en un cas, i
d’existències passades, en l’altre).

El cinema era el dipòsit de les il∙lusions, el reflex d’aquestes en un em-
plaçament concret, la pantalla rectangular de la sala de projecció. L’hotel
és, pel seu costat, un lloc de trànsit on s’entrecreuen distintes vides en una
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coincidència espacial momentània, i el lloc emblemàtic de la pèrdua de la
virginitat i del sexe clandestí. Els pavellons de repòs i els asils es troben ja
en la frontera amb la classe d’heterotopies que Foucault, per oposició a les
de desviació, anomenava “de crisi”.

Certament, tots aquests espais heterotòpics són molt productius semiò-
ticament en la literatura. Unes poques exemplificacions, a tall de breus
mostres, ho palesaran. En la poesia de Vicent Andrés Estellés trobem una
fascinació pels hotels (L’Hotel París, entre molts altres exemples) com a lloc
de la trobada furtiva, i pel cementeri com un espai paradigmàtic del dol i de
la mort, un lloc que, juntament amb el fèretre, les exèquies i altres rituals de
la mort, combinava la mirada morbosa del poeta, l’humor negre i un in-
negable vitalisme de fons, com ha estudiat Irene Mira (2016). La biblioteca
–o, més àmpliament, els “espais de la bibliofília”– suggereixen fabulacions
borgianes o també un leitmotiv que pobla els assaigs de Joan Francesc
Mira (Serra, 2017). I el sanatori és una altra heterotopia que ha esperonat la
imaginació d’escriptors tan diversos com són Mann, Cela o Blai Bonet
(Kotatkova, 2018).

 4  Les sales de cinema, un cronotop literari

S’ha esmentat adés la modalitat heterotòpica que és el cinema, una fàbrica
d’il∙lusions compensatòries, un emplaçament contradictori:

L’hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs
emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles [...] c’est ainsi que le cinéma est
une curieuse salle rectangulaire, au fond de laquelle, sur un écran à deux dimensions, on
voit se projeter un espace à trois dimensions. (Foucault, 1994: 757)

Precisament aquest tema, el de les sales de cinema, ens ocuparà en
aquest apartat, però convindria afegir, a l’eina conceptual de l’heterotopia
foucaultiana, una altra noció d’alt rendiment per a l’anàlisi: el concepte de
cronotop encunyat per Mikhaïl Bakhtín (1989), que constitueix un instru-
ment conceptual útil per caracteritzar una situació històrica que trobava en
la representació de la sala de projecció un dels emblemes de tota una època
de la nostra societat.

Com se sap, el plantejament bakhtinià dels cronotops pretén estudiar
com un tot les relacions espacials i temporals en la literatura, tot seguint les
propostes d’altres teories de caràcter científic. Aquest enfocament sistemà-
ticament cronotòpic de la literatura el va dur a estudiar-ne alguns casos,
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preferentment en la novel∙lística, com ara el dels castells misteriosos en la
novel∙la gòtica de finals del set-cents europeu; o el de la sala de recepció de
visites en les mansions de la novel∙la realista francesa (Balzac, Stendhal); o
el de la petita ciutat provinciana que va configurar Flaubert (i que va seguir,
en bona mesura, Leopoldo Alas per a dissenyar la seva fantàpolis en La
Regenta). Per a Bakhtín, la idea de cronotop s’inscriu en una doble dinà-
mica: la del món real, tal com es dóna en unes circumstàncies històriques
determinades, les característiques espaciotemporals del qual ofereixen ma-
terials a les representacions literàries; i, de l’altre cantó, les representacions
d’aquest món modelades culturalment en la literatura, que incideixen, al seu
torn, en la societat receptora. Bakhtín es refereix a aquestes dues dinàmi-
ques, la del cosmos real que motiva o crea el text i la del cosmos creat per
l’obra mateixa: “Por eso podemos llamar a ese mundo, el mundo que está
creando el texto [...] De los cronotopos reales de ese mundo creador surgen
los cronotopos, reflejados y creados, del mundo representado en la obra (en
el texto).” (Bakhtín, 1989: 404) Els dos mons tenen estatuts òntics dife-
rents però entren en una dialèctica semiòtica de manera que “la obra y el
mundo representado en ella se incorporan la mundo real y lo enriquecen.”
(ibídem) La cara real del cronotop “sales de cinema” correspon a situa-
cions històriques de la societat occidental del segle XX. La cara semiòtica
correspon a la literatura que representa i configura artísticament aquest
producte històric i el situa, consegüentment, en les representacions socials
d’una cultura, convenientment elaborat pels textos. Dit això, cal sintetitzar
ara algunes dades sobre el fenomen històric del cinema i dels seus meca-
nismes de recepció com a espectacle.

El cinema és un mitjà d’expressió amb virtualitats artístiques, associat
des dels seus orígens a l’efecte fascinació: un espectacle de masses, caracte-
rístic del segle XX, que ha contribuït altament a la construcció de l’imagi-
nari col∙lectiu contemporani i que ha mantingut estretes relacions amb la
literatura. Aquesta li ha aportat arguments i personatges, i també n’ha
manllevat tècniques i estratègies expressives en el marc d’una interacció
dialèctica molt fructífera. Aquí considerarem un aspecte concret d’aquesta
relació, que no es limita a l’intercanvi de temàtiques o de tècniques, sinó a
la manera en què algunes obres literàries han representat en les seves pàgi-
nes un factor clau del procés de recepció que el discurs cinematogràfic duu
inscrit. Es tracta de les sales de projecció tal com han funcionat en un
període històric determinat, un autèntic cronotop que s’ha configurat a partir
de discursos socials de tota mena, entre els quals el literari té un pes im-
portant. D’aquesta manera, el que és l’espai propi d’una praxi social histò-



 Espacialitat i construcció d’identitats en la literatura 163

ricament contextualitzada –la celebració d’un espectacle de masses emble-
màtic del segle XX– esdevé matèria temàtica d’un altre tipus de discurs com
és el literari, que, al seu torn, modela la representació del consum social del
cinema en l’imaginari col∙lectiu.

Les sales de cinema són sens dubte un ítem adequat per a l’estudi del
fenomen cinematogràfic com a espectacle, com a actualització dels textos o
artefactes textuals –per dir-ho amb l’expressió de Mukarovski– que són els
films. Com és ben sabut, els poemes èpics de la joglaria demanaven una
actualització espectacularitzada a la plaça pública, la novel∙la sentimental
reclamava una lectura silenciosa i personalitzada en les cambres privades de
les dames del segle XIV i XV, i el periòdics populars del segle XIX (El Mole,
per exemple) eren llegits prototípicament en veu alta per algú davant de
rotgles de curiosos illetrats, mentre que, en un altre capítol de la història de
la recepció, els productes cinematogràfics clàssics es van dissenyar per a ser
exhibits en sales d’aquesta mena (i no pas en la privacitat de la llar, com
s’esdevindria més tard amb la proliferació de la televisió o el vídeo).

La comparació amb el teatre és, en aquest sentit, ben alliçonadora. Com
els teòrics corresponents han assenyalat sovint, el teatre només es realitza
en tant que representació, mentre que el text dramàtic n’és tan sols la par-
titura, una intenció prèvia que cobra vida finalment com a espectacle, en la
realització del qual participa un ampli elenc de factors (des del director fins
als actors i tots els element que Tadeus Kowzan va detallar en el seu dia).
A aquests factors, cal afegir-hi l’espai de l’espectacle i així mateix el públic,
amb la seva disposició espacial (teatre de carrer, cabaret, escenari tradicio-
nal amb platea i llotges, etc.). No cal oblidar tampoc que en la representa-
ció teatral, fins i tot en els més convencionals, l’actitud del públic (emoció,
aplaudiments, protestes, avorriment...) pot incidir en el desenvolupament
de cada funció (interrupcions, repeticions parcials, inspiració o apatia dels
actors...).

En el cinema, per contra, el producte textual és clos, inamovible, però
cada sessió de projecció és un esdeveniment diferent, condicionat per
diversos elements contextuals, entre els quals és decisiva la configuració de
la sala de projecció, el prototip de les quals consisteix en un local de planta
rectangular amb rengleres de seients per als espectadors i orientat cap a una
superfície bidimensional, la pantalla, on es crea la il∙lusió d’una realitat tri-
dimensional en moviment. Hi ha, a més, un factor essencial: l’enfosqui-
ment de la sala i el monopoli lumínic de la pantalla, com a gran capturador
de l’atenció. Aquest és un factor decisiu, ja que determina l’orientació de la
mirada dels espectadors i l’efecte d’abducció fascinadora que les imatges i
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els sons de la pantalla exerceixen sobre cada un d’ells, a tall d’autèntic
cordó umbilical que els uneix radialment amb la finestra màgica. La fasci-
nació de la pantalla assoleix així un to de plaer temptador, com diu en un
poema l’escriptor xilè Jorge Montealegre: “La niña le dio con su mano un
caramelo / cuando se apagaron las luces y el cortinaje / se abrió lenta-
mente como un dulce prohibido.” (Mouesca, 2003: 99) Tal com ho des-
criu, en el mateix recull de textos sobre el cinema, Hernán Castellano en un
text titulat “El jardín de las delicias”: “En el hoyo de luz del cine se nos
escapaba el alma y volvía a entrar por el mismo agujero” (Mouesca, 2003: 54).

Però, alhora, els espectadors, instal∙lats en la foscor i en un relatiu silen-
ci, constitueixen un grup ocasional, un conjunt de persones, majoritària-
ment desconegudes entre si, que alenen, transpiren, se sobresalten, riuen o
ploren, comparteixen l’espai com una mena d’animal col∙lectiu que roman
durant hores als seus seients més o menys confortables. Sobretot és així
quan es tracta d’un cinema de sessió contínua, un espai de sojorn provisio-
nal en grup, focalitzat per la representació escènica però on cap espectador
no pot ignorar la presència dels altres, coneguts o desconeguts, que com-
parteixen el lloc i l’esdeveniment espectacular. Això a pesar de la foscor
ambiental o potser precisament a causa d’aquest factor ambiental. Perquè,
com diu l’aforisme fusteria, “la indiferència és eminentment diürna”.

Aquest és, doncs, el conjunt de relacions que el lloc “sala de cinema” –
la prototípica d’un període històric que correspon a una bona part del segle
XX, amb la seva caracterització arquitectònica d’edifici urbà destacable o bé
de cinema de barri– determina. Tot això, ben diferent del que són les
multi-mini-sales actuals o les recialles cinematogràfiques que han perviscut
en el segle XXI, configura el que es pot considerar un autèntic cronotop
que amalgama espai i època: és a dir, un retall d’història espacialment situat.

Segons ens descriu Stephen Barber, els cines, tal com s’havien concebut
clàssicament, es troben avui en vies d’extinció en el paisatge urbà de les
ciutats europees, excepte pel que fa a la pornografia o els films d’arts mar-
cials: “En los espacios de las multisalas comerciales de Europa el especta-
dor potencial encuentra de todo menos huellas cinematográficas.” (Barber,
2006: 146) D’aquesta manera, l’exploració de les sales de projecció esdevé,
per a aquest autor, una autèntica excavació arqueològica en la història de la
visió, en contrast amb l’esplendor d’antany, en l’època en què els cines eren
una mena de temples urbans:

El estatus virtual de los grandes cines que habían sido edificados en lugares privilegia-
dos dentro del espacio urbano y que, durante casi todo el siglo XX, habían cobijado la
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relación (o la exclusión) entre los habitantes de la ciudad y el cine, estaba despareciendo
delante de mis ojos en Lisboa. (Barber, 2006: 154)

Una arqueologia de l’experiència cinematogràfica, entesa com a restitució
de la història social de la “visió”, ha de procedir per la recopilació d’indicis
fragmentaris com són la sala mateixa, la foscor ambiental, les cues d’espera,
els tiquets de les entrades (amb el seu disseny característic), els tràilers (i, a
l’estat espanyol, el NODO o “Noticiario Documental” del franquisme), els
anuncis en pantalla, els acomodadors, els pòsters anunciadors a la porta del
cine (sovint larvadament eròtics), o les icones de l’Star System hollywoodià
en uns anys determinats (Gina, la Loren, Bogart, William Holden...). La
reconstrucció arqueològica del cronotop corresponent ha de fer-se confe-
gint, mitjançant operacions clarament metonímiques, aquestes caselles de la
història que són experiències històricament contextualitzades.

Cinema Paradiso, l’enyoradissa pel∙lícula que va dirigir Giuseppe Torna-
tore el 1988, és una bona mostra de cine sobre el cine, amb una història
carregada d’emoció –la música d’Ennio Morricone crea una atmosfera
propícia al sentimentalisme– on la sala de projecció ateny un lloc central.
Però és fàcil comprovar que la inventio literària també ha pouat amb fre-
qüència d’aquestes aigües. Podem confirmar-ho a partir de reculls de con-
tes i poemes en espanyol sobre cinema, com el que s’ha citat abans, però
també en diverses obres de la literatura catalana escrites per autors que en
la seva joventut van sentir-se fascinats per l’espectacle cinematogràfic com
una part de la seva educació sentimental i com una via d’evasió de l’am-
bient repressor i resclosit de la llarga postguerra. Sens dubte alguns factors
d’aquestes identitats generacionals tenen un caràcter declaradament crono-
tòpic i invoquen fragments de la història personal i col∙lectiva.

Els records de Ferran Torrent, per exemple, el fan situar una escena de
la novel∙la Gràcies per la propina en un cinema de poble, amb la intervenció
d’un policia assegut entre els espectadors en un incident motivat per la
projecció del NODO. Des d’un angle de visió més ample, podem dir que
la sala de cinema va ser en aquelles èpoques l’emblema dels somnis, d’unes
imatges de ficció alliberadora on es podia sortir momentàniament de l’àm-
bit enrarit de la bombolla grisa, escapar d’aquell aire respirat i tornat a res-
pirar, com diria Pla.

Jaume Fuster, que era ben conscient de la importància que va tenir el
contacte amb el cinema per a l’educació sentimental de la seva generació, va
dedicar la temàtica i el títol d’una novel∙la seva –Tarda, sessió contínua, 3,45–
al record d’aquestes experiències viscudes per ell i dotades de profunditat
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(micro)històrica per a les representacions socioculturals que, amb la seva
obra, contribuïa a alimentar i configurar. La novel∙la recrea, des de la me-
mòria del narrador, tot aquell ambient, permet un cert diàleg amb els per-
sonatges del film a través de la pantalla i reprodueix en el capítol anomenat
“Bobina VI”, l’espectacle nostàlgic de la demolició de la sala.

 5  D’un temps, d’un país: el cronotop cinematogràfic en la poesia
estellesiana de postguerra

Vicent Andrés Estellés (1924–1993), poeta empeltat de cronista que com-
patibilitzava la creació poètica amb el periodisme de professió, sentí una
clara atracció pel món del cinema. Va fer critiques cinematogràfiques i
reportatges i en una visita a Cannes, meca del cinema europeu, va buscar la
tomba de l’actor francès Gérard Philipe i li va dedicar un bell poema. Tam-
bé féu de la deessa Marilyn la protagonista d’un dels seus Oratoris del nostre
temps. Al llarg dels poemaris de l’autor trobem referències, esquitxades de
desig, a nombroses actrius cèlebres als anys cinquanta, com ha estudiat
Adolf Piquer (2010). Fins i tot, a L’Hotel París, dialoga amb una tal
Françoise que, segons pròpia confessió, era el nom rere el qual s’amagava
la imatge torbadora de Brigitte Bardot.

Passats el temps i el glamour d’aquells anys d’esplendor, gosava glossar,
en articles periodístics com ara el titulat “Italia”, de 1973, la decadència del
cine italià/hollywoodià, en un to entre nostàlgic i irònic:

Rossellini es ya viejo, ha abandonado el cine, se ha aplicado a la televisión, teoriza sobre
televisión y cine. Sofía Loren hace tiempo que no polemiza con Gina Lollobrigida sobre
cuestiones de perímetro torácico. Silvana Mangano es ya abuelita, la pobre. Gina va que
pierde el trasero de Belgrado a Torremolinos. Esto es, créanme, un asco. Un purito
asco. No somos nadie. Sobre todo usted, porque yo aún me apaño.” (Andrés Estellés,
2003: 261)

Però, ironies a banda, el ben cert és que pel que fa a l’Estellés d’antany,
quan les “abuelitas” dels setanta eren encara monumentalment incitadores
per al poeta de Burjassot, les seves referències a les estrelles del cinema no
havien estat tan displicents.

Tampoc no havia estat displicent, en la producció lírica dels seus pri-
mers llibres, quant al record de les sales de cinema de la València del mo-
ment, que entre altres coses eren el refugi de les parelles que mancaven
d’un lloc adequat per a les efusions íntimes. Aquestes sales proporcionaven
ocasions propícies per a l’amor furtiu, juntament amb les baranes del riu
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Túria al seu pas pel centre de la ciutat o els pins del Saler posteriorment
(quan les motos i els sis-cents del desarrollismo començaren a estar a l’abast
dels promesos). Els noms altisonants d’aquestes ombrívoles capelles de la
intimitat –el Goya, l’Avenida, l’Español, el Tyris, el Metropol o l’Ideal (cf.
Tejedor, 2013)– travessen l’escriptura poètica de l’Estellés d’aquells anys i
s’associen a episodis de relacions preconjugals o de desfloracions i jocs de
semiprostitució.

La casuística és molt variada en aquest sentit. L’autor recrea, per mitjà
de descripcions i referències indicials (on no manquen els cartells lluint
boques temptadores: “Hollywood detentava les millors dentadures”), tot
un ambient d’època que, al voltant del cinema, construeix un cosmos de
clandestinitat, pors i misèria, de l’amarga postguerra i, en algunes ocasions,
de la guerra, com en una escena de bombardeig dels “sinistres violins
endolats” de l’aviació enemiga sobre l’edifici, evocada a un dels poemes en
prosa de Quadern de 1962:

però arribaven també allí els sinistres violins endolats vestits com el fill aquell del taüter
que tocava al royalti [sic!] i tots ens amagàvem sota les butaques i passaven pel cinema
els violins i el cinema era buit i la pel∙lícula era muda i al dors de les butaques es secava
es cristal∙litzava ràpidament el semen que esdevenia aleshores un semen immemorial
cosa prehistòrica matèria de reproducció de porcar (Andrés Estellés, 2018: 369)

Generalment l’època que emmarcava les escenes era la postguerra, i els
protagonistes de l’acció eren la parella de promesos que concertaven la cita,
com ara en aquests versos del Llibre de meravelles, on els personatges són
l’orb (figuració del poeta que potencia el tacte, en la foscor: “hi ha un orb
les mans del qual et saben de memòria...”) i la seva enamorada. L’escenari
és un cinema, a la sortida del qual, després de l’apassionada sessió vesper-
tina, es respirava, per contrast amb l’ambient resclosit de la sala, la brisa
marina:

A les quatre en el Goya, o si no l’Ideal,
o si no l’Espanyol en casos d’emergència,
per més que l’Avenida era molt més propici
a certes naturals expansions que diuen.
Eixies vacil∙lant del cine; t’agafaves
a la paret. Després, venia l’avinguda,
aquell vent de la mar, la humitat de la nit.

(Andrés Estellés, 2015: 293)
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Més tendres i nostàlgiques són encara les seqüències de l’Ègloga VIII
d’El primer llibre de les èglogues on el diàleg –més exactament, el doble monò-
leg– entre Corinna i Nemorós deriva cap a vivències dels dies clandestins al
cinema en què la noia fingia una innocència ja perduda:

No m’has telefonat. Però et recorde sempre.
Mai no t’oblidaré. Aquell cinema, pobre,
de corfes de cacau, on tu m’iniciaves
en tot allò que jo tenia ben sabut
i retrobava intacte com si els dos ho inventàssem.
Vares ésser feliç, immensament feliç,
mentrestant jo plorava en la foscor del cine,
car hauria volgut ésser pura, innocent,
com tu m’imaginaves o bé com tu em volies

(Andrés Estellés, 2015: 111)

Els exemples il∙lustratius podrien multiplicar-se. En tot cas es tractava
d’uns motius que incitaven la imaginació del poeta a evocar, amb curiositat
morbosa però també amb tendresa infinita, diversos paratges del panorama
existencial dels valencians de la postguerra, marcat per la por i les repres-
sions de tota mena. L’espectacle cinematogràfic oferia, com s’explicita en
aquest passatge del Llibre de meravelles, una doble possibilitat d’albirar vida i
llibertat, la de les il∙lusions que desfilaven a la pantalla i la de les transgres-
sions consumades en la foscor de la sala:

L’home palpava un cos adolescent, mentre ella
es menjava un pastís sense participar
en allò que al seu cos feroçment succeïa.
També, veure pel∙lícules, o millor somiar:
el Coli, el Metropol, el Tyris... “En fan dos”.
El Goya... Quina gana de contemplar pel∙lícules!
En seguien el curs amb tota atenció
mentre les mans anaven palpant els llocs secrets.
Oh Súnion! La pantalla oferia una Súnion
d’una sal exaltada, de vida i llibertat,
de possibilitats lluminoses de viure.

(Andrés Estellés, 2015: 255–256)

Bakhtín aplicava el seu concepte de cronotop a la novel∙la primordial-
ment, però el seu abast pot eixamplar-se sense dificultat a altres gèneres.
No debades Estellés és sovint un poeta narrador, que exerceix la funció de
cronista del seu temps. La seva és una visió eminentment cronotòpica de
les identitats que retrata. I les pràctiques identitàries que reporta, des d’una
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dimensió microhistòrica, conformen un panorama que ens ajuda a compren-
dre, en l’escala macro, les estructures d’una època i d’un país, i el devenir
dels canvis socials. Per a Blommaert i De Fina (2016), que han elaborat des
de la sociologia actual la noció bakhtiniana, aquest capteniment respon a
una “nano-politics of identity, so to speak”. Estellés intueix aquest abast de
la identitat històrica que va contribuir a construir amb el seu trencaclosques
d’anècdotes cronotòpicament situades, on la repressió sexual és només un
indici d’un context general de repressió política des dels poders que incloïa
també –com no?– la manipulació ideològica de la literatura. Així es desprèn
d’aquesta breu cita de la crònica social que és el Llibre de meravelles:

Trista, trista València, quina amarga postguerra!
Ens ompliren d’espases la sintaxi, d’arcàngels
durament immutables a la porta dels cines,
mentre reivindicaven prades de Garcilaso

(Andrés Estellés, 2015: 255) 
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 1  Introduction

It is obvious that, when we speak, we can refer to the same things with dif-
ferent words, depending on our communicative needs. Imagine the
detached leg of a wooden chair. We could refer to it precisely as a leg of a
chair, but also as a wooden stick, a stick, or simply wood.

It is also an obvious and a kind of symmetric fact that we can use the
same word to refer to things closely related but actually different. We
are not speaking now about the somewhat clear distinctions established by
polysemy, but rather of more subtle forms of modulation of the meaning
of words – often not reflected in dictionary entries. For example, in Cata-
lan, it is customary to use the word cervesa (‘beer’) in any of the following
phrases: posa’m una cervesa (‘get me a beer’), posa’m més cervesa (‘get me more
beer’), la cervesa és bona per la salut (‘beer is good for health’), or les millors cer-
veses són les alemanyes (‘German beers are the best in the world’).

I have already analysed separately these two phenomena in Climent
(1998) and from the point of view of the formal representation of partitive
nouns in Climent (2001). Here, I formulate a unified model which I call
semantic modulation, by which various phenomena that have been earlier
theorised separately and with different purposes are now presented as a
single integrated network of mechanisms of conceptual conversion
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between lexical categories. Cognitive reality is postulated for such mecha-
nisms; therefore, the present work falls within the theoretical framework of
cognitive linguistics. The model is limited to common nouns naming enti-
ties, leaving aside those that denote events or processes.

Specifically, I propose to enhance the traditional descriptions of nomi-
nal classes by assuming the hypotheses that (a) many linguistic units emerge
from image schemas (Johnson, 1987), and (b) the operations of recategori-
sation between them correspond to cognitive operations of conversion
(Talmy, 2000 and Lakoff, 1987) or conceptual blending (Fauconnier, 1994)
of image schemas; and I posit that (c), overall, these categories and conver-
sions form a coherent system able to account for systematic changes or
variations on the meaning of nouns, including phenomena such as regular
polysemy, parasynonymy, metonymy, individuation, multiplexing, or generic
reference. I also posit that these transformations start from an initial cate-
gory which is schematic of each entity and consist in adapting its meaning
to an active conceptual domain in discourse (i.e. to designate a concept in
it) using the lexical tools accessible to the speaker at that moment.

This work is applied to Catalan although for ease of exposition I will
give the examples only in English when the linguistic effects are the same
in both languages.

 2  Noun classes in descriptive grammar

An important dimension of the semantic elasticity of words has been
described, for example, in Croft and Cruse (2004: 116), as “sub-sense units
with near-sense properties”, which include facets, microsenses, or the dimen-
sions of Pustejovsky’s (1995) qualia structure. However, the type of lexical
elasticity that I present here under the name of semantic modulation is more
basic and systematic, and as such, it has been reflected in descriptive
grammars of Catalan and Spanish – e.g. Solà et al. (2002); Bosque and
Demonte (1999) – in the form of major classes of nouns, mainly dichoto-
mous (countable–uncountable [or mass], individual–collective, concrete–abstract),
which coexist with special categories, such as quantifier nouns or event nouns,
and special functions, such as the generic reference. The members of each
of these classes respond to certain grammatical behaviours: conditions on
pluralization,1 restrictions on combinations with specifiers, or acceptance

                                                     
1 Other nouns with special conditions of number marking, such as pluralia tantum, singu-

lar nouns with plural value and others are described in Alcina and Blecua (1975: 530–535).
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of combinations with certain predicates (prepositions, verbs) – among oth-
ers.

In addition, speakers, naturally and unconsciously, perform various
operations that Bosque (1999) calls recategorisation, Climent (1998) reference
alternations, Talmy (2000, and previous work) intercategorial conversion and
Lakoff (1987) image-schema transformations; i.e. systematic changes of class by
which, for instance, a noun originally countable acquires the grammatical
features of a mass noun and as well a new denotation congruous with this
latter class.

 3  Theoretical framework

This study falls within the theoretical framework of cognitive linguistics
and takes as basic tools the notions of conceptual or image schemas (Johnson,
1987; Lakoff, 1987; Langacker, 1987; Talmy, 2000) in relation to those of
boundedness and multiplexity (Jackendoff, 1991; Talmy, 2000). In this section
I will summarize very briefly those ideas which are relevant for my work.

 3.1  Image schemas

Image schemas (Johnson, 1987) are defined as experiential gestalts that
emerge from sensory-motor activity; for example, when we manipulate
objects, orient ourselves spatially and temporally, or direct our perceptual
focus. They are established in the mind as patterns of these experiences,
but not as static (propositional) conceptual knowledge, for which reason
they radically differ from mental images or schemas. According to Johnson
(1987: 30) they “are a primary means by which we construct or constitute
order and are not mere passive receptacles into which experience is
poured”.2 According to Lakoff (1987: 453) “they are neither context-
bound, nor specific, nor conscious, nor effortful. […] They are relatively
abstract schemas that organize what can be perceived and visualized, but
they themselves cannot be directly visualized in the way a rich image can
be.” A quite complete and organized list of the image schemas pro-
                                                     
2 For example, the emergence of the image schemas THING and MASS would happen

from the experiences of manipulating and perceiving solid and bounded objects
(apples, stones) as opposed to the ones experienced with liquids, gels or grains (water,
mud, sand). From now on we will use the terms countable and uncountable for the gram-
matical distinction and THING or INDIVIDUAL and MASS for the corresponding cognitive
concepts.
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pounded in the literature are summarized in Evans and Green (2006: 190).
Recent and relevant research on image schemas include Hampe (2005),
Oakley (2007) and Peña (2008).

 3.1.1  Image schemas as motivation of linguistic phenomena

I also assume that the learning based on frequent use of form-meaning
pairings, i.e. entrenchment, causes the attribution of lexical concepts to im-
age schemas. For Gibbs and Colston (1995) polysemy, which in many
cases resists to be defined starting from a nuclear, general, abstract mean-
ing, can be characterized by metaphor, metonymy and image schemas.
Therefore, the organisation of polysemic words is not arbitrary but it is
structured by systematic and recurrent general cognitive principles. In their
empirical and experimental study, Gibbs and Colston show how the differ-
ent meanings of a word are motivated by different recurring bodily experi-
ences. That way they prove the existence of image schemas and the fact
that they lay the foundations for linguistic categorisation. Middleton et al.
(2004) also illustrate, by means of psycholinguistic experiments, the experi-
ential basis of the linguistic opposition countable-uncountable. The theo-
retical framework of such arguments can be found in Lakoff (1987: 104–
109), where he accounts for the extension of a linguistic category, the Japa-
nese classifier hon, which prototypically marks nouns denoting long thin
things but ends categorising entities and objects in a way that a priori could
seem to be arbitrary.

 3.1.2  Transformations of Image Schemas

Johnson (1987: 26) argues that “there is a large and growing body of evi-
dence for the existence of an image-schematic level of cognitive opera-
tions”, and he also claims that Lakoff (1987: 428) provides evidence of
various image schema transformations, defined as “schematic operations
not propositional in character that are more abstract than the concrete
level of rich images (mental pictures)”. One of the transformations that
Johnson suggests is MULTIPLEX TO MASS, in which the mental focus
applied to a collection of objects zooms away until the individual elements
are blurred and perceived as a homogeneous mass.
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 3.2  Properties of entities and operations of conversion
between them

In a related manner, but more centred on the relationship between cogni-
tion and grammar, Talmy (2000: 41–42) formulates the organisational
principle of intercategorial conversion, a cognitive operation that is produced
by the interaction between grammatical structures and types of lexicalisa-
tion. An example is reification, which is implemented in grammar by nomi-
nalisation. By this operation, an EVENT – thus conceptualized in the
domain of time (e.g. to call) – comes to be conceptualized in the domain of
space and therefore as a THING (a call); which in turn makes it possible to
be had or counted (e.g. you have two calls).

A corollary of this principle is that of inverted conversion, by which, if a
language has conversion mechanisms from A to B, often it also has them
from B to A; but languages, typologically, favour one of the two directions:
they have simple mechanisms to convert in one direction (i.e. lexicalisa-
tion) but they have to use more complex grammatical tools to go in the
other one.

These operations are part of what Talmy calls reconciliation processes which
are triggered by the association of a grammatical structure with a lexical
structure bearing incompatible structural specifications. This concept is
similar to partial sanction (Langacker; 1987: 69), i.e. the use of linguistic units
in a partially innovative manner.

 3.2.1  Boundaries

Langacker (1987: 189–194) establishes in a programmatic manner the
notions of bounding and bounded region as fundamental schemata for the con-
ceptualisation of THINGS.3 Talmy (2000: 51 and in previous works) also
suggests that a category of the configurational structure system is the state
of boundedness, which has two notions as members: bounded and unbounded.
An entity is considered bounded when it is conceptualized as individuated
and unbounded when it is conceptualized as continuous, i.e. without
intrinsic characteristics of finiteness. Jackendoff (1991: 18) establishes the
same distinction by means of the conceptual features: [+B] and [–B]. All

                                                     
3 An autonomous conceptual unit which is independent and has a certain stability in time

and space. Prototypical things are physical objects and are expressed in language by
nouns.
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three authors assume that the state of boundedness corresponds to the lin-
guistic distinctions between countable and uncountable for nouns and per-
fective and imperfective for verbs (Talmy, 2000) or between bounded
events and unbounded processes (Jackendoff, 1991: 18).

For Talmy there are conversion operations that affect the state of
boundedness. The notion unbounded is affected by the operation bounding or
portion excerpting, through which a portion of an unbounded quantity is
enclosed and placed in the foreground of attention (a body of water, some wa-
ter). Jackendoff (1991: 23) postulates an equivalent conceptual function,
composed of, that generates lexical individuations of mass nouns (e.g. from
coffee to a coffee) and it is also applied to pluralization (a pile of sand/bricks, a
flock of birds).

The inverted operation, which Talmy calls debounding and Jackendoff
grinding, causes the conversion of countable nouns into uncountable – e.g.
There is cat all over the driveway. For Evans and Green (2006: 186), building up
on Lakoff’s proposal (1987), these transformations can be considered as
motivated by transformations between the corresponding image schemas,
and they have grammatical effects.

 3.2.2  Internal structure

Talmy (2000: 48) defines plexity as the state of articulation of quantity into
equivalent elements: when the quantity equals one, the element is an
uniplex, and when it equals more than one, it is a multiplex. Furthermore, he
defines the cognitive operation of multiplexing,4 which is triggered by the
occurrence of lexical forms that intrinsically refer to a uniplex in grammati-
cal contexts that denote an unbounded multiplex. The most typical example is
pluralization, that is, when the plural marker applied to a uniplex lexical unit
mentally provokes multiplexity. Talmy also points out that even though
mechanisms that convert a unit into a bounded multiplex (notions such as
committee) could exist, he has not found them in any language.

Along these lines, he postulates the opposite operation, unit excerpting,
which is achieved in English through structures such as a piece of [multiplex]
(e.g. furniture). Jackendoff (1991: 22) postulates the equivalent function ele-
ment of.

Similarly, Talmy (2000: 55) defines the state of dividedness of entities, so
that they can be conceived as internally composite (discrete) or internally
                                                     
4 Jackendoff (1991: 20) calls this operation pluralization.
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continuous. The entities of the first type are multiplex, and of the second,
mass.

 3.2.3  Jackendoff’s unified interpretation

Talmy’s (2000) differentiation between uniplex and multiplex, and its
articulation with conceptual boundedness has been formulated in a more
simple manner in Jackendoff (1991) by pairs of features [±I] (internal struc-
ture) and [±B] (boundedness), which, by combination, create entities [+B–I]
(person), [+B+I] (committee), [–B+I] (people) and [–B–I] (water). As opposed to
Jackendoff, Talmy (2000: 59) postulates uniplex as a category which is dis-
crete but lacks specification of boundedness. On the other hand Jacken-
doff, as opposed to Talmy, posits two types of [+I] (multiplex) entities: the
bounded (committee) and the unbounded (people).

 3.3  Abstract entities

Even though the theoretical status of the ontological metaphor (Lakoff /
Johnson, 1980) has evolved throughout time, its fundamental basis has
not: one of the most common functions of conceptual metaphors is to
understand abstract entities (events, emotions, ideas) in terms of concrete
entities. As they said (p. 25), “once we can identify our experiences as enti-
ties or substances, we can refer to them, categorize them, group them, and
quantify them (and, by this means, reason about them)”.

On his part, Langacker (1987: 189–194) postulates that the notion of
bounding should be interpreted abstract enough to overcome the limita-
tions of its spatial origin. This allows him to extend the general dichotomy
individual-mass to abstract entities, so that i.e. many nouns referring to
events are conceptualized as bounded and behave as countable (cf. supra:
reification), while other types of abstract nouns (e.g. love) are conceptual-
ized and behave grammatically as abstract mass nouns (Langacker, 1987: 208).

 3.4  Generic reference

Generic reference is the expression in the discourse of the category rather
than of an instance or a quantity of the type. If we take a look at simple
examples of generic sentences, such as the tiger is a feline predator or tigers are
feline predators, we see that they refer to the subject entity (tiger/s) not as
individuals in a specific time and space, but rather as a class or category in
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any time and space. It is difficult to distinguish by purely grammatical indi-
cators those nouns that have generic reference from those that designate
specific entities – it seems that detection of generic reference needs to be
made based on the context.5

Radden and Dirven (2007: 106–111) distinguish classes from categories,
claiming that the former consist of individual elements (e.g. tigers), and the
latter have as their members subcategories (e.g. Bengal tigers, Siberian
tigers…). They also postulate that generic reference is applied to classes: it
is metonymically constructed from one or more elements of the class,
since ideally, all of its elements share certain characteristics. They claim
that the speaker, when employing generic reference, thinks of a category
but he places it in discourse by means of the class. We can notice that in
this view mass nouns would not be able to create classes, since they do not
consist of elements, therefore they could only create categories.

On the other hand, Lakoff (1987: 456) postulates that the logic or the
mathematics of classes can be understood as being based on the meta-
phorical understanding of classes as metaphorical projections of the image
schema CONTAINER (composed of an inside, a boundary, and an outside).

 4  Proposal of a unified model

In this work I develop the following idea exposed by Lakoff (1987: 428)
and Johnson (1989: 26): in languages there are grammatical transforma-
tions motivated by transformations of image schemas; in other words,
there are transformations of image schemas with linguistic correlation.6

On this basis, I posit that these recategorisation mechanisms are not an
unstructured compendium but the whole set constitutes an organized sys-
tem of category shift mechanisms whose function is to adapt lexicalized
concepts to the Idealized Cognitive Model (ICM) active in discourse. This
adaptation usually implies a modulation of the original meaning of the
concept; therefore the goal of the transformations is both semantic and
pragmatic.

An ICM (Lakoff, 1987: 68) is the structured and complex whole of
knowledge that the speaker has of a conceptual category, e.g. a situation

                                                     
5 Krifka et al. (1995: 8–14) provide various tests for the detection of genericity in English

and, in general, Carlson and Pelletier (1995) is devoted to this type of reference.
6 And both the transformation between image schemas and their linguistic implementa-

tion are conceptual operations.
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and its participants.7 I understand ICMs as the interface between concep-
tualisation and linguistic convention; that is, they include, among other
knowledge, the lexical denomination of the different concepts involved in
the situation. Thus, the ICM for office work includes the reception and the
processing of written “papers”, called “documents”, that as a whole can
also be called “documentation”, or from a pejorative point of view,
“paperwork” or even “red tape”. The ICM for bars in Catalonia includes
the knowledge that the beer is served either draught in portions called
“canya”, “gerra” etc. (quarter or half pints, approx.) or either in bottles,
denominated according to their sizes “mitjana” (0.33l), “quinto” (0.20l),
etc.

I assume the hypothesis that the traditional categories of nouns in
descriptive grammar (countable, uncountable, collective…) correspond to
image schemas and that the mechanisms of shift between them are
accomplished by the following set of conceptual operations: transforma-
tion, blending and profiling of image schemas.

My next hypothesis is that each entity-denoting lexical concept
prototypically belongs to one of these categories,8 and it is precisely from
this anchorage that it can be recategorized. Recategorisation is a conceptual
(semantic) operation implemented in discourse through grammatical
means, such as pluralization, partial sanction or the formation of partitive
phrases. I also hypothesize that the concatenation of these transformations
is always possible but progressively more costly and therefore less likely, as
each new recategorisation drives the concept away from its prototypical
class.

 4.1  Conceptual categories

Below I list and give a simple description of the image schemas relevant
for this work. All of them are consolidated postulates except for AG-
GREGATE which is my own.

                                                     
7 I assume with Cienki (2007) that the lakoffian notion of ICM includes other related

notions, such as Schank and Abelson’s (1977) scripts or Fillmore’s (1982) frames.
8 This hypothesis opposes those that, in line with Borer (2004), assume an original neu-

trality of nouns’ semantics, i.e. they will be implemented in the language (e.g. either
countable or uncountable) depending on the grammatical context. In my view, hence,
one of the realisations, the prototypical one, is always more natural and the other one
more forced.
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THING (INDIVIDUAL, OBJECT). It emerges as an image schema from inter-
action with objects and generalises over what is common to objects, e.g.
having weight and shape, occupying a bounded region of space, etc.
(Evans / Green, 2006: 191)

MASS. I assume that it emerges from the experience of manipulating liq-
uids, gels or fine-grained materials, i.e. substances that cannot be manipu-
lated in differentiated elements.

MULTIPLEX. It has been described as an image schema as well under the
name of collection (e.g. Evans / Green, 2009: 90). I assume that it emerges
from the experience of manipulating small objects of the same type (e.g.
cherries, nuts) and of perceiving groups of things of the same type (e.g.
flocks of birds, herds of cattle). Jackendoff (1991) describes two types of
multiplex: bounded (a committee) and unbounded (buses, cattle). Moreover,
for Radden and Dirven (2007: 76–78) those entities designated through
pluralia tantum are also conceptualized as multiplex, since they are perceived
as things that consist of similar parts.

AGGREGATE. I postulate the existence of this image schema and assume
that it emerges from the cognitive operation of melding (cf. infra) and based
on perceptual properties of the vision of entities at different distances. For
Lakoff (1987: 442), this operation blurs the individual elements to mentally
create a homogeneous mass. However, I hypothesize that the speaker
remains aware of the existence of the constituent elements, i.e. the fusion
into a homogeneous mass is not total.

A linguistic proof of this are linguistic facts such as (1) the possibility
for nouns in singular of ad-sensum9 concordance or to be antecedents of
plurals (which is ungrammatical for mass nouns): la policia van arribar tard
‘the police [SING] arrived [PL] late’, quan la policia va arribar, van trobar...
‘when the police [SING] arrived [SING], they found [PL]…’ (Bosque, 1999);
(2) their possibility to be arguments of predicates that normally require
plurals (recopilar informació ‘to gather information’); (3) the various possibili-
ties of combinations with partitives – e.g. masses do not allow ‘group of’ o
‘row of’ but aggregates do –; and (4) the possibility to make inferences
about their components (the army arrived > soldiers arrived).

                                                     
9 For Radden and Dirven (2007: 75) the ad-sensum concordance is an effect of profiling

(cf. Langacker, 1987); in the example the constituent elements (individual policemen)
are profiled but the whole is not.
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CONTAINER. This is one of the most classic examples of image schemas. It
emerges from the multiple experiences related to being situated within a
thing (e.g. a cradle, a room) or to place a thing inside another one (John-
son, 1987: 21). It is structured by the notions of interior, boundary and
exterior. As it bears gestalt properties, the interior and the boundary form
the FIGURE and the exterior forms the GROUND.

The main hypothesis of this work is that each noun of entity is
prototypically anchored to one of the first four categories of the list –
 THING (tree), MASS (grass), MULTIPLEX (forest) or AGGREGATE (cattle) – and
any of its derived interpretations is reached by transformations. These
transformations are described below.

 4  Transformation operations

Each type of transformation operation is characterised by restrictions of
application to the original categories and it necessarily results in another
category of the system. The new image schema is the semantic result of the
transformation. With respect to form, the following types of correlations
with the semantic change can be produced: morphological changes (person
> persons, papers > paperwork), contextual or combination changes (fire > a
fire), application of the partitive construction (water > a glass of water) and
changes in lexical selection (persons > people, beer > a pint).

From the point of view of lexical semantics, the model takes account of
the following metonymical phenomena: certain types of regular polysemy
(lamb [animal] vs. lamb [meat]), plurals and singulars with non-prototypical
values (aigües ‘waters’,10 intel∙ligències ‘intelligences’11), quasi-synonymy (ciga-
rettes/tobacco, persons/people), the individuation mechanism (a wine, an amount
of people) and the generic reference.

 4.2.1  Operations on concepts of entities

Below I will depict the conceptual operations that form the core of the
model. They prototypically apply to concrete entities, but they can also
apply to abstract entities once they have been reified.

                                                     
10 Meaning either bottles of water or kinds of water.
11 Meaning types of intelligence.
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 [1] Massification
This conceptual operation, which is metonymic in nature, has been given
various names by different linguists, e.g. grinding or debounding. It has been
typically associated to the mentioning of meat (e.g. to eat lamb), but it is easy
to find it denoting other masses that constitute objects, food-related or
not, (e.g. menjar pernil ‘to eat ham’, sabates de cocodril ‘crocodile shoes’, there is
cat all over the driveway) and often in extended or figurative senses (fa olor de
rosa ‘it smells of rose’, no hi ha sofa per a tothom ‘there is no sofa for all of us’
= there is no room enough in the sofa).

The operation is triggered by the need to mention in discourse some
entity derived, constituent or associated to an entity anchored to the image
schema THING, i.e. prototypically conceptualized as a bounded object.
From the semantic point of view, the derived entity is conceptualized as
lacking boundaries, or whose boundaries remain outside of the focus of
attention – and therefore, since it has no internal structure, it corresponds
to the image schema MASS. The derived entities which are tangible typically
correspond to the substance of which the thing is made of (meat, leather);
in the extended or figurative senses they correspond to an aspect of their
ICM (smell: the flowers smell, room to seat: the sofas serve for a number of
people to seat on them). I postulate that these extensions of meaning are
ascribed to MASS because the corresponding target concept (e.g. the smell,
the space) is prototypically anchored to such image schema. Grammati-
cally, the transformation is reflected by the adoption of the superficial
features of MASS, i.e. the morphological and combinatory features of un-
countable nouns.

There are cases in which this type of grammatical transformation is not
needed, because convention allows the existence in language of a specific
lexical form for the unbounded concept, e.g. cow/beef, cigarette/tobacco,
shoe/footwear. In these cases the conceptual transformation, when adapta-
tion to the ICM is needed, is being implemented through lexical selection
of that existent word.

 [2] Multiplexing
Obviously, pluralization is the morphologic mechanism that implements
multiplexation from nouns of THINGS. I assume, along Jackendoff (1991)
and Talmy (2000) that this operation generates unbounded multiplex12 (in
the surface: non-specified plurals) and that it does not generate bounded
multiplex.
                                                     
12 Surely, of the same type as the THING of origin.
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Catalan also has lexicon not derived by pluralization which denotes
multiplexity, both bounded (família ‘family’) and unbounded (gent ‘people’),
and this differentiation is linguistically relevant because such nouns have
different grammatical behaviours.

I postulate that we conceptualize two types of unbounded multiplexi-
ties: MULTIPLEX and AGGREGATES. The first ones are those which are
created by the operation we are discussing in this section, superficially they
are the unspecified plurals and are ultimately bounded through syntagmatic
operations (combination with specifiers, e.g. those persons, or by constructing
a partitive sentence, e.g. an amount of persons). AGGREGATES, I hypothesize,
are created from MULTIPLEX by the application of the conceptual opera-
tion melding (vid. [4] infra), through morphological means or by lexical
selection. The conceptual difference between the two lies in the full aware-
ness vs. partial blurring of the constituent elements.

Another important aspect to take into account is that only bounded
schemas can be multiplexed and that all bounded schemas can be multi-
plexed. The second condition implies that we can have pluralizations of
THINGS (e.g. persons), of bounded MULTIPLEX (two groups of persons, two fami-
lies), of bounded AGGREGATES (two groups of people) and of categories cre-
ated by profiling (vid. [5] infra) such as two pints o two beers. But, as the first
condition indicates, there cannot exist pluralizations of MASSES or
AGGREGATES;13 hence, plurals such as waters or cattles cannot be interpreted
from the original and prototypical concept MASS or AGGREGATE, but
rather from derived concepts created by generalization (classes or subcatego-
ries of water or cattle) or profiling (doses of water) – cf. infra these opera-
tions.

 [3] Bounding
I postulate, partially against the description given by Talmy (2000), that
bounding is not simply the operation opposite of massification, but rather a
primitive operation that can be applied to any unbounded image schema
(MASS, MULTIPLEX or AGGREGATE); it generates as a semantic result a
bounded category whose content is that of the source unbounded cate-
gory. In this sense my proposal is similar to that of Jackendoff (1991), who
applies it to MASS and MULTIPLEX and assumes that it surfaces through the
phrase [N of N] (e.g. a pile of sand/bricks) or the lexical individuation (e.g. a

                                                     
13 Neither, obviously, pluralization of MULTIPLEX, because they would have to be plurali-

zations of plurals.
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coffee). In this last case, however, I postulate that it comes from a chain of
transformations, so that after the bounding a profiling operation (Lang-
acker, 1987) happens – cf. operation [5] infra.

I also hypothesize that bounding is a case of blending (Fauconnier,
1994), i.e. the fusion or conceptual mix of two domains; I extend here
fusion of conceptual domains proposed by Fauconnier to the fusion of
image schemas. The idea is, simply, that boundaries are imposed to un-
bounded entities. And since the boundary is a concept that we assume it
emerges from the image schema CONTAINER, the impositions of bounda-
ries to a certain category (bounding) is necessarily a blending between such
category and CONTAINER. Hence, the blending of the unbounded image
schemas (MASS, MULTIPLEX and AGGREGATE) with the image schema
CONTAINER results, naturally, in bounded concepts identical in internal
constitution to the corresponding unbounded concept – see schematically
these three conceptual fusions in Figure 1.

Figure 1.
Generation of bounded

concepts by blending

Bounding generates entities with conceptual boundaries (in terms of
Jackendoff, entities [+B]; both [+B+I] and [+B–I]), in other words, if they
are physical, they are prone to be reunited in a delimited space (e.g. a glass
of water, a bag of rice, a fire, five thousand soldiers, an amount of persons, a bunch of
people) and if they are not, they are prone to iteration (e.g. a thought, a pile of
emotions).

At the grammatical pole, the resulting categories are countable and the
basic grammatical concretion of this operation is basically the specification
of plurals14 and the partitive construction [N de N] in which the syntactic
core is a partitive noun and the complement (the source unbounded entity)
is the semantic core. Partitive nouns and common nouns can combine
depending, on one side, on the type of the partitive noun (e.g. container,
group, portion, element) and on the other, on the state of boundedness and
                                                     
14 Specification creates, from an unbounded multiplex entity (a non-specified plural: “sol-

diers”), a bounded multiplex entity (“the soldiers”, “those soldiers”).
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other semantic factors of the common noun. Climent (1998; 2001)
describes this combination for Spanish taking as a base the Jackendoff’s
(1991) features Boundedness and Internal Structure. Another way to implement
this conceptual operation is the adoption of the combinatory features of
countable nouns, e.g. fire > a fire, thought > a thought.

I also postulate that two conceptual operations posed by Talmy (2000)
are actually contextual variants of the bounding operation, and thus it
includes them. One is discretizing, i.e. the transformation of a mass into dis-
crete elements, e.g. beads of sweat; and the other one the bounding of a mass
(bounding o portion excerpting), e.g. a piece of bread.

An interesting problem and a challenge for our model is that in some
cases it is not evident to postulate, for a certain concept, which image
schema is prototypical and which one is derived or obtained by transfor-
mation. For instance, consider pedra (‘stone’); in Catalan it is not straight-
forward to postulate which is the prototype: the MASS interpretation (a
house made of stone) or the one of individual object (one stone). It might even
differ among speakers depending on their particular experiences.

 [4] Melding
As explained in Section 4.1, I assume the existence of this conceptual
operation (Talmy, 2000: 56). I postulate that it generates a blurry multiplex
(composed of the same constitutive elements of the MULTIPLEX of origin)
where the speaker maintains his awareness of these constitutive elements. I
call this generated concept AGGREGATE. I also assume that unbounded
collective nouns (people, cattle, furniture, timber) are prototypically anchored to
this category.15

This conceptual operation is implemented in language by means of
three mechanisms: lexical selection (persons > people, animals > cattle, cars >
traffic), morphological productivity (paper ‘paper’ > paperassa, paperam
‘paperwork’, full ‘leaf’ > fullam, fullaraca ‘foliage’), and the mechanism that
we could call depluralization, i.e. the recategorisation of plurals into un-
countable singulars with expressive effects (Bosque, 1999), e.g. no havia vist
mai tant de cotxe ‘I have never seen so much car-SING’ (meaning multiple
cars).

                                                     
15 And also, pluralia tantum such as tripes (‘guts’), escombraries (‘garbage’) or estalvis (‘savings’),

that even if existing in singular, they have either their own prototypical meaning in the
plural form and as conceptualisation of an AGGREGATE, or the singular form expresses
a different meaning, e.g. estalvi (‘safe’).
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Regarding the formation of AGGREGATES through productive suffixa-
tion, it is necessary to underline two points. First, Talmy (2000) claims that
this operation is conceptual, but it does not exist in language, i.e. it lacks
linguistic implementation; yet, the data from Catalan shown above refutes
this postulate. Second, that the suffixation that creates these words in
Catalan takes as its base the singular form of the noun, not the plural, so it
is problematic to claim that this grammatical operation is the implementa-
tion of a conceptual operation which takes MULTIPLEX (and therefore usu-
ally a plural form) as its base; it would mean that the operation directly
converts THING into AGGREGATE; but this would contradict the charac-
terisation that Talmy and Lakoff (1987) give of the operation.

Finally, it should also be noted that my model predicts that AG-
GREGATES can not be pluralized, since no unbounded category can be. It
could only admit the plural form in the generic, categorial, sense: creating
subcategories – cf. Section 4.2.2 [7] infra.

 [5] Profiling of a partitive construction
Profiling in a domain or base (Langacker, 1987) is one of the fundamental
conceptual operations postulated in cognitive grammar. A classic example
is the lexical concept arc, that is only defined in relation with its base: cir-
cumference. Here I apply this notion to the formation of lexical meaning
from partitive constructions as a canonical form of expressing derived
bounded concepts.

In partitive constructions (a herd of sheep, a pint of beer) the partitive noun
(herd, pint) provides the bounding information to a concept that was origi-
nally unbounded. I hypothesize that in certain specialized partitive nouns,
their repeated usage allows the construal in which its semantic contribution
to the construction is profiled; e.g. a herd in to go lock away the herd or a pint
with the meaning of a certain portion and way of serving beer. Hence, the
entity that in principle would be designated by means of the full noun
phrase is expressed more synthetically by the bounding element, leaving
aside its content, and not even mentioning it.16 In this operation then,
adapting Langacker’s terms to this situation, the boundary or container is
formed as the profile and the content as the base.

The complementary operation happens as well: the profiling of the
content, leaving the container as base. In this way, lexical meanings such as
una cervesa ‘a beer’ or un conyac ‘a cognac’ are generated, from concepts and

                                                     
16 We could say that the construction is apocoped.
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expressions such as a bottle of beer, or a glass of cognac. We see this operation
in the scheme in Figure 2.

Figure 2. Profiling.

In both cases the generated concept is bounded, therefore it can be
multiplexed – and hence, it can be pluralized – and can be treated as any
other bounded entity (pints, two beers, a case of beers).

I also postulate that this mechanism is responsible of those meanings in
which the name of a mass is used to denote an object made of that mass;
so, the nouns un suro ‘a cork’, una fusta (literal translation: ‘a wood’) ‘a piece
of wood’, un ferro (literal translation: ‘an iron’) ‘a piece of iron’; would be
created by profiling the content in constructions such as un tros de X ( ‘a
piece/bar etc. of X’).

Regarding to reference, the transformation does not generate a new
concept; the reference remains being the same as in the partitive construc-
tion of origin and hence, the semantic effect is circumscribed to the pro-
filing of one of the elements of the concept – the construal, in Langacker’s
terms.

 4.2.2  Metaoperations

The operations described in Section 4.2.1 are the core of the model that I
present here. Further on I will describe two operations of a general level,
that I call metaoperations, as long as they are applied, either as origin, or as
destination, to any image schema from the core of the model. In the first
case, [6] has its origin in any concept of an abstract entity and its destina-
tion in concrete image schemas; and in the second case [7] can have its ori-
gin in any concrete entity concept and generates the reference to the cate-
gory, i.e. its generic reference.
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 [6] From abstract to concrete
The distinction between abstract and concrete nouns in descriptive gram-
mar is “deceitful” for Bosque (1999: 45–49),17 since, in his terminology,
grammar does not seem to be sensitive to the material or nonmaterial
nature of entities, and he claims that the nouns that designate abstract
entities behave with the same parameters as those that designate concrete
entities, i.e. such as countable or uncountable.

From the point of view of cognitive linguistics (cf. Section 3.3 supra) we
consider that abstract entities can be conceptualized in terms of concrete
entities so that the speaker applies to them the corresponding grammatical
behaviour. Thus, I assume here that such transformation projects the
abstract entities in image schemas of the basic types described here for
concrete entities. From this attribution and by virtue of it, abstract entities
receive the grammatical configurations and can undergo the transforma-
tions common to concrete concepts.

Typically the projection would be towards MASS, since most of the
abstract concepts are construed as unbounded (i.e. undifferentiated or con-
stant), but the direct projection towards bounded schemas is totally possi-
ble: in order to create individuated or episodic concepts – boundings of
the Langacker’s (1987: 189) abstract mass. In this way, in Catalan, temporal
concepts, such as time, or mental concepts, such as thought are projected in
image schemas of the MASS type, but directly related concepts such as cen-
tury or idea are projected in image schemas of type THING. Notice as well
that one same abstract concept, for example love, can receive depending on
the context, either MASS interpretations (much love) or THING (an irrational
love).

Beside these two basic image schemas, it should be noticed that
abstract concepts can also be projected towards MULTIPLEX, e.g. cabòries
‘worries’.

The grammatical effect of these projections is that abstract lexical units,
once projected to the corresponding image schemas, will behave as un-
countable, countable, or as pluralia tantum respectively. And also, that once
the unit acquires the corresponding image schema type, it can undergo the
transformations which are common to it (cf. Section 4.2.1 supra), such as
multiplexing for individuals (e.g. centuries, ideas, thoughts, loves) or bounding
for masses (e.g. a bit of love, a ray of hope).
                                                     
17 Bosque (1999) describes Spanish but his observations are fully applicable to Catalan

with respect to this point.
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Finally, it is necessary to underline that the projection of the abstract
concepts towards types of concrete concepts is language dependent, e.g.
the difference in lexicalization between Catalan and English for the cross-
linguistically synonym pairs consells [count, plural] = ‘advice’ [mass, singular]
and consell (count, singular) = ‘piece of advice’ (count, partitive construc-
tion).

 [7] Categorisation and formation of classes or subcategories
How is a category created? I understand the category as the conception of
all possible entities of a certain type (for things; or, for masses, the whole
possible amount) in any possible place or time. And I claim that it is cre-
ated by the blending of two domains.18 On one side we have the
CONTAINER image schema, in the sense proposed by Lakoff (1987) for set
theory. And on the other side we have a image schema emerging from the
recurrent experimentation of instances that are equal, similar or with simi-
lar properties, to which we apply the basic cognitive operation of analogy
(or perception/attribution of similarity). The blending creates a unique
bounded set, in a way that another one with the same properties is not
conceivable since it stands for the conception of all the possible entities of
a type in any time and space, and only this (Figure 3).

Figure 3. Categorisation as blending.

I pose that the unique nature of the concept category created in such
manner does not allow it to be multiplexed; in consequence, the pluraliza-
tion of the corresponding linguistic category necessarily licenses (since it is
not possible to create a multiplicity of the whole) the expression of sub-
categories –i.e. a subset: sets included in the generic set. In the case of

                                                     
18 For Radden and Dirven (2007), the category is created by metonymy, that is by attrib-

uting to the whole the observed or attributed properties of instances.
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THINGS, since both an instance and a set are bounded concepts, there is
ambiguity between the pluralization of instances and that of subcategories,
and that is why, in Catalan, the expression of subcategories needs some
type of linguistic subspecification. In the case of masses, the result of plu-
ralization is not ambiguous (because the masses, as unbounded categories,
are not multiplexable) and thus the plural form expresses clearly the notion
of subcategories and they can only be confused with doses (content-pro-
filed entities, cf. operation [5].19

 5  Prototype effects and concatenation of transformations:
semantic modulation

In this section the ideas exposed so far converge – especially that of the
prototypical anchorage of nouns – and it is shown how the postulated
operations are not isolated mechanisms, but rather they are part of a sys-
tem which defines how they can be chained.

 5.1  Prototype effects

By postulating the existence of transformations we accept that there is an
asymmetry between two or more modes of reference of a concept, i.e. one
is the basic (prototypical) and the other the derived. This implies in its turn a
prediction: effects of prototypicity in the sense developed by Lakoff (1987:
59–67) for linguistic categories have to happen; in our case, empirical
manifestations of the fact that there is a basic meaning which is the best
example of the concept.

We propose here three possible effects of prototypicity or ways of em-
pirical investigation of its existence:
a) Psycholinguistic. Psycholinguistic experiments should reveal that the

speaker perceives one form/meaning as cognitively simpler, thus the
basic one and the other as derived.

b) Diachronic. In the evolution of language, a form/meaning has existed
firstly and the other have appeared afterwards.

                                                     
19 An interesting case that deserves more attention is that of big unique masses (“the uni-

verse”, “the earth”, “the sea”, “the sky”). Being unique, they are entities that resemble
categories and have their own syntacticosemantic function. They do not function
exactly as THINGS, neither as MASSES; their quantification indicates instances (“two
seas”), while the defined singular form (“the sea”) does not denote an instance, but
rather the totality.
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c) Frequency. The basic form/meaning is used more often that the
derived, or more regularly (except possible islands of use, conventional-
ized in registers or well defined contexts).

In some cases, the prototypicity effect seems obvious:
• Multiplexity (operation [2]). In a large part of the lexicon, the plural

(MULTIPLEX) is formed by morphological derivation of the singular
(THING). Therefore the individual form is the basic one.

• Individuation by partitive construction [3]. The partitive construction
adds grammatical complexity to the formulation (unbounded) of ori-
gin; therefore it is the derived one.

• Profiling [5]. The profiling of a semantic aspect of a concept is only
possible taking as basis the complete concept. Thus the profiled con-
cept is necessarily the derived one.

• From abstract to concrete [6]. According to the fundamental principles
of language assumed by cognitive linguistics, this operation happens
always in this direction, since, as in conceptual metaphors, it is the one
that allows conceptualisation and linguistic communication.

Other cases would have to be checked empirically:
• From THING to MASS (operation [1]). In many cases there does not

seem to exist an indisputable prototypical formulation; hence, both
directions of the transformation could be postulated – e.g. pedra
‘stone’.

• Melding [4]. It is a similar case, the contrary operation could also be
postulated as basic, in which the mental zoom approaches the target
and perceives its granularity accordingly.

Finally, there are cases where the direction of the operation seems clear in
a general sense but can have important exceptions:
• From instance to generic (operation [7]). It seems clear, along with

Rosch (1977, cf. Evans / Green, 2006: 262), that categorisation emerges
from the perceptual stimuli. The opposite does not seem conceivable
in everyday life, even if it could happen in fields of abstract reasoning,
such as philosophy or linguistics.

 5.2  Chaining of transformations

If the same word or lexical concept appears in various of the predicted
modes of reference, and these can be grouped in pairs corresponding to
the postulated transformations, it seems reasonable to postulate in its turn
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the existence of a chain of transformations, in which a certain element will
always be the derived in one of the pairs and the basic in the next one. The
element in which the chain of transformations begins can be understood as
the prototypical for the concept, from which the meaning is progressively
modulated.

This postulate makes the following prediction: there will be effects of
prototypicity in the chains of transformations so that the effects will be
weakened by each transformation. Thus, each new possible transformation
is less probable, and if it happens, is does so with less intensity with respect
to the prototype – in the established empirical terms, i.e. less usage,
delayed diachronic appearance, perception of meaning less basic for speak-
ers; cf. Section 5.1 supra –. In other words, long chains of transformations
could potentially exist, but they are increasingly unlikely. This directional
tendency resembles that of increase of entropy.

So, the model presents the proposal of possible transformations and
concatenations of transformations, but the effective realisation of each
new change will depend on both the conventionalisation and the progres-
sive decrease of probability of existence of the transformation, as it dis-
tances from the prototype, i.e. the initial state.

In Figure 4 we see a diagram of the model and the concatenations. The
central part shows the operations at the entity level, and the two peripheral
parts show the metaoperations of reification and generalization, which can
have as destination and origin (respectively) any basic entity of the general
model. The arrows correspond to the direction of the operation and the
numbers are the same we have used in Section 4 for listing them.

Figure 4. Model.
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The scheme shows, in short, the following predictions according to the
transformations and their direction:
a) THING can be transformed into MASS but not the contrary [operation 1].
b) The transformation from MASS to THING is implemented basically

through an intermediate step, the BOUNDING by means of a partitive
phrase [3], and the subsequent PROFILING of the content [5].

c) All the UNBOUNDED modes of reference are boundable, and this is
basically done by means of partitive constructions [3].

d) All the BOUNDED modes of reference are multiplexable [2].
e) The AGGREGATES are formed by the blur of MULTIPLEX, but not the

other way around [4].
Below we will show the capacity of semantic modulation that the

speaker makes when he concatenates transformations. Examples are
extracted from the corpus CUCWeb.20 Let us consider the following uses
of tomàquet (‘tomato’) or its plural form:

(1a) vam menjar entre tots tres una sardina i un tomàquet florit.
‘among the three of us we ate a sardine and a rotten tomato’

(1b) 400 gr de botifarra negra, 1/2 vas de tomàquet, 1 ceba
‘400 gr of black sausage, 1/2 cup of tomato, 1 onion’

(1c) els agricultors han regalat als ciutadans [...] melons, tomàquets i raïm
‘the farmers offered to citizens […] melons, tomatoes and grapes’

(1d) pa de pagès [...] i tomàquet ben madur, però que no ho sigui massa
‘rustic bread […] and ripe tomato, but not too much’

(1e) un pot buit de tomàquet fregit
‘an empty jar of fried tomato’

(1f) s’hi abonen un parell de tomàquets pelats
‘we add a couple of peeled tomatoes’

(1g) 4 kg de tomàquet de branca; 200 g de confitura de roses
‘4 kg of branch tomato; 200 g of rose jam’

(1h) el licopè (dóna el color vermell al tomàquet)
‘lycopene (it gives the red color to tomato)’

(1a) corresponds to the use I pose as prototypical: an object, a tomato
as individual object. (1b) refers to the liquid or sauce made of crushed
tomatoes. (1c) to the pluralized usage of the individual, i.e. some tomatoes.

                                                     
20 Except (1a) extracted from corpus CTILC and (1g) extracted from the website

<http://www.clubdecuines.cat>.
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(1d), taken from a list of ingredients of a recipe, refers to having some
individual tomatoes available – and not as sauce as in (1b) nor having just
one element, like in (1a) –; this use is found as well as the complement in
partitive sentences such as (1g) and is referentially equivalent to MULTI-
PLEX or plural.

(1e), (1f) and (1g) are individuating constructions formed by a partitive
noun (container, lexicalized quantity and measured quantity, respectively)
and the concepts exemplified in (1b), (1c) and (1d), i.e. MASS, MULTIPLEX,
AGGREGATE.

Finally, (1h) refers to the category, i.e. the generic concept.
I postulate that these modes of reference are formed by means of trans-

formations according to the model – Figure 5 presents the appropriate
subset. As said before, it is assumed that the concept of tomato as a THING
(1a) is the prototypical one (i.e. is the first image schema that emerges in
the speakers’ mind from the perception and/or manipulation of tokens of
the given fruit). From this one, the derived concept of the example (1b) is
generated by means of the operation [1] massification.

Figure 5.
Generation

of the modes of
reference of

‘tomato’.

Operation [2], multiplexing, generates a MULTIPLEX (example 1c) also
from the prototype THING. Then, from the MULTIPLEX, the operation of
melding [4] generates the AGGREGATE (example 1d), i.e. a larger and undif-
ferentiated awareness of a plurality of individuals, grammatically indicated
here by the use of the singular to name it.

Further on, the operation of bounding [3] departs from the unbounded
concepts already generated (MASS, MULTIPLEX or AGGREGATE) and bounds
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them (the speaker conceives them with awareness of their limit) using the
mechanism of the partitive construction (examples 1e, 1g, 1g).

Last, the generic reference (example 1h) is generated from the percep-
tion and reiterated usage of the individual prototype (categorisation, opera-
tion [7]).

I will finish with an example of the application of the model presenting
the uses departing from a MASS prototype, i.e. cervesa ‘beer’. Let us consider
the following sentences extracted from the corpus:

(2a) teníem de tot, vi, (...), cervesa, pastissos
‘we had everything, wine, (…), beer, pastry’

(2b) 2 copes diàries, sigui de cervesa, vi o licors
‘2 daily glasses, either of beer, wine or liquors’

(2c) La Raquel bebent una pinta en un pub de Londres
‘Rachel drinking a pint in a pub in London’

(2d) Mentrestant, es pot prendre un refresc o una cervesa
‘Meanwhile, you can have a soda or a beer’

(2e) Moritz etiqueta les seves cerveses en català
‘Moritz labels its beers in Catalan’

(2f) Et pots prendre les teues pintes en pau i ballar una estona
‘You can have your pints in peace and then dance a while’

(2g) Has rebut mai una caixa de cerveses amb el teu ordinador?
‘Have you ever received a case of beers with your computer?’

(2h) el meu criteri de que la cervesa i Porsche fan una bona combinació
‘My criteria that beer and Porsche make a good combination’

(2i) és ara una elegant cerveseria amb més de 60 cerveses (provau la nova
Paulaner de blat)
‘it is now an elegant brewery with more than 60 beers (try the new
wheat Paulaner)’

In this case (from now on consider Figure 6 on the following page) I
assume that the prototypical concept is the one of liquid, MASS, (2a), from
which the individual use through partitive construction is generated by
operation [3], i.e. ‘two glasses of beer’ (2b).

The conventionalisation of some of these types of constructions, e.g. “a
pint of beer”, allows, through the operation of profiling [5], the naming of
doses of the drink as in the examples (2c) and (2d), i.e. “a pint” or “one
beer”; in the former the bounder is profiled (in this case a measure but
usually it can also be a container) and in the later the content (the liquid).
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Figure 6.
Generation of
the modes of

reference of ‘beer’.

Further on, as noticed in examples (2e) and (2f), these profiled concepts,
being bounded concepts, can be multiplexed (operation [2]). Even more,
these MULTIPLEX can be in their turn bounded if operation [3] is applied
again and thus a new individuated concept is generated: the one in (2g),
“case of beers”.

Finally, (2h) is an example of the generic use, corresponding to the
expression of the category (operation [7] from the prototype of the per-
ceivable entity); and in (2i) we see how the multiplexation of the category
(grammatically pluralization: operation [2]) results in the concept, also
generic, of multiple subcategories. Notice that it can not be understood
that this plural, “60 beers” is formed directly from the prototype MASS (in
the model, mass nouns are not pluralizable to generate the meaning of a
multiplex entity), neither from the individuated doses of (2d) because (2i)
does not refer to individuals but rather to classes or types.

 5.3  Comments on processing

This model does not postulate that the speaker is always performing online
the transformations each time he emits the word corresponding to a
derived mode of reference; I rather claim that the speaker disposes, as a
linguistic mechanism, of the skill to do it and uses it when necessary – in
the same manner that s/he disposes of the skill to generate plural from a
new word in singular.
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I assume that this skill is implemented by the cognitive processes of
entrenchment by usage (Bybee, 2006) and subsequent retrieval and analogy
(Hofstadter, 2001). In the cases where a word has already been used re-
iteratively by the speaker in some derived mode of reference (especially,
because this meaning has been conventionalized) I assume that the sign is
already available in memory, and it is straightforwardly accessed without
making any transformation, even though the awareness of resulting from
some kind of semantic modulation can probably exist in the majority of
the cases. For instance, the profiled lexical concept “pint” relative to beer
is most probably conventionalized for most speakers rather than generated
online. However, in an example such as (3), probably for a number of
speakers the fact of mentioning portions of bread as barretes (‘loaves’), is
generated online:

(3) Posa les barretes al forn i deixa-les durant deu minutets.
‘Place the loaves in the oven and leave them in for ten minutes’

 6  Conclusions and future work

In this study I presented a theoretical model intended to be a plausible
model of the cognitive functioning of speakers in an important aspect of
the production or selection of lexical units in the generation of discourse.
The model includes, synthesises and reformulates several phenomena
theorised separately in the framework of cognitive linguistics, and it pre-
sents them as an integrated and concatenated set of mental transforma-
tions.

The basic ideas are: (i) that the traditional nominal classes of descriptive
grammar correspond to image schemas; (ii) that there is a central or pro-
totypical categorisation in these terms for each entity: (iii) that from these
prototypes specific directional cognitive operations generate the derived
categorisations, and (iv) that this system accounts for the various modes of
reference of nouns of entities.

This being a theoretical model, from this point on an important effort
of empirical testing is needed, indeed. First of all, it has to be ascertained
on the basis of the analysis of large-scale corpora that the facts presented
(the different modes of reference for each word or concept) are systematic
and pervasive in language. Then it will be necessary to check that for each
case considered, one concept is the prototypical one (i.e. perceived as more
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basic by the speakers, more usual, diachronically preferred) and the other
the derived. A derived product of this research can be the annotation of
sense of words or concepts as prototypical in lexical knowledge bases. Pre-
viously, to make this empirical research possible, the grammatical and
contextual correlations of each mode of reference need to be established
with precision.
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«Que ho faça jo?! Que ho faci ell!»
Evolució del present de subjuntiu en el
nord-occidental actual
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Summary: On the basis of a corpus of Northwestern Catalan that collects surveys of
240 informants from 40 localities, we describe several conjugation models of present
subjunctive found in this dialect and we analyse the introduction of innovative variants
shared by both Central Catalan and standard Catalan spread by the media and the edu-
cation system. The description of the distribution of different verbal marks of present
subjunctive according to person and verb classes makes evident that the introduction of
innovative vowel i finds some resistance, on the one hand, in the first person singular,
and on the other hand, in the third conjugation with inchoative augment. The analysis
of the innovation, considering how it fits the verbal paradigm of Northwestern Catalan,
helps us understand the above-mentioned resistance and linguistic change in general.
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 1 Introducció: objecte d’estudi i objectius1

En el català nord-occidental actual, les terminacions de present de subjun-
tiu tradicionals d’aquest dialecte, que es realitzen a través de les marques
vocàliques a (que perda), e (que perdes) i o (que perdos), conviuen amb la termi-
nació innovadora amb i (que perdis), introduïda per veïnatge del català cen-
tral i, sobretot, per la pressió de l’estàndard difós (Viaplana, 1999). L’objec-
tiu d’aquest estudi és determinar els diversos models conjugacionals que
conviuen en el català nord-occidental, amb les àrees de predomini de cadas-
cun, i analitzar el procés d’introducció en aquest dialecte de les variants de sub-
juntiu innovadores. Per a fer-ho, ens basem en el treball de camp dut a terme
el 1996 en una xarxa de localitats nord-occidentals (Massanell, 2012: CD).
                                                     
1 Aquest article ha estat possible gràcies al Grup de Recerca en Història de la Llengua

Catalana de l’Època Contemporània (2017 SGR 1696) finançat per l’AGAUR.
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 2  Constitució del corpus

Les enquestes es van passar a 240 informants nord-occidentals, procedents
d’Andorra i de les 19 comarques en què es parla aquest dialecte. A cada
territori es van seleccionar dues poblacions: la capital i una altra de dimen-
sions reduïdes, com consta a la taula 1.2 D’altra banda, a cada localitat es va
treballar amb sis informants repartits equitativament en tres franges d’edat:
joves (14–19 anys), adults (36–49 anys) i vells (66–79 anys). La mostra,
doncs, abraça de manera homogènia tot el territori de parla nord-occiden-
tal i, segons la població d’origen, conté 120 informadors de capital i 120 de
poble petit i, segons l’edat, en comprèn 80 de joves, 80 d’adults i 80 de
vells.

comarca / territori capital hab. població petita hab.
Alt Urgell, l’ la Seu d’Urgell 10.711 Coll de Nargó 606
Alta Ribagorça, l’ el Pont de Suert 2.167 Vilaller 618

Andorra3 Andorra la Vella
les Escaldes-Engordany

21.721
15.182

Ordino 1.931

Baix Cinca, el Fraga 11.783 Vilella de Cinca 499
Baix Ebre, el Tortosa 30.088 Alfara de Carles 383
Baixa Ribagorça, la Benavarri 1.195 Tolba 220
Garrigues, les les Borges Blanques 5.190 Bovera 426
Llitera, la Tamarit 3.867 Camporrells 263
Matarranya, el Vall-de-roures 1.935 la Portellada 342
Montsià, el Amposta 15.900 Freginals 341
Noguera, la Balaguer 13.103 Cubells 360
Pallars Jussà, el Tremp 5.503 Salàs de Pallars 358
Pallars Sobirà, el Sort 1.718 Rialp 527
Pla d’Urgell, el Mollerussa 9.400 Sidamon 455
Priorat, el Falset 2.504 Porrera 444
Ribera d’Ebre, la Móra d’Ebre 4.880 Vinebre 444
Segarra, la Cervera 7.153 Sant Ramon 560
Segrià, el Lleida 112.035 Montoliu de Lleida 486
Terra Alta, la Gandesa 2.668 Caseres 333
Urgell, l’ Tàrrega 11.855 Preixana 437

Taula 1. Xarxa geogràfica del treball de camp.

                                                     
2 Les dades procedeixen del cens de població de 1996, any en què es van enregistrar les

enquestes.
3 A Andorra, les enquestes de la localitat gran es van enregistrar a Andorra la Vella i les

Escaldes-Engodany, que formen un contínuum urbanístic, i les de la població petita a
Ordino, que és la més petita de les parròquies.
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Cada informant va respondre una enquesta, integrada per imatges,
compleció de buits i traducció, i va enregistrar una estona de conversa
semidirigida.4 Una de les parts del qüestionari estava dedicada a la morfo-
logia verbal regular i recollia les 50 formes simples de cinc verbs presos
com a model: cantar (classe I), perdre (classe II [–ext]), beure (classe II
[+ext]), sentir (classe III [–ext]) i servir (classe III [+ext]).5 Per a la present
recerca, considerem les formes de present de subjuntiu, que es van obtenir
pel sistema de compleció de buits: El Joan vol que jo [...] (cantar) una cançó, La
Maria vol que tu [...] (perdre) la paciència, El metge recomana que ell [...] (beure) més
aigua, etc.6

El volum de dades que tractem, doncs, és considerable: 4 persones ver-
bals7 x 5 models verbals x 240 informants fan 4800 respostes, que en rea-
litat s’eleven a 5088, pels casos en què un mateix individu proporciona res-
postes alternatives (del tipus: que tu cantos; o que tu cantis, també), que sovint
afloren només en una o dues formes del paradigma, tot i que en ocasions
s’arriben a recollir paradigmes alternatius sencers.

 3  Una primera ullada a les dades: preguntes de recerca i hipòtesis

Per a tenir una primera aproximació a les 5088 respostes del corpus, les
hem destriat entre les que contenen la variant innovadora i, que són 2407
(47,3%) i les que presenten alguna de les marques tradicionals (a, e, o), que
s’eleven a 2681 (52,7%). Si afinem aquesta quantificació separant les res-
postes en funció de la persona i de la classe verbal, trobem que la distribu-
ció no és plenament homogènia. Així, la introducció de la marca innova-
dora i és clarament inferior per a la primera persona del present de subjun-
tiu que per a les persones 2, 3 i 6 d’aquest mateix temps, com mostren la
taula 2 i el gràfic 1. Mentre que per a 2PS, 3PS i 6PS la distribució entre
formes innovadores i tradicionals es reparteix més o menys al cinquanta

                                                     
4 Per a més informació sobre l’enquesta, vegeu Massanell (2011: 15–76).
5 La inclusió de beure es justifica perquè el corpus es va constituir seguint els models ver-

bals regulars establerts per Viaplana (1995).
6 Les frases eren presentades de viva veu als informants, que havien de dir la forma que

hi faltava. L’enquestadora utilitzava la seva varietat habitual de nord-occidental
(d’Arbeca, a les Garrigues), tant pel que fa a fonètica com a morfologia.

7 En queden al marge 4PS i 5PS, sense marca de mode-temps explícita. Al llarg del tre-
ball, si diem que una vocal desinencial ocorre arreu, ens referim només a les quatre per-
sones estudiades. Anomenem les persones primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena,
per a evitar esments més llargs del tipus primera del singular o tercera del plural.
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per cent, per a 1PS hi ha poc més d’un 40 per cent de formes innovadores,
enfront de prop d’un 60 per cent de tradicionals.

variants tradicionals: a, e, o variant innovadora: ipersona ocurrències ocurrències percentatge ocurrències percentatge
1PS 1316 779 59,2% 537 40,8%
2PS 1266 631 49,8% 635 50,2%
3PS 1249 626 50,1% 623 49,9%
6PS 1257 645 51,3 % 612 48,7%

Taula 2. Incidència de les variants segons la persona verbal.
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Variant innovadora
Variants tradicionals

Gràfic 1. Distribució de marques innovadores i tradicionals per persona.

D’altra banda, malgrat que la introducció de la variant innovadora amb i
sembla força igualada entre totes les classes verbals, la conjugació incoativa
mostra un percentatge lleugerament inferior de formes innovadores, espe-
cialment amb relació a la resta de verbs de les conjugacions no primeres,
com es recull a la taula 3 i al gràfic 2.

variants tradicionals: a, e, o variant innovadora: iclasse ocurrències ocurrències percentatge ocurrències percentatge
I 1025 554 54% 471 46%
II [–ext] 1028 515 50,1% 513 49,9%
II [+ext] 1005 519 51,6% 486 48,4%
III [–ext] 1022 530 51,9% 492 48,1%
III [+ext] 1008 563 55,9% 445 44,1%

Taula 3. Incidència de les variants segons la classe verbal.
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Gràfic 2. Distribució de marques innovadores i tradicionals per classe.

Si desagreguem les dades per persona, els resultats corresponents a 1PS
fan més ostensible el comportament diferenciat de la classe incoativa, com
es veu tant a la taula 4 com al gràfic 3.

variants tradicionals a 1PS variant innovadora a 1PSclasse ocurrències ocurrències percentatge ocurrències percentatge
I 265 156 58,9% 109 41,1%
II [–ext] 269 152 56,5% 117 43,5%
II [+ext] 254 149 58,6% 105 41,3%
III [–ext] 265 153 57,7% 112 42,3%
III [+ext] 263 169 64,3% 94 35,7%

Taula 4. Incidència de les variants a 1PS segons la classe verbal.

0
10
20
30
40
50
60
70

cantar perdre beure sentir servir

Variant innovadora
Variants tradicionals

Gràfic 3. Distribució de marques innovadores i tradicionals a 1PS
per classe verbal.
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Aquesta primera ullada a les dades porta a plantejar-se dues preguntes:
1) Per quina raó la primera persona del present de subjuntiu admet la

marca innovadora i amb més dificultats que la resta de persones?
2) Per quina causa els verbs incoatius mostren més resistència que els

altres a incorporar la marca de present de subjuntiu innovadora i?
Per a la primera qüestió, formulem la hipòtesi que 1PS és reticent a la

incorporació de la marca i perquè aquesta la iguala a 3PS (que jo canti, que ell
canti) i el sincretisme de persona resultant transgredeix un dels principis
fonamentals de la flexió verbal nord-occidental: que la primera persona i la
tercera han de diferir (Wheeler, 1993, 2007), com mostren tots els temps
verbals d’aquest dialecte (canto, cante; cantava, cantave; cantaré, cantarà; cantaria,
cantarie; que canta, que canto; que cantessa, que cantés). Per a la segona pregunta,
la hipòtesi que formulem sosté que es produeixen interaccions entre dos
processos de canvi, el que afecta la terminació de present de subjuntiu (a, e
i o en competència amb i) i el que afecta l’increment dels verbs incoatius
(ix, isc, ixc, etc. pressionats per eix). Fent una ullada a les dades globals
d’introducció de formes innovadores en aquests dos àmbits, es veu com
tots dos processos no es troben en el mateix punt: la substitució de
l’increment sembla anar un pas per endarrere de la substitució de les ter-
minacions de present de subjuntiu, com recull la taula 5.8

variants tradicionals variants innovadores
ocurrències percentatge ocurrències percentatge

marques de PS 2681 52,7% 2407 47,3%
increment incoatiu 1291 58,1% 932 41,9%

Taula 5. Incidència de variants tradicionals i innovadores en la marca de
mode-temps de present de subjuntiu i en l’increment de la classe III [+ext].

Si la conjugació incoativa mostra més dificultats a la introducció de la
marca de present de subjuntiu i que no pas la resta de conjugacions, aven-
turem que és perquè la presència del segment incoatiu tradicional hi afavo-
reix el manteniment de les marques de present de subjuntiu tradicionals.

                                                     
8 Hem comptabilitzat les ocurrències de segments incoatius a 1PI, 2PI, 3PI, 6PI, 1PS,

2PS, 3PS, 6PS i 2Imp.
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 4  Metodologia: tractament de dades

Si tenim en compte que treballem en una àrea on s’ha iniciat un procés de
canvi lingüístic, és comprensible que es produeixin barreges de models a
l’hora de confegir els paradigmes: un mateix informant pot respondre que
ell cante i després que ells cantin, fet que no implica en absolut que aquestes
dues formes pertanyin a un mateix model de realització del present de
subjuntiu. En el tractament de les dades, doncs, diferenciem entre els
informants que proporcionen un paradigma estable (per exemple, 34 han
respost canta, cantos, canto, canton) i aquells dels quals s’obté una barreja de
formes pertanyents a models de flexió diversos, resultat d’una combinació
idiosincràtica produïda durant la situació d’enquesta (així, d’un informant
n’hem obtingut les produccions cante, cantis, canti, canten).9

Prenent cantar com a exemple, hi ha 214 informants (el 89,2%) que
proporcionen almenys un paradigma coherent de PS (de fet, 15 d’aquests
informants en proporcionen dos), mentre que 26 (el 10,8%) aporten
només formes barrejades, a vegades en un grau menor (cante, cantes, cante,
canton) i a vegades en un grau major (canti / canta, cantis, cante, canten / cantin
/ canton). A la meitat de les poblacions enquestades, tots els informants han
respost amb almenys un paradigma coherent. Pel que fa a la resta: en
quinze només un dels sis informants ha donat formes barrejades; en quatre
han estat dos els informants que ho han fet, i només en una població tres
dels informants han ofert respostes que pertanyien a models diferents.
Podem delimitar les àrees geogràfiques de vigència dels models, doncs, a
partir de les respostes dels informants que han contestat amb paradigmes
complets i emprar les dades dels altres de manera complementària.

 5  Descripció: models conjugacionals de present de subjuntiu

De les dades recollides, es desprèn l’existència de vuit models de formació
del present de subjuntiu en el català nord-occidental actual, detallats a la
taula 6, als quals se’n poden afegir dos més d’abast restringit (models 4bis i
5bis). Indiquem grosso modo les poblacions on té vigència cadascun, tot i que
hi pot haver divergències dins d’una mateixa població i convivència de sis-
temes, com explicitem en l’anàlisi (apartat 6).

                                                     
9 La barreja de paradigmes i les respostes alternatives són indicadors d’un procés de canvi

en curs, que es mostra en la inseguretat lingüística dels enquestats (Massanell, 2001).
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model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6 model 7 model 8
e  cante e  cante e  cante a  canta a  canta a  canta i  canti a  canta
e  cantes e  cantes e  cantes e  cantes o  cantos o  cantos i  cantis i  cantis
e  cante e  cante e  cante e  cante o  canto o  canto i  canti i  canti
e  canten e  canten e  canten e  canten o  canton o  canton i  cantin i  cantin
a  bega a  bega e  begue a  bega a  bega a  bega i  begui a  bega
a  begas e  begues e  begues e  begues e  begues o  begos i  beguis i  beguis
a  bega e  begue e  begue e  begue e  begue o  bego i  begui i  begui
a  began e  beguen e  beguen e  beguen e  beguen o  begon i  beguin i  beguin
Benavarri

Tolba
Camporrells Tortosa

Alfara
Amposta
Freginals
Tremp
Salàs

Sort
Rialp

PdeSuert
Vilaller
Tamarit
Fraga
Vilella

Vall-de-r.
Portellada
Gandesa
Caseres

Ordino
Nargó

Balaguer
Cubells

Sidamon
Montoliu
Bovera
Vinebre

St.Ramon
Falset

Porrera
Móra
la Seu

Mollerussa
Cervera
Tàrrega
Preixana
Borges
Lleida

Andorra

Taula 6. Principals models de PS en el nord-occidental actual.

 5.1  Tipologia de models conjugacionals de PS

Podem agrupar els vuit models de present de subjuntiu localitzats en cinc
tipus, segons les característiques comunes que presenten:

Tipus 1. Una marca de mode-temps única, sense variacions ni en funció
de la conjugació ni segons la persona verbal. Comprèn el model 3, amb e
arreu, i el model 7, amb i arreu, com recull la taula 7. S’hi produeix sincre-
tisme entre 1PS i 3PS.

marca de present de subjuntiu
model 3 e
model 7 i

Taula 7. Models amb una única marca de PS.

Tipus 2. Dues marques de mode-temps condicionades per la conjuga-
ció, una per a la primera i una altra per a la segona i la tercera. Com mostra
la taula 8, només s’observa en el cas del model 1, que té e com a marca de
present de subjuntiu dels verbs de la classe I i a com a marca de present de
subjuntiu dels verbs de les classes no primeres. Com en el tipus anterior, hi
ha sincretisme entre 1PS i 3PS.
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marca de present de subjuntiu
classe I classes II, II [+ext], III, III [+ext]

model 1 e a

Taula 8. Models amb dues marques de PS segons la classe verbal.

Tipus 3. Dues marques de mode-temps condicionades per la persona,
una per a 1PS i una altra per a 2PS, 3PS i 6PS. És el tipus a què responen
més models, com reflecteix la taula 9. Així, el model 4 presenta a a la pri-
mera persona i e a la resta. El 5 té també a a 1PS, però o a 2PS, 3PS i 6PS.
Finalment, el 8 torna a mostrar a a la primera persona, mentre que la sego-
na, la tercera i la sisena tenen i. En aquests models no hi ha sincretisme o
coincidència formal entre la primera persona i la tercera.

marca de present de subjuntiu
1PS 2PS, 3PS, 6PS

model 4 a e
model 5 a o
model 8 a i

Taula 9. Models amb dues marques de PS segons la persona verbal.

Tipus 4. Dues marques de mode-temps condicionades per la persona i
per la classe verbal, com recull la taula 10. Només es troba en el model 2,
que a la primera conjugació construeix el present de subjuntiu amb una
única marca, e, i a les conjugacions no primeres n’empra dues: a per a la
primera persona i e per a la resta. En aquest cas els verbs de la classe I
mostren coincidència formal entre 1PS i 3PS, mentre que els de la resta de
classes verbals no tenen aquest sincretisme de persona.

marca de present de subjuntiu
classes II, II [+ext], III, III [+ext]classe I 1PS 2PS, 3PS, 6PS

model 2 e a e

Taula 10. Models amb dues marques de PS segons la classe i
la persona verbal.

Tipus 5. Tres marques de mode-temps condicionades per la persona
(1PS diferent de la resta) i per la classe verbal (la primera conjugació dife-
rent de les altres). Inclou només el model 5, com reflecteix la taula 11. La
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primera persona es marca amb a, mentre que 2PS, 3PS i 6PS reben o a la
primera conjugació i e a les altres. Novament, doncs, és un model sense
sincretisme entre la primera persona i la tercera.

marca de present de subjuntiu
classe I classes II, II [+ext], III, III [+ext]

1PS 2PS, 3PS, 6PS 1PS 2PS, 3PS, 6PS
model 5 a o a e

Taula 11. Models amb tres marques de PS segons la classe i
la persona verbal.

 5.2  Origen dels models conjugacionals de PS

En els paràgrafs següents presentem de manera sintètica l’origen dels mo-
dels de present de subjuntiu localitzats en el nostre corpus d’estudi del
català nord-occidental. Per a una exposició detallada de l’evolució del pre-
sent de subjuntiu en català, elaborada des de la perspectiva de la morfolo-
gia natural,10 vegeu Pérez Saldanya (1998: 148):

la variació dels marcadors de subjuntiu està relacionada amb els problemes de naturali-
tat morfològica provocats per l’evolució fonètica regular del llatí tardà –o el català pri-
mitiu– i pels processos de canvi morfològic introduïts per atorgar una major naturalitat
a la conjugació del present de subjuntiu. Aquesta variació, d’altra banda, també reflec-
teix la superposició que sovint es produeix entre els nivells diacrònic, diatòpic i diastrà-
tic de la llengua.

El model 1, recollit sistemàticament a les localitats de Benavarri i Tolba
(a la Baixa Rigaborça, dins de l’Aragó catalanòfon), presenta les termina-
cions nord-occidentals vigents més atansades a l’origen etimològic, cir-
cumstància que justifica la diferència de timbre vocàlic entre la marca de la
primera conjugació i la de la resta de classes verbals, com a conseqüència
de les diferències que ja s’establien en llatí, segons s’esquematitza a la taula
12.

                                                     
10 Els plantejaments teòrics de la morfologia natural es poden trobar a Dressler, Mayer-

thaler et al. (1987) i a Wurzel (1989). Els postulats de la morfologia natural han estat
aplicats al català per Wheeler (1993, 2007). Creus (2011) s’hi refereix a propòsit del pre-
sent de subjuntiu a Bell-lloc d’Urgell.
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Llatí Català Llatí Català
CANTE(M) > cant → cante PERDA(M) > perda
CANTES > cants → cantes PERDAS > perdas
CANTET > cant → cante PERDAT > perda
CANTENT > canten PERDANT > perdan

Taula 12. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 1.

Així, la primera conjugació llatina, amb E desinencial en el present de
subjuntiu, va perdre regularment aquesta vocal –com s’esdevenia amb les
àtones finals diferents de A–, amb l’excepció de la sisena persona, en la
qual la pèrdua vocàlica hauria provocat una seqüència insil∙labificable:
CANTE(M) > cant, CANTES > cants, CANTET > cant, però CANTENT > canten.
Amb el temps, la tendència a desfer la contraiconicitat que suposava que el
present d’indicatiu dugués marca formal i el present de subjuntiu no (p. e.,
cantes vs. cants), tot i ser semànticament i funcionalment més marcat (Whee-
ler, 1993), va dur a l’expansió de la vocal e –que coincidia amb la vocal de
suport que ja rebien alguns verbs que violaven l’escala de sonicitat, com
mostre– des de la sisena persona a la resta (cant → cante, cants → cantes, cant
→ cante), modificació que alhora atorgava caràcter sil∙làbic a la flexió del
present de subjuntiu, resolia el desnivellament en el nombre de síl∙labes
entre les persones del singular i les del plural, i evitava l’al∙lomorfia entre
els verbs amb vocal de suport i els altres (Pérez Saldanya, 1998).

En la resta de conjugacions, amb A desinencial en el present de subjun-
tiu, l’evolució va ser diferent, atès que aquesta vocal, la més oberta i resis-
tent de totes, va defugir la caiguda i, en aquesta àrea extrema del domini
lingüístic català, va reeixir a conservar el timbre, tant en síl∙laba lliure com
travada: PERDA(M) > perda, PERDAS > perdas, PERDAT > perda, PERDANT >
perdan (compareu, en l’àmbit de la flexió nominal, amb ROSA(M) > rosa,
ROSAS > rosas).

En el model 2, propi de Camporrells (a la Llitera, també dins de l’Aragó
catalanòfon),11 les formes recollides per a la primera conjugació són les que
ja hem vist en el model 1, però les de la resta de conjugacions en difereixen
pel fet que, com és habitual en català, la A àtona travada per -S o per -NT
s’hi tanca en e (Rasico, 1982: 87–96): PERDAS > perdes, PERDANT > perden,
però PERDA(M) > perda, com es veu a la taula 13. Aquesta e, en una bona
                                                     
11 Quatre dels sis informants de Camporrells (un jove, un adult i els dos vells) han pro-

porcionat aquest model. Els altres dos (un jove i un adult) han donat el model 4, que
coincideix amb el de la capital de la Llitera, Tamarit, i es recull en una zona geogràfica
força més àmplia.
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part del territori nord-occidental,12 també va aparèixer en les formes de
tercera persona que provenien de la terminació -AT, sigui perquè s’hi va
produir una pèrdua tardana de la dental i això va provocar el tancament
vocàlic (PERDAT > perdet > perde), sigui per un procés morfològic d’expan-
sió cap a 3PS de la e que s’havia generat a 2PS i a 6PS, que aportava l’avan-
tatge de permetre la distinció entre la primera persona i la tercera.13

Llatí Català Llatí Català
CANTE(M) > cant → cante PERDA(M) > perda
CANTES > cants → cantes PERDAS > perdas > perdes
CANTET > cant → cante PERDAT > perda → perde
CANTENT > canten PERDANT > perdan > perden

Taula 13. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 2.

Els models 3 i 4 s’expliquen per regularitzacions originades a partir de
l’estadi del model 2, conduents a disposar d’un únic sistema de formació del
present de subjuntiu vàlid per a totes les conjugacions, ço que incrementa
la uniformitat del sistema flexiu. El model 3, recollit, d’una banda, a les
comarques del Baix Ebre (Tortosa i Alfara de Carles) i del Montsià (Am-
posta i Freginals), i de l’altra, a la comarca del Pallars Jussà (Tremp i Salàs
de Pallars), ha generalitzat les terminacions de la primera conjugació –la

PERDA(M) > perda → perde  com cante
PERDAS > perdas > perdes cantes
PERDAT > perda → perde cante
PERDANT > perdan > perden canten

Taula 14. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 3.

                                                     
12 Malgrat la presència generalitzada d’aquesta e de tercera persona en el corpus, hem

localitzat un informant jove de Tamarit (la Llitera), que hi realitza una a, com és habi-
tual en valencià: perda, bega, sentisca, servisca (però, cante, per raó del diferent origen eti-
mològic). Hi hauria, doncs, un altre model, que anomenarem 4bis, amb les terminacions
-a, -es, -e, -en per a la classe I i -a, -es, -a, -en per a la resta. Esporàdicament algun altre
informant ha articulat també aquesta a a 3PS, sempre en verbs de la segona o de la ter-
cera conjugació: l’Alta Ribagorça, Vilaller, jove, bega; el Pallars Sobirà, Sort, jove, bega; la
Terra Alta, Caseres, jove, perga; la Terra Alta, Caseres, jove, beiga, séntiga; el Montsià,
Amposta, vell, séntiga; el Montsià, Freginals, vell, servixca.

13 Per a una discussió sobre l’origen fonètic o morfològic d’aquesta e de tercera persona,
vegeu Massanell (2016).
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més freqüent i estable– a les altres, i s’ha arribat, doncs, a una homogeneï-
tat paradigmàtica total, amb una única marca de subjuntiu, e, vàlida per a
totes les persones i per a totes les conjugacions, com mostra la taula 14.

Al seu torn, el model 4, recollit en una àrea força compacta formada
per les comarques del Pallars Sobirà (Sort i Rialp), l’Alta Ribagorça (el Pont
de Suert i Vilaller) i, dins de l’Aragó catalanòfon, la Llitera (Tamarit i, de
manera secundària, Camporells) i el Baix Cinca (Fraga i Vilella), ha expan-
dit el sistema de marques de les conjugacions no primeres a la primera,
com mostra la taula 15, fet que suposa generalitzar a totes les classes ver-
bals la distinció entre la primera persona i la tercera, i foragitar, doncs, del
present de subjuntiu el sincretisme de persona, circumstància que contri-
bueix a reduir l’opacitat del sistema o, el que és el mateix, a augmentar-ne
la transparència (Pérez Saldanya, 1998).

CANTE(M) > cant → cante → canta  com perda
CANTES > cants → cantes perdes
CANTET > cant → cante perde
CANTENT > canten perden

Taula 15. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 4.

Arribats en aquest punt, els models que resten cal explicar-los per la
generació o per l’adopció de noves marques vocàliques de subjuntiu, amb
un rerefons comú: evitar el sincretisme modal entre formes de present
d’indicatiu i formes de present de subjuntiu i, molt especialment, defugir la
no-distinció en la tercerca persona, la no marcada, que afectava la primera
conjugació, atès que 1PI cante coincidia amb 1PS cante (Wheeler, 1993).
Així, el model 5, que es troba a la comarca del Matarranya (Vall-de-roures i
la Portellada), a l’Aragó catalanòfon, i a la comarca de la Terra Alta (Gan-
desa i Caseres), manté les terminacions clàssiques que ja hem vist per a les
conjugacions no primeres (perda, perdes, perde, perden), però mostra que s’hi
va produir una innovació en els verbs de la classe I, atès que presenten la
terminació o en les persones 2, 3 i 6 (no, en canvi, a 1PS, on es preserva la
marca a),14 com sintetitza la taula 16. Novament, doncs, trobem un sistema
                                                     
14 A la localitat de Caseres, quatre dels informants han respost, efectivament, amb aquest

model, que té com a formes de la classe I canta, cantos, canto, canton, però dos utilitzen un
sistema diferent, que anomenarem model 5bis, en el qual també 1PS rep o (canto, cantos,
canto, canton), fet que suposa que el model 5bis és sincrètic per a la primera conjugació,
tot i que no per a la resta. Aquest paradigma amb o arreu s’empra també en parlars de
les comarques dels Ports i del Maestrat, al nord del País Valencià (Gulsoy, 1993).
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amb marques diferenciades per a la classe I i per a les classes II, II [+ext],
III i III [+ext].

CANTE(M) > cant → cante → canta  però perda
CANTES > cants → cantes → cantos perdes
CANTET > cant → cante → canto perde
CANTENT > canten → canton perden

Taula 16. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 5.

El sorgiment d’aquesta o, com el de la o de la primera persona del pre-
sent d’indicatiu, hauria partit d’un procés d’assimilació progressiva en verbs
amb una vocal velar tònica en el radical (1PI compre > compro, 2PS compres >
compros), al qual s’hauria tret rendiment morfològic en generalitzar aquesta o
fora del context fonètic original (1PI canto, 2PS cantos), tot i que en graus
diferents (Coromines, 1971): a 1PI, amb el referent culte del llatí (CANTO) i
el paral∙lel del castellà (canto), la o s’hauria expandit per tot el Principat;
mentre que a 2PS, 3PS i 6PS, sense referent llatí (CANTES, CANTET,
CANTENT) ni paral∙lel castellà (cantes, cante, canten), la o hauria quedat res-
tringida a un nombre inferior de comarques, sobretot nord-occidentals, tot
i que també entra al nord del País Valencià i n’hi ha testimonis en català
central (Luna, 2002), i no s’hauria tret mai de sobre la connotació negativa
de forma col∙loquial o vulgar (Veny, 199812 [1978]; Alonso / Suïls, 1993).

Aquesta nova terminació, de la qual ja n’hi ha testimonis al segle XV
(Gulsoy, 1993), ha quedat restringida als verbs de la classe I, en la qual
resol el problema d’homofonia amb les formes del present d’indicatiu, a les
comarques del Matarranya i, parcialment, de la Terra Alta.15 En una àrea
molt més àmplia, però, s’ha expandit des de la primera conjugació –la més
regular i productiva– a totes les classes verbals, com mostra la taula 17, fet
que confereix més uniformitat a les desinències d’aquest temps verbal. En
les nostres enquestes, hem recollit la o com a marca de present de subjuntiu
de totes les conjugacions a Ordino (Andorra), Coll de Nargó (l’Alt Urgell),
Balaguer i Cubells (la Noguera), Sidamon (el Pla d’Urgell), Montoliu de
Lleida (el Segrià), Bovera16 (les Garrigues) i Vinebre (la Ribera d’Ebre).
Notem que, de les vuit localitats on l’hem trobat, només una és capital

                                                     
15 Hi ha informants de la Terra Alta que han proporcionat formes de present de subjuntiu

en o per a verbs de les conjugacions no primeres, tot i que de manera poc sistemàtica.
16 Per a una monografia sobre el subjuntiu a Bovera, feta amb tractament estadístic, vegeu

Cubells (2002).
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comarcal: les altres set són pobles petits, circumstància que és un indicador
del fet que la terminació o de present de subjuntiu es troba en retrocés.

PERDA(M) > perda  com canta
PERDAS > perdas > perdes → perdos cantos
PERDAT > perda → perde → perdo canto
PERDANT > perdan > perden → perdon canton

Taula 17. Origen de les formes de present de subjuntiu del model 6.

Els dos models restants s’expliquen per la introducció en territori nord-
occidental de les formes comunes al català central i a l’estàndard difós, com
a conseqüència de la pressió que aquest dialecte rep, d’una banda, per veï-
natge –que afecta tradicionalment les comarques limítrofes amb el central–,
i de l’altra, pel procés d’estandardització –que actua en les zones adminis-
tratives on s’ha engegat un procés sistemàtic de difusió de la varietat estàn-
dard des dels mitjans de comunicació i el sistema educatiu (Massanell, 2012).

Així, el model 7 respon a l’adopció íntegra del sistema de present de
subjuntiu compartit pel central i per l’estàndard difós, que té la vocal i com
a única marca, sense distinció de persona ni de classe verbal. Aquesta vocal
desinencial és fruit de la reducció del segment ia que apareixia per raons
etimològiques en un grapat de verbs (sàpia, càpia), com a resultat del con-
tacte entre la vocal temàtica I i la marca A de present de subjuntiu, pròpia
de les classes verbals llatines no primeres (Gulsoy, 1993). Perduda la noció
de marcador de classe de la vocal I, que havia desaparegut per raons fonè-
tiques de la major part de verbs, amb l’excepció dels que tenien el radical
acabat en una oclusiva bilabial sorda, va ser possible atorgar un altre valor
morfològic a aquesta vocal, l’expansió de la qual es relaciona amb el fet que
era òptima per a esdevenir la marca de present de subjuntiu, pel caràcter
distintiu respecte de la resta de vocals presents en la flexió verbal, espe-
cialment en el present d’indicatiu (Pérez Saldanya, 1998).

Aquest sistema, plasmat a la taula 18, és el que hem recollit al Priorat, al
límit amb el català central, i per la plena sistematicitat amb què l’han pro-
porcionat tots dotze informants, tant de Falset com de Porrera, tant joves
com adults o vells, i per la manca absoluta d’alternances amb altres vari-
ants, ha de fer temps que n’és el sistema propi. Ja en els materials sobre
flexió verbal d’Alcover / Moll (1929–1932), aplegats a principi del segle XX
i actualment accessibles en línia al web de l’Institut d’Estudis Catalans grà-
cies a M. Pilar Perea, les formes amb i a totes les persones són les úniques
recollides a Falset per als verbs de totes les conjugacions (cantar, perdre,



218 Mar Massanell · Gemma Palà 

beure, sentir, partir). També han proporcionat sistemàticament aquest model
de present de subjuntiu en i els informants de dues capitals comarcals de
l’àrea fronterera amb el central: la Seu d’Urgell, a l’extrem septentrional, i
Móra d’Ebre, a l’extrem meridional, en contrast, però, amb les formes
aplegades a les localitats petites de les comarques respectives (com hem
vist, tant Coll de Nargó com Vinebre conserven el model amb a a la prime-
ra persona i o a la resta). Finalment, l’hem trobat a Sant Ramon, una petita
localitat de la Segarra, també al límit amb el català central, que és de parla
xipella, a la qual ens tornarem a referir (vg. nota 20).17

CANTE(M) > cant → cante → canta → canti
CANTES > cants → cantes → cantos → cantis
CANTET > cant → cante → canto → canti
CANTENT > canten → canton → cantin

PERDA(M) > perda → perdi
PERDAS > perdas > perdes → perdos → perdis
PERDAT > perda → perde → perdo → perdi
PERDANT > perdan > perden → perdon → perdin

Taula 18. Introducció de les formes de PS del model 7.

Queda encara el model 8, que considerem realment interessant. També
és fruit de la introducció de la marca i en el subjuntiu nord-occidental,
però, a diferència del model 7, no suposa una adopció íntegra de tot el
paradigma de present de subjuntiu, sinó una adaptació d’aquest paradigma
a un dels trets essencials que defineixen la flexió verbal del català nord-
occidental, que és el rebuig del sincretisme entre la primera persona i la ter-
cera (Wheeler, 1993, 2007): jo canto, ell cante; jo cantava, ell cantave; jo cantaré, ell
cantarà; jo cantaria, ell cantarie; que jo canta, que ell canto; que jo cantessa, que ell
cantés. Així, doncs, en el model 8, 1PS conserva la marca a, mentre que 3PS,
4PS i 6PS perden la o, considerada vulgar, i incorporen la i del català central
i de l’estàndard difós, com reflecteix la taula 19.

                                                     
17 Com que es tracta del model estàndard, difós àmpliament, aquest sistema pot aflorar, de

manera més o menys esporàdica, arreu del territori nord-occidental –amb l’excepció de
l’Aragó catalanòfon–, especialment entre informants joves. Aquí, però, només ens refe-
rim a les àrees en què sembla consolidat. En l’apartat d’anàlisi entrarem en detall sobre
la distribució d’aquest model entre els 240 informants.
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CANTE(M) > cant → cante → canta
CANTES > cants → cantes → cantos → cantis
CANTET > cant → cante → canto → canti
CANTENT > canten → canton → cantin

PERDA(M) > perda
PERDAS > perdas > perdes → perdos → perdis
PERDAT > perda → perde → perdo → perdi
PERDANT > perdan > perden → perdon → perdin

Taula 19. Introducció de les formes de PS del model 8.

Aquest sistema innovador que podem anomenar mixt, atès que permet
la penetració de la marca i en la segona persona, la tercera i la sisena, però
la bloqueja en la primera, sembla afermat en set localitats, sis de les quals
són capitals comarcals, especialment de les comarques en què la població
petita mostra el model 6, amb a a 1PS i o a la resta de persones: Andorra la
Vella (Andorra), Mollerussa (el Pla d’Urgell), Lleida (el Segrià), les Borges
Blanques (les Garrigues), Tàrrega –i també Preixana– (l’Urgell) i Cervera (la
Segarra).

 6  Anàlisi (I): marques de present de subjuntiu i sincretisme
de persona

Un cop vistos els models flexius de PS en el corpus del català nord-occi-
dental, «un dels dialectes on el present de subjuntiu té més innovacions
morfològiques i més variacions de parlar a parlar» (Pérez Saldanya, 1998:
163), i després d’haver-ne exposat l’origen i, grosso modo, la localització ter-
ritorial, en comentem de manera més detallada la distribució entre els
informants, per a comprendre millor tant la situació de convivència de
variants com el procés d’introducció de formes flexives innovadores. Per
claredat expositiva, entrem en detall en les dades d’un sol verb, cantar.

Per a aquest verb de la primera conjugació, hem recollit sis paradigmes,
que mostrem a la taula 20 ordenats de major a menor freqüència. D’aquests
sis paradigmes, tres tenen la mateixa marca vocàlica a totes les persones
rizotòniques, sigui i, e o bé o, i presenten, per tant, sincretisme o coincidèn-
cia formal entre la primera persona i la tercera: 1PS = 3PS, canti, cante o bé
canto. Els altres tres paradigmes tenen la mateixa marca a 2PS, 3PS i 6PS,
novament o, e o bé i, però se separen dels anteriors pel fet que 1PS pre-
senta una marca de mode-temps diferenciada, que és a en tots tres casos, i
no coincideix, doncs, amb 3PS: 1PS canta s’oposa a 3PS canto, cante o canti.
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models de PS terminacions de la classe [I] nombre
d’informants

model 7 -i, -is, -i, -in 86
models 1, 2, 3 -e, -es, -e, -en 44
models 5, 6 -a, -os, -o, -on 34
model 4 -a, -es, -e, -en 32
model 8 -a, -is, -i, -in 31
model 5bis -o, -os, -o, -on 2

Taula 20. Paradigmes de present de subjuntiu de la classe [I].

 6.1  Abast del paradigma innovador sincrètic18

El paradigma innovador sincrètic, amb la marca i a totes les formes rizo-
tòniques de present de subjuntiu, coincident amb el del català central i amb
el de l’estàndard difós, és present, en un grau o altre, a totes les comarques
nord-occidentals, amb l’excepció de les que pertanyen a l’Aragó catalanò-
fon: cap informant de la Baixa Ribagorça, de la Llitera, del Baix Cinca ni
del Matarranya no se n’ha servit, fet que revela que aquests territoris, aliens
al procés de normalització lingüística impulsat per la Generalitat de Catalu-
nya, resten impermeables a la pressió de l’estàndard difós, basat principal-
ment en el català central.19 A l’extrem oposat, com hem vist, aquest és el
paradigma propi del Priorat, comarca que, per a aquest tret morfològic, cau
de la banda del català central.

Quant als quinze territoris restants, la taula 21 presenta les dades dels
74 informadors que han proporcionat les terminacions de PS -i, -is, -i, -in,
distribuïts entre capitals de comarca (42 inf.) i poblacions petites (32), i
entre les franges d’edat dels joves (37), els adults (22) i els vells (15).
Remarquem que el comportament innovador dels joves de capital (18) i de
població petita (19) és similar, mentre que el grau de conservadorisme lin-
güístic és superior en els adults de població petita (9) que en els adults de
capital (13) i, sobretot, en els vells de població petita (4) que en els vells de
capital (11), que adopten en major mesura les formes innovadores.

                                                     
18 Per a abreujar, anomenem sincrètics els paradigmes amb sincretisme de persona entre

1PS i 3PS, i no sincrètics aquells paradigmes en què 1PS i 3PS no coincideixen formal-
ment.

19 Per a una exposició de les conseqüències que la divisió administrativa té en la fragmen-
tació interna del català nord-occidental, vegeu Sistac (1998) i Massanell (2012).
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capital població petita
joves adults vells joves adults vells

el Pallars Jussà 2 2 1 2 1 1 9
el Pla d’Urgell 1 2 1 2 2 - 8
la Ribera d’Ebre 2 2 2 1 1 - 8
les Garrigues 1 - 2 1 2 1 7
la Segarra 1 - 1 2 1 1 6
l’Urgell 1 1 1 1 1 1 6
l’Alt Urgell 2 1 1 1 - - 5
Andorra 2 1 - 2 - - 5
la Noguera 1 1 - 2 1 - 5
el Segrià 2 2 - - - - 4
l’Alta Ribagorça 1 - 1 1 - - 3
la Terra Alta 1 - 1 - - - 2
el Baix Ebre - - - 2 - - 2
el Montsià 1 - - 1 - - 2
el Pallars Sobirà - 1 - 1 - - 2

18 13 11 19 9 4
42 32 74

Taula 21. Informants amb el model de PS -i, -is, -i, -in (classe I).

 6.2  Àrees amb paradigma tradicional sincrètic

Les localitats en què l’únic paradigma tradicional recollit és sincrètic es
concentren principalment en el tortosí estricte (el Baix Ebre i el Montsià) i
a la comarca aragonesa de la Baixa Ribagorça, tot i que cal incloure-hi un
parell més de llocs de l’àrea ribagorçanopallaresa.20 En totes aquestes
poblacions, en cas d’haver-s’hi recollit també un paradigma innovador de
present de subjuntiu (circumstància que només es produeix fora de l’Aragó
catalanòfon), aquest correspon sempre al paradigma íntegre compartit pel

                                                     
20 En aquest punt, cal fer una precisió sobre la localitat de Sant Ramon (la Segarra), que

forma part de la franja xipella discontínua que segueix aproximadament el feix
d’isoglosses que separa el català central del nord-occidental (Veny 199812: 38). Dels sis
informants, quatre han respost amb el model innovador -i, -is, -i, -in. Tanmateix, dos
han proporcionat les formes -e, -es, -e, -en, que, d’entrada, sobten en aquesta àrea geogrà-
fica. L’explicació que hi trobem està relacionada justament amb el tret definidor del
parlar xipella: en aquesta franja la e àtona en síl∙laba final lliure o travada es tanca fins a
sonar [i] (el par[i], quinz[i], l[i]s ros[i]s, 2PI cant[i]s, 6PI cant[i]n). Aquest tret està molt
connotat negativament i tendeix a ser evitat, especialment davant d’algú extern al poble.
Això hauria pogut provocar una ultracorrecció durant l’enquesta, que hagués transfor-
mat les formes de PS canti, cantis, canti, cantin en cant[e], cant[e]s, cant[e], cant[e]n.
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català central i per l’estàndard difós, igualment sincrètic, com mostra la
taula 22.

comarca localitat p. tradicional inf. p. innovador inf.
l’Alta Ribagorça el Pont de Suert -e, -es, -e, -en 3 -i, -is, -i, -in 2

Benavarri -e, -es, -e, -en 6la Baixa Ribagorça Tolba -e, -es, -e, -en 6
el Pallars Jussà Salàs de Pallars -e, -es, -e, -en 2 -i, -is, -i, -in 4

Tortosa -e, -es, -e, -en 5
el Baix Ebre Alfara de Carles -e, -es, -e, -en 2 -i, -is, -i, -in 2

Amposta -e, -es, -e, -en 5 -i, -is, -i, -in 1el Montsià Freginals -e, -es, -e, -en 5 -i, -is, -i, -in 1

Taula 22. Localitats amb paradigma tradicional sincrètic.

 6.3  Convivència de paradigmes tradicionals sincrètics i
no sincrètics

paradigmes tradicionalscomarca localitat
no sincrètic inf. sincrètic inf.

paradigma
innovador inf.

el Pallars
Sobirà Sort -a, -es, -e, -en 4 -e, -es, -e, -en 1 -i, -is, -i, -in 1

Tamarit -a, -es, -e, -en 6 -e, -es, -e, -en 1la Llitera Camporrells -a, -es, -e, -en 2 -e, -es, -e, -en 4
Fraga -a, -es, -e, -en 4 -e, -es, -e, -en 1el Baix

Cinca Vilella de C. -a, -es, -e, -en 5 -e, -es, -e, -en 1
la Terra
Alta Caseres -a, -os, -o, -on 3 -o, -os, -o, -on 2

Taula 23. Convivència de paradigmes tradicionals sincrètic i no sincrètic.

La convivència entre dos paradigmes de present de subjuntiu tradicionals,
un amb sincretisme entre la primera persona i la tercera i un altre sense
aquesta coincidència formal, la trobem fonamentalment en dues comar-
ques de l’Aragó catalanòfon, la Llitera i el Baix Cinca, pertanyents a l’àrea
subdialectal ribagorçana, i també en un parell de localitats catalanes, una de
pallaresa i una altra de l’àrea tortosina. Aquesta ubicació en les dues àrees
subdialectals més conservadores del català nord-occidental des del punt de
vista lingüístic afavoreix que tinguem un sol cas de paradigma innovador,21

                                                     
21 Després de l’Aragó catalanòfon, que és impermeable al procés d’orientalització del

català nord-occidental, les àrees subdialectals tortosina i ribagorçanopallaresa són, per
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a Sort, el qual coincideix íntegrament amb les terminacions comunes al ca-
talà central i a l’estàndard difós, com es veu a la taula 23 (pàgina anterior).

 6.4  Àrees amb paradigmes tradicionals no sincrètics

Les localitats en què l’únic paradigma tradicional recollit és no sincrètic se
situen sobretot a les comarques centrals i interiors del nord-occidental, una
de les quals a l’Aragó catalanòfon (el Matarranya). Amb l’excepció previsi-
ble d’aquesta comarca, a la resta sol haver-hi paradigmes innovadors en
competència: el sincrètic (21 informants), que adopta íntegrament les ter-
minacions compartides pel central i per l’estàndard difós, i el mixt (11), que
conserva a 1PS la terminació dels paradigmes tradicionals no sincrètics i
adopta les innovadores a la resta de persones, com mostra la taula 24.

innovadorcomarca localitat tradicional
no sincrètic sincrètic no sincrètic

l’Alta
Ribagorça Vilaller -a, -es, -e, -en 2 -i, -is, -i, -in 1

el Pallars
Sobirà Rialp -a, -es, -e, -en 3 -i, -is, -i, -in 1 -a, -is, -i, -in 1

Andorra Ordino -a, -os, -o, -on 3 -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 1
l’Alt Urgell C. de Nargó -a, -os, -o, -on 5 -i, -is, -i, -in 1 -a, -is, -i, -in 1

Balaguer -a, -es, -e, -en
-a, -os, -o, -on

1
1

-i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 3
la Noguera

Cubells -a, -os, -o, -on 2 -i, -is, -i, -in 3
l’Urgell Preixana -a, -os, -o, -on 1 -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 2

Lleida -a, -es, -e, -en 1 -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 2
el Segrià Montoliu -a, -os, -o, -on

-a, -es, -e, -en
2
2

la Ribera
d’Ebre Vinebre -a, -os, -o, -on 4 -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 1

la Terra
Alta Gandesa -a, -os, -o, -on

-a, -es, -e, -en
2
1

-i, -is, -i, -in 2

Vall-de-roures -a, -os, -o, -on 5el
Matarranya la Portellada -a, -os, -o, -on

-a, -es, -e, -en
6
1
42 21 11

Taula 24. Localitats amb paradigmes tradicionals no sincrètics.

                                                                                                                     
aquest ordre, les més resistents a la pressió de l’estàndard en modalitat central (Massa-
nell, 2012).
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 6.5  Àrees amb absència de paradigmes tradicionals

En una desena de les localitats enquestades (deixant al marge les dues de la
comarca del Priorat, per les raons ja dites), no hem recollit cap paradigma
tradicional del nord-occidental, sinó només un o tots dos paradigmes amb
la marca i de present de subjuntiu, sigui el sincrètic (38 informants) o el
mixt no sincrètic (20). Quasi sempre es tracta de poblacions situades a les
comarques limítrofes amb el català central, com mostra la taula 25, que són
les que tradicionalment n’han rebut una pressió per veïnatge més forta.
Això explica que ni tan sols els informadors de més edat hagin proporcio-
nat paradigmes tradicionals com a resposta.

paradigmes innovadorscomarca localitat sincrètic no sincrètic
Andorra Andorra la Vella -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 1
l’Alt Urgell la Seu d’Urgell -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 1
el Pallars Jussà Tremp -i, -is, -i, -in 5
la Segarra Cervera -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 4
l’Urgell Tàrrega -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 3

Mollerussa -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 2el Pla d’Urgell Sidamon -i, -is, -i, -in 4
les Borges Blanques -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 5les Garrigues Bovera -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 4

la Ribera d’Ebre Móra d’Ebre -i, -is, -i, -in 6
38 20

Taula 25. Localitats només amb paradigmes innovadors de PS.

 6.6  Les raons del paradigma innovador mixt no sincrètic

Per a analitzar l’aparició del paradigma innovador mixt no sincrètic, amb
les terminacions -a, -is, -i, -in, hem de delimitar quina àrea de la xarxa geo-
gràfica és pertinent d’estudiar. Per això, n’excloem:
1) Les localitats sense paradigmes innovadors, perquè no aporten infor-

mació. En concret, les de les comarques de l’Aragó catalanòfon (la
Baixa Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca, el Matarranya) i les localitats
petites de Caseres (la Terra Alta) i Montoliu de Lleida (el Segrià).

2) Les localitats en què només s’ha recollit un paradigma tradicional de
tipus sincrètic, perquè no poden generar-ne un de mixt no sincrètic.
Concretament, les localitats de les comarques de la Baixa Ribagorça, el
Baix Ebre i el Montsià, a més del Pont de Suert (l’Alta Ribagorça) i
Salàs de Pallars (el Pallars Jussà).
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3) Les poblacions del Priorat, perquè aquesta comarca està integrada dins
del català central pel que fa a aquest tret dialectal.22

Les 21 localitats restants dibuixen una àrea en què tradicionalment s’ha
usat un paradigma de present de subjuntiu no sincrètic i que, en l’actualitat,
acull innovacions: sigui l’adopció del paradigma sincrètic del central i de
l’estàndard difós, sigui la creació d’un paradigma mixt en què la terminació
-a tradicional de primera persona perviu, però deixa d’alternar amb -os, -o,
-on o amb -es, -e, -en per a fer-ho amb -is, -i, -in, com es veu a la taula 26.

paradigmes innovadorscomarca localitat p. tradicionals sincrètic no sincrètic
l’Alta
Ribagorça Vilaller -a, -es, -e, -en 2 -i, -is, -i, -in 1

Sort -a, -es, -e, -en
-e, -es, -e, -en

4
1

-i, -is, -i, -in 1el Pallars
Sobirà Rialp -a, -es, -e, -en 3 -i, -is, -i, -in 1 -a, -is, -i, -in 1

Andorra la V. -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 1Andorra Ordino -a, -os, -o, -on 3 -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 1

la Seu d’Urgell -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 1
l’Alt Urgell

Coll de Nargó -a, -os, -o, -on 5 -i, -is, -i, -in 1 -a, -is, -i, -in 1
el Pallars
Jussà Tremp -i, -is, -i, -in 5

Balaguer -a, -es, -e, -en
-a, -os, -o, -on

1
1

-i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 3
la Noguera

Cubells -a, -os, -o, -on 2 -i, -is, -i, -in 3
la Segarra Cervera -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 4

Tàrrega -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 3l’Urgell Preixana -a, -os, -o, -on 1 -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 2
Mollerussa -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 2el Pla

d’Urgell Sidamon -i, -is, -i, -in 4
les Borges Bl. -i, -is, -i, -in 3 -a, -is, -i, -in 5les

Garrigues Bovera -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 4
el Segrià Lleida -a, -es, -e, -en 1 -i, -is, -i, -in 4 -a, -is, -i, -in 2

Móra d’Ebre -i, -is, -i, -in 6la Ribera
d’Ebre Vinebre -a, -os, -o, -on 4 -i, -is, -i, -in 2 -a, -is, -i, -in 1
la Terra
Alta Gandesa -a, -os, -o, -on

-a, -es, -e, -en
2
1

-i, -is, -i, -in 2

31 60 31

Taula 26. Localitats amb models tradicionals no sincrètics i
models innovadors.

                                                     
22 També Sant Ramon (la Segarra), per les raons exposades a la nota 20.
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Els 126 informants procedents d’aquestes localitats han proporcionat
122 ocurrències de paradigmes coherents:
1) Una quarta part (31, el 25,4%) correspon a paradigmes tradicionals del

nord-occidental. Remarquem que, llevat d’un cas de Sort (-e, -es, -e, -en),
la resta són no sincrètics i es reparteixen entre -a, -os, -o, -on (18, el
14,8%) i -a, -es, -e, -en (12, el 9,8%).

2) La meitat de les ocurrències de paradigmes (60, el 49,2%) suposa
l’adopció íntegra de les terminacions comunes al central i a l’estàndard
difós, amb sincretisme entre 1PS i 3PS (-i, -is, -i, -in).

3) Una altra quarta part (31, el 25,4%) il∙lustra la creació d’un paradigma
nou a partir de la forma de 1PS tradicional (coincident per a tots dos
models: -a, -os, -o, -on i -a, -es, -e, -en) i de les formes de 2PS, 3PS i 6PS
innovadores (-is, -i, -in), d’acord amb els requeriments d’un patró ver-
bal característic del nord-occidental que defuig la coincidència formal
entre la primera persona i la tercera (Wheeler, 1993, 2007).

Si considerem el comportament de la innovació, doncs, un de cada tres
informants que opta per un present de subjuntiu no tradicional (31 de 91,
el 34,1%) no es limita a adoptar el model que coneix per l’estàndard difós o
pel veïnatge del central, sinó que l’adapta als patrons del seu propi sistema
lingüístic, el qual rebutja fortament el sincretisme de persona, i genera un
paradigma verbal nou que s’hi inscriu millor.

 7  Anàlisi (II): la coaparició de les marques de PS amb
l’increment incoatiu

L’anàlisi detallada de cantar ha donat resposta a la primera pregunta que ens
havíem plantejat, sobre les causes de la resistència superior de la primera
persona a admetre la marca i de present de subjuntiu. Tot seguit analitzem
les dades de servir, per a mirar de respondre la segona qüestió, sobre les
interaccions que s’estableixen entre dos processos de canvi: el de la marca
de present de subjuntiu, pel qual a, o i e reben la competència de i, i el del
segment incoatiu, pel qual ix, isc i ixc són pressionats per eix.

 7.1  Aproximació de conjunt a les formes de PS de servir

El total de registres de la base de dades corresponents a formes de present
de subjuntiu del verb servir amb increment incoatiu és de 1015. Amb el
segment innovador, eix, pronunciat majoritàriament amb e tancada i segre-
gació de iod (tot i que les realitzacions amb e oberta i sense segregació
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també apareixen en el corpus),23 n’hi ha 409. Amb increment tradicional,
606. En aquest cas, hem trobat deu variants de l’increment, només tres de
les quals, però, amb un nombre elevat de realitzacions. Així, els tres seg-
ments incoatius principals són isc (servisques), amb 259 ocurrències, ix (servi-
xos), amb 178 casos, i ixc (servixques), amb 107 formes. La resta de variants
són molt minoritàries (entre 2 i 7 ocurrències, quasi sempre proporciona-
des esporàdicament per un únic informant) i poden respondre a la combi-
nació d’aquests segments incoatius amb increments velars del tipus ig(u) o
eg(u) (servísquigues, servísquegues, servíxigues, etc.).

L’adopció de l’increment incoatiu comú al català central i a l’estàndard
difós sol comportar l’adopció, al mateix temps, de les terminacions inno-
vadores de present de subjuntiu amb i (del tipus serveixis), en 346 casos, que
representen el 84,6% del total. Tanmateix, no és desdenyable el 15,4% de
casos en què la introducció de l’increment incoatiu innovador genera una
forma mixta en combinar-se amb marques de present de subjuntiu tradi-
cionals. Això pot esdevenir-se esporàdicament amb e i de manera més
extensa amb o (9 informants de Sidamon, Cubells, Coll de Nargó i Ordino)
i sobretot i molt generalment amb a, marca corresponent a 1PS, com mos-
tren 33 informants de 16 localitats repartides entre 10 comarques: Molle-
russa i Sidamon (el Pla d’Urgell), Balaguer i Cubells (la Noguera), Freginals
(el Montsià), Rialp (el Pallars Sobirà), Cervera (la Segarra), Tàrrega i Prei-
xana (l’Urgell), les Borgues Blanques i Bovera (les Garrigues), Lleida i
Montoliu de Lleida (el Segrià), Coll de Nargó (l’Alt Urgell) i Andorra la
Vella i Ordino (Andorra).

Per tant, tot i el predomini de l’adopció de formes íntegres (serveixis), és
possible la generació de formes mixtes del tipus serveixos i resulta molt
general en el cas de la primera persona, serveixa. La diferència considerable
entre el nombre d’informants que combinen l’increment innovador eix
amb a a 1PS (33) respecte dels que el combinen amb o a 2PS, 3PS o 6PS
(9), posa de manifest novament que el tret estructural de mantenir diferen-
ciada la primera persona respecte de la tercera (1PS serveixa, 3PS serveixi) és
el que fa augmentar notablement l’aparició de formes mixtes amb la termi-
nació a, procés que per a la marca o, corresponent a altres persones verbals,
resulta força menys freqüent, com mostra la taula 27.

                                                     
23 Tenint en compte totes les formes del verb servir que reben aquest increment (1132),

hem trobat 982 casos (86,7%) de e tancada enfront de 150 (13,3%) de e oberta, i 1028
casos (90,8%) amb segregació de iod enfront de 104 (9,2%) sense segregació.
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marques de PS
tradicionals innovadora

a
1PS

o
2PS, 3PS, 6PS

e
1PS, 2PS, 3PS, 6PS

i
1PS, 2PS, 3PS, 6PS

eix 33 24 6 346 409
63 346

15,4% 84,6%

Taula 27. Combinació del segment eix amb marques de PS.

D’altra banda, el manteniment de l’increment incoatiu tradicional també
va lligat majoritàriament a la conservació de la marca de present de sub-
juntiu tradicional: és el que s’esdevé en 472 casos, el 82,7%. Hi ha un
17,3% de vegades, però, que es concentra quasi en exclusiva en l’increment
incoatiu ix, el més similar a l’innovador eix, en què és possible el sorgiment
de formes mixtes del tipus servixis. N’hem recollit per a 34 informants de
14 localitats repartides entre 11 comarques: Sidamon (el Pla d’Urgell),
Balaguer i Cubells (la Noguera), Tortosa (el Baix Ebre), Vilaller (l’Alta
Ribagorça), Gandesa (la Terra Alta), Sant Ramon (la Segarra), Tàrrega i
Preixana (l’Urgell), Bovera (les Garrigues), Móra d’Ebre (la Ribera d’Ebre),
Lleida i Montoliu de Lleida (el Segrià) i Ordino (Andorra). De fet, en el cas
de ix, el sorgiment de formes mixtes no és només possible, sinó freqüent:
la conservació d’aquest segment tradicional suposa mantenir la terminació

marques de PS
tradicionals innovadora

a
1 PS

o
2, 3, 6 PS

e
1, 2, 3, 6 PS totes i

1, 2, 3, 6 PS
isc 73 6 175 254 5 259
ix 27 44 13 84 94 178
ixc 24 2 81 107 --- 107

ísquig(u) --- --- 7 7 --- 7
isg(u) --- --- 4 4 --- 4
ig(u) --- --- 4 4 --- 4

éixeg(u) 1 --- 3 4 --- 4
éixig(u) --- --- 3 3 --- 3
ísqueg(u) 1 --- 2 3 --- 3
íxig(u) --- ---- 2 2 --- 2

126 52 294 472 99 571
82,7% 17,3%

Taula 28. Combinació dels segments incoatius tradicionals amb les
marques de PS.
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de PS encara no en la meitat dels casos (84, el 47,2%), mentre que en més
de la meitat la terminació s’actualitza (94, el 52,8%), com palesa la taula 28.

Aquesta ullada de conjunt a les dades revela, doncs, que és possible la
creació de formes mixtes, sigui amb l’increment innovador eix i una marca
de present de subjuntiu tradicional (del tipus serveixa i, menys habitual, ser-
veixos), sigui amb l’increment tradicional ix i la marca de present de subjun-
tiu innovadora i (del tipus servixis). Malgrat això, els informants tendeixen
de manera molt general a recórrer a formes ja existents, sigui a través del
manteniment de variants amb tots dos segments tradicionals (servisques, ser-
vixos), sigui a través de l’adopció íntegra de variants innovadores tant pel
que fa a l’increment incoatiu com a la marca de present de subjuntiu (servei-
xis).

Davant d’aquests fets, cal preguntar-se si un dels dos procediments –el
manteniment íntegre o l’adopció íntegra– es veu privilegiat, és a dir, si els
informants, davant de formes que presenten dos segments conflictius (amb
divergència entre la variant nord-occidental tradicional i la variant central-
estàndard), tendeixen més al manteniment o a la innovació. Per a mirar de
respondre aquesta qüestió, analitzarem el corpus amb més detall.

 7.2  Paradigmes de present de subjuntiu de la conjugació incoativa

En fer el buidatge de les respostes dels 240 informants corresponents al
present de subjuntiu del verb servir, hem trobat que 21 (el 8,7%) donaven
només formes barrejades, corresponents a paradigmes diferents (per exem-
ple, servixi, servixes, serveixi, servixen), mentre que 219 (el 91,3 %) han pro-
porcionat almenys un paradigma coherent i, en quatre casos, n’han facilitat
dos (al marge del fet que també hagin pogut emetre altres respostes par-
cials: serveixa, serveixos, serveixo, serveixen / serveixon). És amb les dades
d’aquests paradigmes complets per al present de subjuntiu del verb servir
que treballem a partir d’ara, com hem exposat en l’apartat de metodolo-
gia.24 N’hem identificat 12 d’estables, en els quals la variació del segment
incoatiu es combina amb la variació de la marca de mode-temps.25 Els pre-
sentem agrupats per l’increment i, en els subapartats següents, en delimi-
tem l’abast i en fem l’anàlisi.
                                                     
24 En canvi, en les visions de conjunt (apartat 3 i subapartat 7.1), hem manejat totes les

dades del corpus.
25 Hi ha un altre paradigma estable, que deixem de banda perquè no rep increment incoa-

tiu: sirva, sirvas, sirva, sirvan. És el que han proporcionat tots els informants de Benavarri,
a l’Alta Ribagorça, i un dels informants joves de Tolba, a la mateixa comarca.
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• Amb l’increment eix:
Paradigma 1: serveixi, serveixis, serveixi, serveixin
Paradigma 2: serveixa, serveixis, serveixi, serveixin
Paradigma 3: serveixa, serveixos, serveixo, serveixon

• Amb l’increment ix:
Paradigma 4: servixa, servixos, servixo, servixon
Paradigma 5: servixa, servixis, servixi, servixin
Paradigma 6: servixi, servixis, servixi, servixin

• Amb l’increment isc:
Paradigma 7: servisca, servisques, servisque, servisquen
Paradigma 8: servisque, servisques, servisque, servisquen
Paradigma 9: servisca, serviscos, servisco, serviscon
Paradigma 10: servisca, serviscas, servisca, serviscan

• Amb l’increment ixc:
Paradigma 11: servixca, servixques, servixque, servixquen
Paradigma 12: servixque, servixques, servixque, servixquen

A banda d’aquests 12 paradigmes estables, n’hem recollit 9 més de pro-
porcionats per un sol informant, com es detalla a la taula 29. Amb una sola
excepció, provenen de les àrees tortosina i ribagorçanopallaresa, i no és rar
que estiguin formats per la combinació d’un dels segments incoatius i un
segment velar, ig(u) o eg(u), molt emprats en aquestes àrees subdialectals en
els temps del mode subjuntiu.26 Atesa l’escassa representativitat que podem
atribuir-los, els obviem en l’anàlisi següent.

paradigma comarca localitat edat
serveixe, serveixes, serveixe, serveixen el Pallars Jussà Tremp vell
servixe, servixes, servixe, servixen el Baix Ebre Tortosa vell
servisca, servisquis, servisqui, servisquin el Segrià Lleida vell
servixca, servixques, servixca, servixquen el Montsià Freginals vell
servísquigue, servísquigues, servísquigue, servísquiguen el Baix Ebre Tortosa adult
servéixigue, servéixigues, servéixigue, servéixiguen el Montsià Freginals jove
servéixega, servéixegues, servéixegue, servéixeguen l’Alta Ribagorça Vilaller jove
servisgue, servisgues, servisgue, servisguen l’Alta Rigagorça el Pont de S adult
sírvigue, sírvigues, sírvigue, sírviguen el Baix Ebre Alfara de C. adult

Taula 29. Paradigmes de PS de servir proporcionats per un sol informant.

                                                     
26 Tot i que en aquest treball no hi entrarem, l’expansió i la reanàlisi del segment velar eti-

mològic d’alguns verbs (com DICA(M) > diga) és un altre dels procediments de creació
d’una marca de subjuntiu en català (Pérez Saldanya, 1998; Querol, 2011).



 L’evolució del present de subjuntiu en el nord-occidental actual 231

 7.3  Comportament dels increments ix, tradicional, i eix, innovador

A la taula 30, partint dels paradigmes estables que es desprenen del corpus
recollit, sintetitzem les combinacions entre els diversos segments incoatius
i les diverses marques de mode-temps de present de subjuntiu:

marques de PS
model 1 models 2, 4, 5 model 3 model 6 model 7 model 8
a-a-a-a a-e-e-e e-e-e-e a-o-o-o i-i-i-i a-i-i-i

eix X X X
ix X X X
isc X X X X
ixc X X

Taula 30. Combinacions estables entre increments i marques de PS.

El primer que destaca és la plena correspondència entre les combina-
cions possibles de dos dels increments incoatius: eix, innovador, i ix, tradi-
cional. Així, eix, a més de coocórrer amb la marca innovadora de present
de subjuntiu, sigui en el paradigma íntegre de l’estàndard difós (64 casos),
sigui en el paradigma mixt amb a a la primera persona i i a la resta (18 c.),
també pot combinar-se amb les marques de present de subjuntiu tradicio-
nals del model amb a a 1PS i o a la resta (8 c.). I, de manera paral∙lela, l’in-
crement tradicional ix, a banda de coaparèixer amb les marques tradi-
cionals de subjuntiu amb o a 2PS, 3PS i 6PS i a a 1PS (9 casos), també pot
combinar-se amb la marca innovadora i, a totes les persones (12 c.) o
mantenint la a a la primera (9 c.). Sembla, doncs, que els increments eix i ix,
de factura similar, són intercanviables, i que l’ús de l’un o de l’altre no
determina quin tipus de marca de present de subjuntiu, tradicional o inno-
vadora, apareixerà darrere.

Pel que fa a l’abast territorial dels paradigmes amb l’increment ix,
aquests es troben a les comarques centrals i orientals del català nord-occi-
dental: l’Alt Urgell, 1 informant; la Noguera, 5; la Segarra, 3; l’Urgell, 5; el
Pla d’Urgell, 2; les Garrigues, 3; el Segrià, 5, i la Ribera d’Ebre, 6, com
recull la taula 31.27

                                                     
27 En el cas de la Ribera d’Ebre, només a la capital comarcal, Móra d’Ebre, on tots sis

informants responen amb el paradigma servixi, servixis, servixi, servixin. A Vinebre, en
canvi, l’increment emprat és isc (2 informants) o ixc (4), els propis de l’àrea dialectal
tortosina.
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paradigma comarca població joves adults vells
l’Alt Urgell Coll de Nargó 1 1
la Noguera Balaguer 1 1 2
el Segrià Montoliu de Lleida 1 2 1 4

servixa
servixos
servixo
servixon les Garrigues Bovera 1 1 2

Balaguer 1 1la Noguera Cubells 1 1
el Pla d’Urgell Sidamon 1 1

Tàrrega 1 1 2l’Urgell Preixana 2 1 3

servixa
servixis
servixi
servixin

les Garrigues Bovera 1 1
la Noguera Balaguer 1 1
el Segrià Lleida 1 1
el Pla d’Urgell Sidamon 1 1
la Segarra Sant Ramon 1 1 1 3

servixi
servixis
servixi
servixin

la Ribera d’Ebre Móra d’Ebre 2 2 2 6

Taula 31. Distribució dels paradigmes amb l’increment ix.

En aquestes comarques centrals i orientals, també s’hi localitzen els
paradigmes amb l’increment eix, i sovint de manera més abundosa que els
que duen ix: l’Alt Urgell, 11 informants; la Noguera, 4; la Segarra, 8; l’Ur-
gell, 6; el Pla d’Urgell, 8; les Garrigues, 7, i el Segrià, 3. De fet, com es veu a
la taula 32, els paradigmes amb l’increment eix ocorren pràcticament a
totes les comarques nord-occidentals situades fora de l’Aragó catalanò-
fon,28 que és l’única àrea d’aquest dialecte que s’hi mostra impermeable
(Massanell, 2012). A l’extrem oposat, hi ha dos territoris en què eix ha estat
l’únic increment recollit. D’una banda, a la comarca del Priorat, amb coin-
cidència plena de tots dotze informants en l’ùs del present de subjuntiu de
servir compartit pel català central i per l’estàndard difós, que ja fa temps que
hi és l’habitual, segons es desprèn de les dades d’Alcover / Moll (1929–
1932).29 De l’altra, Andorra, en què tots dotze informants coincideixen en
l’ús de l’increment eix, combinat, això sí, amb diferents marques de present
de subjuntiu: i a totes les persones (5 inf.), a a 1PS i i a la resta (4) i a a 1PS
i o a la resta (3).

                                                     
28 A les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre, a l’àrea subdialectal tortosina, no

hem recollit cap paradigma complet amb l’increment eix, però sí formes aïllades emeses
per quatre informants: dos de Gandesa, a la Terra Alta, un de Móra d’Ebre i un altre de
Vinebre, ambdues a la Ribera d’Ebre.

29 En els materials sobre flexió verbal d’Alcover / Moll (1929–1932), a què ja hem al∙ludit,
les formes parteixi, parteixis, parteixi, parteixin són les úniques recollides a Falset.
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paradigma comarca localitat joves adults vells
l’Alta Ribagorça Vilaller 1 1

Sort 1 1 1 3el Pallars Sobirà Rialp 1 1
Tremp 2 2 1 5el Pallars Jussà Salàs de Pallars 2 2 4
Andorra la Vella 2 1 3Andorra Ordino 2 2

l’Alt Urgell la Seu d’Urgell 2 2 2 6
Balaguer 1 1la Noguera Cubells 1 1

el Segrià Lleida 1 1
Mollerussa 2 2 4el Pla d’Urgell Sidamon 1 1 2
Tàrrega 2 1 1 4l’Urgell Preixana 1 1
Cervera 1 1 2la Segarra Sant Ramon 2 2
les Borges Blanques 2 1 3les Garrigues Bovera 1 1
Falset 2 2 2 6el Priorat Porrera 2 2 2 6
Tortosa 2 2el Baix Ebre Alfara de Carles 2 2

serveixi
serveixis
serveixi
serveixin

el Montsià Freginals 1 1
Andorra la Vella 1 2 3Andorra Ordino 1 1

l’Alt Urgell Coll de Nargó 1 1
la Noguera Balaguer 1 1
el Segrià Lleida 1 1 2
el Pla d’Urgell Mollerussa 2 2
l’Urgell Preixana 1 1
la Segarra Cervera 1 2 1 4

serveixa
serveixis
serveixi
serveixin

les Garrigues les Borges Blanques 1 1 1 3
Andorra Ordino 1 2 3
l’Alt Urgell Coll de Nargó 1 1 2 4

serveixa
serveixos
serveixo
serveixon la Noguera Cubells 1 1

Taula 32. Distribució dels paradigmes amb l’increment eix.
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 7.4  Comportament dels increments tradicionals isc i ixc

Quant als altres dos increments incoatius tradicionals, isc i ixc, com mos-
tren les taules 33 i 34, ambdós poden combinar-se amb diverses marques
de PS també tradicionals. Així, coapareixen amb el paradigma amb e arreu i
amb el que té a a 1PS i e a la resta de persones. I isc coocorre també amb el
paradigma amb a arreu i amb el que té a a 1PS i o a la resta.

En canvi, ni isc ni ixc no coapareixen amb la marca innovadora de pre-
sent de subjuntiu, i, ni amb el model íntegre (i arreu) ni amb el model mixt
(a a 1PS i i a la resta). En les comarques on s’utilitzen els increments isc i ixc
o bé es mantenen les formes de PS tradicionals, tant pel que fa a l’incre-
ment com a la marca de mode-temps, o bé, si hi ha innovació, aquesta
consisteix en la introducció íntegra del paradigma compartit pel català

paradigma comarca població joves adults vells
Sort 1 1 2el Pallars Sobirà Rialp 1 2 2 5
el Pont de Suert 2 1 3l’Alta Ribagorça Vilaller 1 2 2 5
Tamarit 2 2 2 6la Llitera Camporrells 2 2 2 6

el Segrià Lleida 1 1
Fraga 1 2 2 5el Baix Cinca Vilella de Cinca 2 2 2 6

la Ribera d’Ebre Vinebre 1 1
la Terra Alta Caseres 1 2 3

Vall-de-roures 2 2

servisca
servisques
servisque
servisquen

el Matarranya la Portellada 2 2
l’Alta Ribagorça el Pont de Suert 1 1
el Pallars Jussà Salàs de Pallars 2 2
el Baix Cinca Fraga 1 1

Amposta 1 2 1 4

servisque
servisques
servisque
servisquen el Montsià Freginals 1 1

la Ribera d’Ebre Vinebre 1 1servisca
serviscos
servisco
serviscon la Terra Alta Gandesa 1 1

servisca
serviscas
servisca
serviscan

la Baixa Ribagorça Tolba 1 2 2 5

Taula 33. Distribució dels paradigmes amb l’increment isc.
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paradigma comarca localitat joves adults vells
la Ribera d’Ebre Vinebre 2 1 1 4

Gandesa 2 1 3la Terra Alta Caseres 2 1 3
Vall-de-roures 2 2 4

servixca
servixques
servixque
servixquen el Matarranya la Portellada 2 2 4

Tortosa 1 1el Baix Ebre Alfara de Carles 1 1 2
Amposta 1 1 2

servixque
servixques
servixque
servixquen el Montsià Freginals 1 1

Taula 34. Distribució dels paradigmes amb l’increment ixc.

central i per l’estàndard difós, per tant, amb innovació tant pel que fa a
l’increment com a la marca de PS.

L’increment isc es troba en pallarès (Pallars Sobirà, 7 informants; Pallars
Jussà, 2), en ribagorçà (l’Alta Ribagorça, 9 inf.; la Baixa Ribagorça, 5; la
Llitera, 12; el Baix Cinca, 12) i en tortosí (la Ribera d’Ebre, 2 inf.; la Terra
Alta, 4; el Matarranya, 4; el Montsià, 5)30 i ixc ocorre només en tortosí (la
Ribera d’Ebre, 4 inf.; la Terra Alta, 6; el Matarranya, 8; el Baix Ebre, 3; el
Montsià, 3).31 D’entre aquestes comarques, les que pertanyen a l’Aragó
catalanòfon no han proporcionat cap paradigma de present de subjuntiu de
servir innovador, com era esperable, ni pel que fa a l’increment ni quant a la
marca de mode-temps. En canvi, la resta de comarques de les àrees riba-
gorçanopallaresa i tortosina, amb l’excepció de la Terra Alta, sí que han
proporcionat paradigmes innovadors, coincidents sempre amb el model
compartit pel català central i per l’estàndard difós (serveixi, serveixis, serveixi,
serveixin): l’Alta Rigaborça, 1 inf.; el Pallars Sobirà, 4; el Pallars Jussà, 9; el
Baix Ebre, 4, i el Montsià, 1 (vegeu la taula 32).

 7.5  Conseqüències de la interacció de dos processos de canvi

Del que hem exposat fins ara es dedueix que les àrees amb un increment
incoatiu més diferenciat del compartit pel català central i per l’estàndard
difós (isc i ixc enfront de eix) tenen més tendència a conservar les termina-

                                                     
30 També l’hem recollit de boca d’un informant vell de Lleida (el Segrià).
31 En el cas de la comarca de la Ribera d’Ebre, els increments isc (2 inf.) i ixc (4 inf.) són

propis del poble de Vinebre, però no de la capital comarcal, Móra d’Ebre, que presenta
l’increment ix habitual en l’àrea central i oriental del català nord-occidental (tots sis
informants: servixi, servixis, servixi, servixin).
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cions tradicionals en el present de subjuntiu dels verbs incoatius, perquè
substituir-les comporta haver de modificar també la marca incoativa. La
taula 35 mostra, específicament per a aquestes localitats (les pertanyents a
les àrees ribagorçanopallaresa i tortosina no incloses a l’Aragó catalanò-
fon),32 com hi ha un comportament diferenciat entre les conjugacions pel
que fa a l’ús de la marca de present de subjuntiu: clarament el verb incoatiu
servir presenta un percentatge inferior d’ús de la marca innovadora i
(27,9%) amb relació als verbs de les altres conjugacions (entre un 33,6% i
un 39,9%).

marca tradicional marca innovadoraverb ocurrències de PS ocurrències percentatge ocurrències percentatge
cantar 341 217 63,6% 124 36,4%
perdre 331 199 60,1% 132 39,9%
beure 330 219 66,4% 111 33,6%
sentir 338 203 60,1% 135 39,9%
servir 326 235 72,1% 91 27,9%

Taula 35. Distribució per conjugacions de les marques de PS tradicional i
innovadora en el territori amb els increments isc i ixc.

Si agafem les mateixes dades corresponents a les poblacions en què
l’increment tradicional és ix,33 més proper a l’innovador eix i amb la possi-
bilitat, com hem vist, de combinar-se amb les mateixes marques de mode-

marca tradicional marca innovadoraverb ocurrències de PS ocurrències percentatge ocurrències percentatge
cantar 286 103 36% 183 64%
perdre 288 90 31,3% 198 68,7%
beure 277 85 30,7% 192 69,3%
sentir 277 99 35,7% 178 64,3%
servir 292 108 37% 184 63%

Taula 36. Distribució per conjugacions de les marques de PS tradicional i
innovadora en el territori amb l’increment ix.

                                                     
32 El Pont de Suert i Vilaller (l’Alta Ribagorça), Sort i Rialp (el Pallars Sobirà), Tremp i

Salàs de Pallars (el Pallars Jussà), Vinebre (la Ribera d’Ebre), Gandesa i Caseres (la
Terra Alta), Tortosa i Alfara de Carles (el Baix Ebre), Amposta i Freginals (el Montsià).

33 Coll de Nargó (l’Alt Urgell), Balaguer i Cubells (la Noguera), Sant Ramon (la Segarra),
Tàrrega i Preixana (l’Urgell), Sidamon (el Pla d’Urgell), Lleida i Montoliu de Lleida (el
Segrià), Bovera (les Garrigues) i Móra d’Ebre (la Ribera d’Ebre).
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temps que aquest, la situació varia: malgrat que servir continua sent el verb
amb un percentatge més elevat de marques de mode-temps tradicionals, la
diferència respecte de les altres conjugacions és molt inferior i resulta mí-
nima amb relació a la tercera conjugació no incoativa i a la primera (vegeu
la taula 36).

Per tant, responent la pregunta que ens havíem formulat, els infor-
mants, davant de formes que presenten dos segments conflictius, amb
divergència entre la variant nord-occidental tradicional i la variant difosa de
l’estàndard central, prefereixen majoritàriament recórrer a una forma ja
existent, sigui la pròpia del territori o la manllevada, abans que crear-ne una
de mixta, i tendeixen més al manteniment que a la innovació, que seria
doble. Això explica perquè el verb incoatiu servir presenta, en el corpus
d’estudi, resultats més conservadors, pel que fa a la marca de present de
subjuntiu, que no pas la resta de verbs (cantar, perdre, beure i sentir): en la
classe incoativa, el procés de canvi de la marca de PS interactua amb el
procés de canvi de l’increment, circumstància que suposa un cert fre a la
innovació.

Tanmateix, la interacció entre aquests dos processos de canvi no és
equiparable a totes les zones del català nord-occidental: cal diferenciar
entre allò que s’esdevé en els territoris on l’increment incoatiu tradicional
és ix i aquells altres en què és isc o ixc. Possiblement en aquest comporta-
ment diferenciat hi té a veure la proximitat entre ix i eix, i el fet que la dis-
tància entre tots dos pot arribar a ser percebuda més com una diferència
fonètica que morfològica, seguint la relació que s’estableix entre variants
com quixal i queixal, sixanta i seixanta o dixar i deixar, que afecta també les
formes rizotòniques del verb, com dixo i deixo o dixis i deixis. El cas és que
les dades mostren com ix i eix són intercanviables en la zona on tradicio-
nalment s’emprava ix, que comprèn les comarques centrals i orientals del
català nord-occidental, i tots dos segments incoatius poden coaparèixer
amb marques de present de subjuntiu innovadores o tradicionals.

Ben al contrari, els segments isc, propi de les àrees ribagorçanopallaresa
i tortosina, i ixc, usat en la tortosina, possiblement per la distància fonètica
respecte de eix, no mostren la propietat de combinar-se amb la marca de
mode-temps innovadora i, que quan ocorre en aquests territoris ho fa dar-
rere de eix. Les formes de present de subjuntiu de servir presenten, doncs,
per als parlants de les dues àrees subdialectals esmentades, una complexitat
afegida, perquè acceptar la forma que arriba de l’estàndard difós, presa del
català central, implica introduir dos canvis lingüístics, i no un de sol com
s’esdevé per a les altres conjugacions. Davant d’aquesta situació, es com-
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prèn que en aquests territoris el percentatge d’introducció de la marca i de
present de subjuntiu sigui clarament inferior per a servir (un 27,9%) que per
a cantar, perdre, beure o sentir (entre un 33,6% i un 39,9%).

 8  Recull de resultats i conclusions

En el català nord-occidental actual, les marques tradicionals de present de
subjuntiu, a, e i o (que perda, que perdes, que perdon) coviuen amb la innovadora
i (que perdin), que s’hi ha introduït per veïnatge amb el català central i,
sobretot, per la pressió que hi exerceix l’estàndard difós. Amb el present
estudi, preteníem determinar els models conjugacionals de PS que són
vigents en aquest dialecte, descriure’n la distribució i analitzar com s’hi
produeix la introducció de les formes de subjuntiu compartides pel català
central i per l’estàndard difós.

Per a fer-ho, ens hem basat en un corpus (Massanell, 2012, CD), aple-
gat el 1996, que abraça Andorra i les dinou comarques de parla nord-occi-
dental i que conté enquestes de 240 informants, dotze per comarca. La
meitat provenen de la capital i l’altra meitat d’una població petita (d’entre
300 i 600 habitants); un terç són vells (66–79 anys), un altre terç de mitjana
edat (36–49) i el darrer terç, joves (14–19). L’enquesta, entre altres aspec-
tes, recollia, pel sistema de compleció de buits, la flexió de cinc verbs mo-
del: cantar (classe I), perdre (classe II [–ext]), beure (classe II [+ext]), sentir
(classe III [–ext]) i servir (classe III [+ext]). Hem considerat les formes de
present de subjuntiu de primera, segona, tercera i sisena persona (1PS, 2PS,
3PS i 6PS), que són les que reben una marca vocàlica de mode-temps.
Tenint en compte els casos de resposta múltiple, molt freqüents en àrees
immerses en processos de canvi lingüístic, les 4800 formes previstes s’han
elevat a 5088.

Després de fer una primera ullada de conjunt a les dades, basada en la
quantificació de formes amb una marca tradicional (el 47,3%) i amb la
marca innovadora (el 52,7%), i en la distribució d’unes i altres per persona i
per classe verbal, dos fets atreuen l’atenció. D’una banda, que la introduc-
ció de la marca i és clarament inferior per a la primera persona (el 40,8%)
que per a la resta (entre el 48,7% i el 50,2%). De l’altra, que també és infe-
rior per a la tercera conjugació incoativa (el 44,1%) que per a les altres (en-
tre el 46% i el 49,9%), circumstància que resulta especialment evident per a
la primera persona de la classe III [+ext] (el 35,7%) enfront de la primera
persona de les altres classes verbals (entre el 41,1% i el 43,5%).
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Aquests fets ens han menat a plantejar-nos dues preguntes de recerca:
1) Per quina raó la primera persona del present de subjuntiu admet la

marca innovadora i amb més dificultats que la resta de persones?
2) Per quina causa els verbs incoatius mostren més resistència que els

altres a incorporar la marca de present de subjuntiu innovadora i?
Davant d’aquestes qüestions, hem formulat dues hipòtesis.
1) Que 1PS és reticent a la incorporació de la marca i perquè aquesta la

iguala a 3PS (que jo canti, que ell canti) i el sincretisme de persona resul-
tant transgredeix un dels principis fonamentals de la flexió verbal nord-
occidental: que la primera persona i la tercera han de diferir (Wheeler,
1993, 2007).

2) Que es produeixen interaccions entre dos processos de canvi, el que
afecta les terminacions de present de subjuntiu (47,3% de formes
innovadores) i el que afecta els segments incoatius ix, isc i ixc (41,9% de
substitució per eix), que es troba en un estadi més endarrerit, de ma-
nera que la presència de l’increment tradicional afavoreix en els verbs
incoatius la coaparició de les marques de present de subjuntiu també
tradicionals.

Després d’aquesta primera aproximació quantitativa a les dades, ens hi
hem enfrontat des d’un enfocament qualitatiu i hem pres l’opció metodo-
lògica de treballar amb els informants que proporcionen paradigmes cohe-
rents (el 89,2% per a cantar i el 91,3% per a servir). Hem constatat que hi ha
una gran variació de models de present de subjuntiu dins del dialecte nord-
occidental i hem arribat a delimitar-ne vuit, classificables en cinc tipus
segons el nombre de marques vocàliques i els criteris de distribució
d’aquestes entre persones verbals i conjugacions, tot i que la divisió bàsica
es produeix entre els models que tenen sincretisme entre la primera perso-
na i la tercera, concentrats a l’Aragó catalanòfon i a la resta de les àrees
subdialectals tortosina i ribagorçanopallaresa, i els que no presenten aquesta
coincidència formal, repartits per un territori molt més ampli:
• Tipus 1. Amb una marca de mode-temps única, sense variacions ni per

conjugació ni per persona (model 3, amb e arreu, i model 7, amb i
arreu). Amb sincretisme entre 1PS i 3PS.

• Tipus 2. Amb dues marques condicionades per la conjugació, una per a
la primera i una altra per a la segona i la tercera (model 1, amb e a la
classe I i a a les classes II i III). Amb sincretisme entre 1PS i 3PS.

• Tipus 3. Amb dues marques condicionades per la persona, una per a
1PS i una altra per a 2PS, 3PS i 6PS (model 4, amb a a la primera i e a la
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resta; model 5, amb a a la primera i o a la resta, i model 8, amb a a la
primera i i a la resta). Sense sincretisme entre 1PS i 3PS.

• Tipus 4. Amb dues marques de mode-temps condicionades per la per-
sona i per la classe verbal (model 2, amb e com a marca única a la pri-
mera conjugació i, per a les altres, amb a a la primera persona i e a la
resta). Amb sincretisme entre 1PS i 3PS a la classe I i sense aquesta
coincidència formal a les classes II i III.

• Tipus 5. Amb tres marques condicionades per la persona –1PS diferent
de la resta– i per la classe verbal –I diferent de les altres– (model 5,
amb a a 1PS i o a la resta, a la classe I, i a a 1PS i e a la resta, a les clas-
ses II i III). Sense sincretisme entre 1PS i 3PS.

Hem repassat l’origen de cadascun d’aquests models conjugacionals,
que donen exemple de la superposició entre la variació diatòpica actual i la
variació diacrònica, atès que des dels models més propers a l’origen eti-
mològic (el model 1, conservat a la Baixa Ribagorça, i el model 2, mantin-
gut a Camporrells, la Llitera, que difereixen entre si només per l’actuació de
la llei fonètica de tancament de la vocal A àtona final travada), hem pogut
explicar la formació dels altres models a través de processos morfològics,
sigui la regularització (en el model 3, les terminacions de la classe I s’han
expandit a la II i a la III, mentre que, en el model 4, són les terminacions
de les classes no primeres les que han entrat en aquesta), sigui la morfolo-
gització de noves vocals útils per a evitar el sincretisme modal entre els
presents d’indicatiu i de subjuntiu, tant la vocal o (per a la classe I, en el
model 5, i per a totes les classes verbals, en el model 6), com la vocal i,
arribada per veïnatge del central i per pressió de l’estàndard difós, la intro-
ducció de la qual proporciona el model 7, que respon a una adopció ínte-
gra, i el model 8, que en fa una adaptació.

Justament per a entendre el sorgiment del model 8, mixt, que conserva
la marca a a la primera persona del present de subjuntiu i introdueix la i a la
resta, hem analitzat amb detall, basant-nos en les formes del verb cantar,
quina és la distribució dels diversos paradigmes entre els informants, res-
pectant les situacions de superposició i de convivència. L’abast i la vitalitat
dels diversos models difereix molt. Hi ha models residuals, com el que té o
arreu a la primera conjugació, recollit només de dos parlants de Caseres;
models amb poca extensió, ubicats sobretot a l’Aragó catalanòfon, però
allà ben afermats i vitencs; models territorialment amplis, però en retrocés
a les capitals, com el que presenta les terminacions -a, -os, -o, -on, que per al
verb cantar s’ha recollit, entre altres indrets, a Ordino, Coll de Nargó, Prei-
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xana, Montoliu de Lleida i Vinebre, però no a les capitals dels territoris
respectius, Andorra la Vella, la Seu d’Urgell, Tàrrega, Lleida i Móra d’Ebre,
i models en expansió, com el que té i arreu, que s’ha introduït, en un grau o
altre, a totes les comarques nord-occidentals amb l’excepció de les de
l’Aragó catalanòfon, el qual roman aliè al procés de normalització lingüís-
tica impulsat per la Generalitat de Catalunya i resta impermeable a la pres-
sió de l’estàndard difós, basat principalment en el català central.

Conèixer l’abast de cadascun dels paradigmes ens ha permès delimitar
l’àrea en què tradicionalment el present de subjuntiu no presenta sincre-
tisme de persona. En aquesta zona, a diferència de les altres, la introducció
de la marca i no suposa sempre l’adopció íntegra del model compartit pel
català central i per l’estàndard difós (canti, cantis, canti, cantin), sinó que s’hi
observa el sorgiment d’un paradigma mixt que substitueix o o e per i a les
persones 2, 3 i 6, però preserva la marca a a la primera persona, per a
mantenir-la diferenciada de la tercera: 1PS canta, oposat abans a 3PS cante o
canto, s’oposa ara a 3PS canti. Aquest procediment és emprat, en el nostre
corpus, per un terç dels informants d’aquesta àrea que proporcionen un
paradigma innovador (34,1%), els quals no es limiten a adoptar el model
que coneixen per l’estàndard difós o pel veïnatge del central, sinó que
l’adapten als patrons del seu propi sistema lingüístic, el qual rebutja forta-
ment el sincretisme de persona, i generen un paradigma verbal nou (canta,
cantis, canti, cantin) que s’hi inscriu millor i que hem recollit per una àrea
molt àmplia: Pallars Sobirà (Rialp, 1 informant), Andorra (Andorra la Vella,
1; Ordino, 1), l’Alt Urgell (la Seu d’Urgell, 1; Coll de Nargó, 1), la Noguera
(Balaguer, 3), la Segarra (Cervera, 4), l’Urgell (Tàrrega, 3; Preixana, 2), el
Pla d’Urgell (Mollerussa, 2), el Segrià (Lleida, 2), les Garrigues (les Borges
Blanques, 5; Bovera, 4) i la Ribera d’Ebre (Vinebre, 1). Així doncs, la
introducció en nord-occidental de la marca de present de subjuntiu com-
partida pel català central i per l’estàndard difós, tot i que pot fer-se per
adopció directa del paradigma sincrètic amb i a totes les persones, provoca,
a les àrees en què el model tradicional és no sincrètic, el sorgiment d’un
paradigma mixt amb les terminacions -a, -is, -i, -in, que adapta el model
innovador al pilar fonamental que dona congruència a la flexió verbal
nord-occidental: que la primera persona ha de diferir de la tercera.

Aclarides les causes del rebuig superior de la primera persona a admetre
la marca i de present de subjuntiu, faltava trobar les raons de la resistència
més gran de la conjugació incoativa a admetre aquesta mateixa marca
innovadora. Per a fer-ho, calia analitzar les interaccions que s’estableixen
entre dos processos de canvi: el que afecta la marca de present de subjun-
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tiu, pel qual a, o i e reben la competència de i, i el que incumbeix el segment
incoatiu, pel qual ix, isc i ixc són desplaçats per eix.

Una primera aproximació quantitativa a les dades de servir revela que
l’adopció de l’increment incoatiu comú al català central i a l’estàndard difós
comporta l’adopció de les terminacions innovadores de present de subjun-
tiu amb i en el 84,6% dels casos. Tanmateix, n’hi ha un 15,4% en què la
introducció de l’increment incoatiu innovador genera una forma mixta en
combinar-se amb marques de present de subjuntiu tradicionals, especial-
ment amb la a de primera persona (serveixa), però no només (serveixos). La
diferència considerable entre els informants que combinen l’increment
innovador eix amb a a 1PS (33) respecte dels que el combinen amb o a 2PS,
3PS o 6PS (9), posa de manifest novament que el tret estructural de man-
tenir diferenciada la primera persona respecte de la tercera (1PS serveixa
oposat a 3PS serveixi) és el que fa augmentar notablement l’aparició de for-
mes mixtes amb la terminació a, procés de mixtificació que, per a la marca
o, corresponent a les altres persones verbals, resulta força menys freqüent.

D’altra banda, el manteniment de l’increment incoatiu tradicional va lli-
gat a la conservació de la marca de present de subjuntiu tradicional en el
82,7% dels casos. Malgrat això, n’hi ha un 17,3%, que afecten quasi exclu-
sivament l’increment ix, en què és possible el sorgiment de formes mixtes
del tipus servixis (34 informants). De fet, en el cas de ix, el sorgiment de
formes mixtes no és només possible, sinó freqüent: la conservació d’aquest
segment tradicional suposa mantenir la terminació de PS encara no en la
meitat dels casos (47,2%), mentre que en més de la meitat la terminació
s’actualitza (52,8%).

Aquesta ullada de conjunt a les dades revela, doncs, que és possible la
creació de formes mixtes, sigui amb l’increment innovador eix i una marca
de present de subjuntiu tradicional, sigui amb l’increment tradicional ix i la
marca de present de subjuntiu innovadora i, tot i que els informants ten-
deixen de manera molt general a recórrer a formes ja existents, sigui a tra-
vés del manteniment de variants amb tots dos segments tradicionals, sigui a
través de l’adopció íntegra de variants innovadores tant pel que fa a l’incre-
ment incoatiu com a la marca de present de subjuntiu. Quin dels dos pro-
cediments, però, es veu privilegiat, davant de formes que presenten dos
segments amb divergència entre la variant nord-occidental tradicional i la
variant central-estàndard?

Per a aclarir-ho, hem analitzat amb detall els paradigmes incoatius de
present de subjuntiu vigents en català nord-occidental, partint de les for-
mes del verb servir aplegades en el corpus, i n’hem delimitat 12 d’estables
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(3 amb eix, 3 amb ix, 4 amb isc i 2 amb ixc) i 9 més d’isolats (obtinguts d’un
sol informant). Sobre la base dels primers, hem establert les combinacions
possibles entre aquests quatre segments incoatius i les diverses marques
flexives de present de subjuntiu. D’entrada, destaca la plena correspondèn-
cia entre les combinacions possibles de dos dels increments incoatius: eix,
innovador, i ix, tradicional. Així, eix, a més de coaparèixer amb la marca
innovadora de present de subjuntiu, sigui en el paradigma íntegre (64 ca-
sos) o en el mixt (18 c.), també pot combinar-se amb les marques de pre-
sent de subjuntiu tradicionals (8 c.); i ix, a banda de coaparèixer amb mar-
ques tradicionals de subjuntiu (9 c.), també pot combinar-se amb la marca
innovadora i, a totes les persones (12 c.) o mantenint la a a la primera
(9 c.). És ben diferent, en canvi, el comportament dels altres dos incre-
ments tradicionals, isc i ixc: ambdós poden coaparèixer amb marques de
present de subjuntiu tradicionals, però no coocorren amb la innovadora i.
En les comarques on s’utilitza isc i ixc, o bé es mantenen les formes de PS
tradicionals, tant pel que fa a l’increment com a la marca de mode-temps, o
bé, si hi ha innovació, aquesta consisteix en la introducció íntegra del para-
digma compartit pel català central i per l’estàndard difós, amb innovació
tant pel que fa a l’increment com a la marca de mode-temps.

Responent la segona pregunta de recerca que ens havíem formulat,
doncs, els informants, davant la coincidència en una mateixa forma de dos
segments amb divergència entre la variant nord-occidental tradicional i la
variant difosa de l’estàndard central, prefereixen majoritàriament recórrer a
una forma ja existent, sigui la pròpia del territori o la manllevada, abans
que crear-ne una de mixta, i tendeixen més al manteniment que a la inno-
vació, que seria doble. Això explica perquè, pel que fa a la marca de present
de subjuntiu, el verb servir presenta resultats més conservadors que no pas
cantar, perdre, beure i sentir, atès que en la classe incoativa el procés de canvi
de la marca de PS es veu parcialment interferit pel procés de canvi de l’in-
crement.

Tanmateix, la interacció entre tots dos processos no és equiparable
arreu. Les dades mostren com ix i eix són intercanviables en la zona on
tradicionalment s’emprava ix, que comprèn les comarques centrals i orien-
tals del català nord-occidental, i tots dos segments incoatius poden coapa-
rèixer amb marques de present de subjuntiu innovadores o tradicionals.
Possiblement hi té a veure la proximitat entre ix i eix, i el fet que la distàn-
cia entre tots dos pot arribar a ser percebuda més com una diferència
fonètica que morfològica, seguint la relació que s’estableix entre variants
com quixal i queixal, sixanta i seixanta o dixar i deixar, que afecta també les
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formes rizotòniques del verb, com dixo i deixo o dixis i deixis. En canvi, els
segments isc, propi de les àrees ribagorçanopallaresa i tortosina, i ixc, usat
en la tortosina, possiblement per la distància fonètica respecte de eix, no
mostren la propietat de combinar-se amb la marca de mode-temps innova-
dora i, que quan ocorre en aquests territoris ho fa darrere de eix. Les for-
mes de present de subjuntiu de servir presenten, doncs, per als parlants de
les dues àrees subdialectals esmentades, una complexitat afegida, perquè
acceptar la forma que arriba de l’estàndard difós, presa del català central,
implica introduir dos canvis lingüístics, i no un de sol com s’esdevé per a
les altres conjugacions. Aquesta és la raó, doncs, del grau inferior
d’innovació lingüística en el paradigma de present de subjuntiu de la con-
jugació incoativa respecte de les altres. 
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Summary: This article intends to reconstruct and analyse the initiative undertaken by
the Barcelona Provincial Council in the final years of the Franco dictatorship to re-
introduce the teaching of Catalan language at the educational centres associated with it
and at the public library network. Covering the period from the inception of this initia-
tive in 1967 to the beginning of the transition to democratic government in Spain in
1975, this study examines the structure and content of these language course, their bib-
liographic sources, the testing and teaching methodologies applied and the teaching
staff employed, as well as the public response to the initiative, the evolution of enrol-
ment and the implementation of the program throughout the province. The results of
this research show that, despite the persistence of a political regime that had stripped
Catalan of its official status and banned its use, public institutions within Catalonia were
in fact able to resume the teaching and testing of Catalan, albeit outside the official cur-
ricula. Indeed, the initiative was warmly welcomed, and its progressive implementation
across the territory led to the creation of a body of skilled teachers of Catalan, a lan-
guage that the population had not been able to learn at school since 1939.1
Keywords: Catalan, language teaching, Barcelona Provincial Council, Francoism, social
spread, standardisation 

Received: 23-03-2017 ∙ Accepted: 22-10-2017
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s’emmarca en una línia del Grup de Recerca en Història de la Llengua Catalana de
l’Època Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (2017 SGR 1696),
finançat per la Generalitat de Catalunya. Agraïm a Neus Faura i Georgina Jordana que
hagin llegit una primera versió de l’article i que hi hagin fet observacions, i a Antoni
Durà que ens hagi assessorat en qüestions de geografia i cartografia.



248 Daniel Casals i Martorell 

 1  Objecte d’estudi, objectiu i marc de la recerca

L’any 1967 la Diputació de Barcelona va aprovar la programació de cursos
i d’exàmens de llengua catalana, activitats que es van estendre fins al 1982.
Aquesta iniciativa presenta dues etapes cronològiques clarament diferen-
ciades si tenim en compte la situació sociopolítica de Catalunya i la legalitat
que emparava el català. La primera abasta els darrers anys de la dictadura,
entre 1967 i 1975, i la segona, la Transició a la democràcia, de 1975 a 1982.

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació el constitueixen els cursos i
exàmens de llengua catalana que la Diputació de Barcelona va promoure i
programar durant el primer període. I l’objectiu d’aquest article és recons-
truir i analitzar aquesta iniciativa pública, durant el període comprès entre
1967 i 1975, per a la recuperació de l’ensenyament del català. Aleshores aquest
idioma era víctima d’un marc legal i polític desfavorable que, des de 1938,
l’havia apartat dels àmbits formals i que dificultava la programació d’acti-
vitats com les esmentades. En canvi, a la segona etapa se’n va començar a
construir un que pretenia la protecció i normalització de la llengua catalana.

Per dur a terme l’esmentat objectiu, aquest article s’estructura en cinc
apartats. Després del primer, en què se n’exposen l’objecte d’estudi,
l’objectiu, el mètode, els antecedents i un marc teòric, el lector trobarà,
com a segon apartat, una contextualització històrica centrada en la prohibi-
ció franquista establerta el 1938 d’ensenyar la llengua catalana a l’escola i
d’usar-la públicament, i en els intents posteriors per recuperar-ne l’ensenya-
ment. El bloc nuclear de la recerca està integrat pels apartats tercer i quart.
El tercer s’aproxima descriptivament i analíticament a les accions per a
l’extensió de l’idioma que va posar en marxa l’esmentada diputació el 1967:
fonaments de la decisió, implantació territorial, nombre d’inscrits, profes-
sorat, directrius metodològiques, nivells i contingut, i recomanacions bi-
bliogràfiques. El quart apartat analitza els exàmens, oficiosos i oficials, de
coneixements que aquesta administració va instaurar paral∙lelament a les
classes. Tanca l’article un cinquè apartat de conclusions.

Quant a la metodologia, hem localitzat, consultat i buidat els expedients
referents a l’objecte d’estudi conservats a l’Arxiu General de la Diputació
de Barcelona, en diferents biblioteques populars de la circumscripció de
Barcelona, a la Fundació Antiga Caixa de Sabadell, i a la Biblioteca de
Catalunya. Així mateix, hem obtingut informació d’aquesta activitat a les
memòries anuals de la institució promotora i a l’Anuario de la Biblioteca Cen-
tral de Cataluña y de las Populares y Especiales de Barcelona corresponents al
període comprès entre 1966 i 1975. Ha estat possible també d’obtenir el
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testimoni de persones relacionades amb l’activitat objecte d’estudi, sigui
com a organitzadors, com a bibliotecàries, com a docents o com a alumnes.2

Aquesta investigació s’emmarca en la disciplina de la història de la llen-
gua, més concretament en la història externa o social de la llengua, que es
distingeix de la història interna o gramàtica històrica (Brunot, 1905; Nadal,
1992). La primera s’ocupa del context que envolta temporalment l’idioma i
la segona se centra en l’evolució del sistema mateix. En el marc filològic,
ambdues disciplines estan unides perquè la llengua no es concep d’una
manera aïllada, sinó en ús dins de la societat, i perquè els canvis que es
donen, històricament, en el sistema lingüístic s’expliquen també per fets
contextuals. Considerada com una part de la història general, la història
externa de la llengua s’ocupa de l’estudi dels fets polítics, socials i culturals
que envolten el sistema lingüístic i que hi provoquen el canvi.

En aquest marc, l’objecte d’estudi de la recerca que plantegem –l’ense-
nyament del català promogut per la Diputació de Barcelona durant el tar-
dofranquisme– és un fet social que reuneix les tres dimensions suara dites:
política, social i cultural. En primer lloc, és polític perquè les classes van ser
concebudes com una mesura de planificació lingüística que concretava la
política d’una administració pública. Aquest fet, però, presentava força més
complexitat atès que l’esmentada iniciativa es va impulsar en el context
d’un règim dictatorial que havia vetat l’entrada de la mateixa llengua al sis-
tema educatiu general i que, sobretot durant els primers anys, n’havia per-
seguit el conreu i les persones que l’empraven. En segon lloc, l’objecte d’es-
tudi té també una dimensió social: va representar l’augment d’una oferta
–liderada fins aleshores per la societat civil– que donava resposta al clam
d’una part de la població d’aprendre l’idioma (Casals, 2016), que era sensi-
ble amb la realitat sociolingüística del país i que, com a resultat, eixamplaria
la base social capacitada per parlar-la i per escriure-la. En tercer lloc, la ini-
ciativa de la Diputació de Barcelona tenia caràcter cultural perquè tornava a
donar coneixements de català a la població interessada, pas previ perquè hi
estigués formada (és a dir, que l’entengués, la parlés, la llegís i l’escrivís),
perquè pogués conrear-la, perquè se n’eixamplessin els usos formals i per-
què la producció i el consum cultural en aquest idioma augmentessin.
                                                     
2 Agraïm el testimoni de Neus Faura, M. Carme Illa, Maria Antònia Mota i Jaume, Núria i

Ricard Rafecas sobre l’episodi objecte d’estudi. Dono les gràcies a Elisabet Balaguer,
Leonilda Boixader, Olga Cebollada, Mercè Comas, Ester Corbera, Núria del Campo,
Maribel Giner, Montserrat López, Míriam Olivella, Maria Oriola, Salut Pardellans,
Montserrat Pumareta, Míriam Sáez i Josefina Solà per facilitar-me l’accés la documenta-
ció objecte d’estudi.
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L’estudi que duem a terme entronca també amb la teoria de l’estan-
dardització lingüística en el marc de l’ecologia de les llengües, que té en
compte la llengua en la societat i no d’una manera aïllada. Centrant-nos en
el model proposat per Einar Haugen (1972 i 1983), la consecució de la
varietat estàndard d’una llengua minoritzada passa per quatre fases. La
primera preveu la selecció dels geolectes que n’han de ser la base i la segona
s’ocupa de la codificació, és a dir, de fixar-ne l’ortografia, l’ortoèpia, la gra-
màtica i el lèxic. La tercera etapa inclou l’extensió de l’ús i del coneixement (o
vehiculació), en la qual, després que el poder polític hagi decidit implantar la
varietat codificada en diferents àmbits d’ús nuclears –administració, mit-
jans de comunicació i escola, etc.–, els agents socials n’estenen el coneixe-
ment. Per fer aquesta feina, hi és essencial el bastiment d’un cos de mestres
i professors que estigui capacitat per dur a terme l’ensenyament de la llen-
gua, però també hi poden ajudar els intel∙lectuals i els professionals dels
mitjans de comunicació, entre altres actors culturals i socials. En èpoques
de prohibició, aquesta feina és més lenta que no pas en aquelles en què la
llengua objecte d’extensió és oficial o està protegida. En aquest sentit, els
cursos de la Diputació de Barcelona van ser una mesura de planificació lin-
güística encaminada a estendre socialment el coneixement del català i a
formar un col∙lectiu de docents aptes per transmetre-la. El procés d’estan-
dardització es completa amb l’etapa quarta, o elaboració funcional, en la qual
es construeixen els diferents estils associats als àmbits en què l’estàndard
s’ha implantat.

Quant a l’estat dels estudis sobre les activitats de recuperació de la cul-
tura i de la llengua catalana durant el franquisme, a continuació en farem
un repàs succint. Una línia de recerca ha abordat la difusió de la normativa,
a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XX, en publicacions periò-
diques (Solà, 1977; Munté, 1996; Casals, 2007, i Casals & Faura, 2012 i
2015) i en emissions radiofòniques (Casanova, 2000; Casals, 2006; Sánchez
Pantoja & Pitarch, 2009; Casals & Massanell, 2018). Així mateix, s’ha
apuntat l’acció a favor de l’ensenyament l’idioma que va dur a terme la
Junta Assessora per als Estudis de Català (JAEC) d’Òmnium Cultural
(Faulí, 2005). Centrant-nos en la Diputació de Barcelona, es va donar notí-
cia de la decisió que motiva aquest treball (Vallverdú, 1968 [21975]: 93–94)
i, en aquest marc, ha estat remarcada la funció socialitzadora de les biblio-
teques populars en relació amb l’objecte d’estudi (Estivill, 2013).

La majoria dels cursos objecte d’estudi es va poder fer gràcies a la infra-
estructura de les biblioteques populars. La Mancomunitat de Catalunya
havia posat en marxa, des de 1918, la creació d’una xarxa de biblioteques
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que va anar creixent i que durant el període de la Generalitat republicana,
el 1938, havia arribat a vint-i-dues, adscrites al Servei de Biblioteques
Populars, comandat per Jordi Rubió i Balaguer (Estivill, 2013). Un cop
acabada la Guerra civil, es van recuperar les diputacions provincials, que
van assumir competències en matèria d’infraestructures, agricultura, bene-
ficència, educació i cultura (Diputació de Barcelona, 1965 i 1972). Dins de
les seves atribucions, s’hi van encabir les biblioteques que fins aleshores
havien format part de la Generalitat de Catalunya (Estivill, 2013).3 Durant
el primer franquisme el nombre de biblioteques va evolucionar d’una ma-
nera discreta. Es va disposar de tretze centres nous entre 1957 i 1966, i en
el període objecte d’estudi (1967–75) van arribar a quaranta-tres, a més
d’un bibliobús (Estivill, 2013).

Estivill (2013) ha estudiat el paper de les biblioteques de la Diputació de
Barcelona com a centres de socialització que, durant el darrer franquisme,
van desenvolupar un conjunt d’activitats culturals diverses com ara recitals
de la Nova Cançó; audicions de música enregistrada; contes i discs per a
infants; exposicions pictòriques, bibliogràfiques i fotogràfiques; conferèn-
cies; cinefòrums, i classes de literatura i de llengua catalanes.

 2  Prohibició, reivindicació i recuperació de l’ensenyament
del català

Durant la Segona República (1931–39), el Govern de la Generalitat de
Catalunya va impulsar una política de foment de l’aprenentatge de la llengua
catalana. Aquesta acció tenia l’objectiu estendre socialment el coneixement
de la normativa lingüística que la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) havia establert durant el primer terç del segle XX a les Nor-
mes ortogràfiques (1913), i al Diccionari ortogràfic (1917), a la Gramàtica catalana
(1918) i al Diccionari general de la llengua catalana (1932), de Pompeu Fabra.

A més de fer present l’idioma en l’ensenyament oficial en virtut de la
cooficialitat establerta a l’Estatut de Catalunya de 1932, la Generalitat va
fomentar i va subvencionar l’organització de cursos de català. En la planifi-
cació, també s’incloïa l’avaluació de coneixements lingüístics i, a aquest
efecte, la Conselleria de Cultura va crear, l’any 1934, el Tribunal Permanent
de Català, que convocava periòdicament exàmens per certificar el nivell de
                                                     
3 Quant a la circumscripció de Barcelona, va ser el cas de les biblioteques populars de

“Sallent, Canet de Mar, Pineda, Granollers, Manresa, Vic, Calella, Vilafranca del Pene-
dès, Sitges, Esparreguera i les biblioteques Pere Vila i Ignasi Iglésias dels districtes IV i
IX de Barcelona” (Estivill, 2013).
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les persones que s’hi presentaven. És destacable també l’elaboració d’un
cens de mestres de català.

Aquest escenari va canviar radicalment a partir de 1938, encara en plena
guerra civil, amb l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya per Lleida.
L’Estatut de 1932 va ser derogat i, amb aquesta decisió, es va deixar sense
efectes la cooficialitat esmentada. La llengua catalana va ser apartada de tot
àmbit oficial i formal, especialment de l’administració, de les indústries
culturals, dels mitjans de comunicació i del sistema educatiu. La població
escolaritzada a partir d’aleshores es va veure privada, doncs, d’aprendre-la a
l’escola. I no només això, sinó que el magisteri va ser fortament depurat
per les noves autoritats feixistes i, naturalment, hi va ser prohibit qualsevol
contingut que pogués contravenir la ideologia dominant i l’ús d’idiomes
que no fossin el castellà.

Aquesta rigidesa es va mantenir durant tota la primera etapa del règim,
fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial (1945). A partir d’ales-
hores el franquisme, en quedar-se aïllat a Europa, va reorientar la seva
política i va dissenyar una estratègia destinada a aconseguir reconeixement
internacional. Entre altres mesures, es va relaxar la repressió, també sobre
la llengua i la cultura del país, i va començar un canvi de política que va
portar una certa tolerància en l’expressió cultural i lingüística, per bé que el
català va continuar exclòs de l’administració, del sistema educatiu i dels
mitjans de comunicació, tret de casos molt puntuals i de caràcter folklòric.

Aquesta prohibició va ser rígida durant les dues primeres dècades de la
dictadura, malgrat les crítiques, com va passar en el marc del VII Congrés
Internacional de Filologia Romànica, que es va celebrar a Barcelona l’abril
de 1953. En el sopar de cloenda d’aquesta trobada científica, Joan Coromi-
nes, que aleshores era professor a la Universitat de Chicago, va denunciar,
en un discurs en anglès que la premsa de l’època va silenciar, la situació en
què es trobava l’ensenyament de la llengua pròpia:

Els nord-americans […] s’haurien alarmat moltíssim, potser s’haurien espantat seriosa-
ment, en saber que Catalunya és un lloc on la llengua pròpia està totalment prohibida a
les escoles, de primària i secundària, no únicament a la Universitat. Sens dubte, és l’únic
lloc d’Europa on la llengua materna està prohibida a les escoles de Primària. A més, és
un lloc on es produeix una paradoxa enorme: la llengua i la literatura catalanes poden
estudiar-se a la Universitat de Madrid, però no a la Universitat de Barcelona!4

Als anys cinquanta, d’una manera clandestina, van començar a organit-
zar-se cursos de català per part d’associacions excursionistes, centres cívics,
                                                     
4 Extret de Ferrer & Pujadas (2006: 53–71).
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agrupacions culturals i escoles privades i públiques (Vallverdú, 1968 [21975]:
90). Concretament, “durant el període 1962–63, solament a Barcelona, tin-
gueren lloc uns cinquanta cursets als quals assistiren mig miler d’alumnes”
(op.cit.: 89). Hi havia centres escolars que també en van impartir durant la
dècada dels seixanta, com el Centre d’Influència Catòlica Femenina (CICF)
de Barcelona, impulsades per Joan Triadú, i les Escoles Pies de Sitges.5

A principi d’aquell decenni, personalitats de l’elit cultural insistien en la
necessitat de promoure les classes de català. Recollint una demanda força
estesa, un grup nombrós de representants de la societat es va adreçar al
vicepresident del Govern espanyol a l’empara del dret de petició amb
l’objectiu que se’n restablís l’ensenyament (Vallverdú, 1968 [21975]: 91).

El 1961 va néixer Òmnium Cultural, una entitat que va aglutinar l’ob-
jectiu esmentat. Va organitzar classes presencials i per correspondència, i
també exàmens de diferents nivells i de capacitació per exercir la docència.
Aquesta acció es va articular per mitjà de la Junta Assessora per als Estudis
de Català (JAEC), integrada per Òmnium i la Secció Filològica de l’IEC.

Aquell mateix any Antoni M. Badia i Margarit, catedràtic de Gramàtica
Històrica de la Llengua Espanyola a la Universitat de Barcelona, demanava
que s’augmentés l’oferta de docència de català, que tenia una bona acollida
social i que, fins i tot, havia arribat a l’àmbit universitari:

La reafirmació d’aquesta adhesió, acomplerta en el si de moltes famílies, ha evidenciat la
necessitat de fer més cursos de llengua catalana. [...] darrerament [...] han anat estenent-
se molt i molt, i hom n’ha organitzats àdhuc a dues Facultats universitàries. (Badia i
Margarit, 1964: 106)6

Durant aquella mateixa dècada la demanda de cursos esmentada es va
mantenir ben viva i, fins i tot, va saltar a alguns mitjans de comunicació
escrits. A tall d’exemple, se’n va fer ressò el setmanari cultural Tele/estel
(1966–70) per mitjà de les cartes que els lectors adreçaven a la secció «El
lector opina...» (Casals, 2016: 41–52).

Les classes de català impartides clandestinament durant les dècades dels
anys cinquanta i seixanta del segle XX, en diferents punts del territori, esta-

                                                     
5 En una carta del 25 de febrer de 1967, la responsable de la Biblioteca Popular Santiago

Rusiñol de Sitges afirmava que “en las Escuelas Pías de esta localidad se está efectuando
un cursillo de enseñanza catalana, es solo para los exalumnos y con carácter privado”.

6 La comunicació “Tres problemes del català d’avui” va ser exposada el 28 de desembre
de 1961 a The Modern Language Association of America Seventy-Sixth Annual Meeting, que va
tenir lloc a Palmer House, Chicago (Badia i Margarit, 1964: 7, 103–114).
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ven organitzades per la societat civil o per entitats privades. L’any 1967,
però, va ser una administració pública, la Diputació de Barcelona, la que es
va incorporar a l’oferta de docència i d’avaluació de l’idioma.

 3  Cursos de català de la Diputació de Barcelona. 1967–1975

 3.1  Decisió i objectius

La sessió plenària de la Diputació Provincial de Barcelona celebrada el 31
de gener de 1967 va acordar una moció –signada pel que aleshores era el
president d’aquesta institució, Joaquim Buxó Dulce d’Agaibar, marquès de
Castell-Florite–, que impulsava diferents accions a favor de l’ensenyament
de la llengua catalana. Abans de passar a la part dispositiva de la moció,
repassarem els antecedents de fet i els fonaments, exposats al preàmbul.

El primer fonament defensava l’adequació de la proposta a la legislació
vigent de l’època, concretament a la normativa que regulava les competèn-
cies de les diputacions en matèria de cultura. En particular, s’emparava en
el fet que l’esmentada regulació es referia “a la difusión cultural y a la crea-
ción de academias de enseñanza especializada”, per bé que anava més enllà
en reconèixer que “no incluye específicamente la difusión de la lengua”.

El segon fonament emmarcava les propostes que pretenia aprovar en
un context de sintonia cultural amb l’estat. D’una banda, assenyalava
l’aportació del català a la “Cultura Hispana” i, de l’altra, establia una relació
entre l’ensenyament d’aquest idioma i una suposada política estatal d’aquell
moment favorable a la llengua i a la cultura del país. Com a exemples
d’aquest context més propici, aportava casos com la creació de càtedres
universitàries de filologia catalana, l’establiment de guardons per a la crea-
ció literària, l’edició i les representacions teatrals en català.

El tercer fonament inclòs al preàmbul de la Moció de 31 de gener era la
vinculació històrica que la Diputació de Barcelona tenia amb el foment de
la cultura i de la llengua i catalanes. Exemplificava aquests lligams amb
l’“Instituto Internacional de Cultura Románica, sus cursos filológicos y su
Atlas Lingüístico, etc., hasta la Cátedra de Declamación Catalana de nuestro
Instituto de Arte Dramático”. Encara que no s’hi esmentessin per les reti-
cències que el règim hi tenia, també hi havia hagut una vinculació de la
Diputació de Barcelona amb l’idioma per mitjà de la creació de l’IEC, el
1907, i d’una càtedra de Llengua Catalana, el 1912, que va ocupar Pompeu
Fabra (Segarra, 1998: 123).
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Justament el quart fonament lligava, hàbilment, la iniciativa d’ensenya-
ment, que qualificava de “aspecto de gran amplitud”, amb “la necesidad de
una academia que vele por la actualización y pureza de la lengua” i amb “la
sistematización científica de la disciplina”. Era una al∙lusió a la Secció
Filològica de l’IEC, que reivindicava com a necessària i a la qual atribuïa la
missió de normativitzar el català. De fet, aquesta acadèmia es veia obligada
a dur a terme aquesta tasca en la clandestinitat a causa de les hostilitats del
règim franquista, que, d’altra banda, uns quants anys abans havia intentat,
sense èxit, substituir-la per l’Instituto de Estudios Mediterráneos.

Pel que fa a la decisió adoptada, la Moció de 31 de gener de 1967 atenia
la denúncia de diversos intel∙lectuals sobre la situació de anormalitat tant
per la manca de càtedres de llengua i literatura catalanes com perquè no es
podia ensenyar l’idioma. Quant al primer aspecte, es preveia la creació
d’una “Cátedra Superior de Lengua Catalana en el Seminario de Filología
de San Cugat del Vallés”. Aquesta decisió arribava dos anys després que el
1965 s’hagués creat una Càtedra de Llengua i Literatura Catalanes a la Uni-
versitat de Barcelona. Aquesta plaça estaria vinculada estretament a les
classes i proves objecte d’estudi per dos fets. El primer perquè el seu titu-
lar, Antoni Comas, va presidir el tribunal dels exàmens oficials objecte
d’estudi (cf. l’apartat 4.2) i el segon perquè el 1976 va rebre l’encàrrec
d’ocupar-se dels cursos per correspondència de la corporació provincial.

Centrant-nos en l’objectiu d’aquesta recerca, la part dispositiva de la
moció implantava, amb la partida pressupostària corresponent per finan-
çar-les en una “primera etapa experimental”, les classes de llengua catalana:
1) en quatre centres docents que en depenien: l’Escola de Bibliotecàries,

l’Escola del Treball, l’Escola Professional per a la Dona i l’Escola de
Capatassos Agrícoles de Caldes de Montbui, i

2) en municipis de l’àrea competencial de la Diputació de Barcelona, si
l’ajuntament corresponent ho demanava, en els quals les classes tin-
drien lloc o bé en biblioteques populars o bé en altres centres.

En els centres propis, el cost l’assumia íntegrament la Diputació matei-
xa i en el cas de les classes sol∙licitades pels ajuntaments dos terços anaven
a càrrec de l’esmentada diputació, i el terç restant, del consistori. Els estu-
diants havien de pagar una matrícula, per bé que es preveia que hi pogués
haver taxes reduïdes per als escolars.7 Les quantitats en concepte de d’ins-
                                                     
7 La direcció dels cursos de català va emplaçar el diputat-president de la Comissió de

Cultura de la Diputació de Barcelona a establir els supòsits de gratuïtat de matrícula,
atès que hi havia gent a la qual “la inscripción de cien pesetas les parece algo elevada
tratándose de enseñanza popular” (18.03.1967).
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cripcions i les peticions de despeses s’havien de fer arribar a l’Escola de
Bibliotecàries, que centralitzava la gestió econòmica de l’activitat objecte
d’estudi.

El projecte va presentar, estratègicament, la situació d’exclusió de la
llengua catalana de l’ensenyament de l’època no com la denúncia d’un
greuge –cosa que n’hauria pogut dificultar la viabilitat–, sinó com un
inconvenient per preservar la puresa dels dos idiomes en contacte al
Principat. Tal com es plantejava a l’esmentat document, doncs, aquesta
activitat havia de beneficiar també el castellà. De fet, Pere Bohigas –primer
director dels cursos de català de la Diputació de Barcelona– creia que els
alumnes de “habla castellana dicen frases catalanas –el popular «plegar»,
por ejemplo– y les queda un acento que se les nota fuera de esta región. Lo
mismo sucede a la inversa. Los catalanes de origen no saben, a veces,
expresarse tampoco correctamente y desconocen el idioma literario” (La
Vanguardia Española, 27.6.1968). A la pràctica, però, els cursos es
proposaven només la depuració del català de les interferències que li
ocasionava el contacte amb el castellà.

De l’acord de la Diputació de Barcelona se’n va fer ressò la premsa de
l’època. El setmanari Tele/estel hi va dedicar l’editorial, titulat «Un primer
pas», del número 30 (10 de febrer de 1967), en el qual es glossava el text de
la moció. Distingia entre l’ensenyament del català i en català i, en aquest
sentit, feia una crida a “una petició formal de totes les acadèmies catalanes
al govern” (pàg. 3). Al número següent, 31 (17 de febrer de 1967), Tele/estel
es referia a un possible acord entre aquestes institucions científiques: s’hi
anunciava que ja s’havia arribat a una entesa entre la gran majoria de les
corporacions acadèmiques per enviar una petició al ministre d’Educació i
Ciència amb l’objectiu que “s’autoritzi i es reguli l’ensenyament del català i
en català” (pàg. 4). Al número posterior, 32 (24 de febrer de 1967), al text
“Petita història de la petició oficial de l’Institut i les acadèmies al ministre
d’Educació i Ciència” (pàg. 11), es confirmava la presentació davant la
instància esmentada de “la petició a favor de l’ensenyament de la llengua
catalana”, però no es deia res sobre la reivindicació com a idioma vehicular.
I al número 36 (24 de març de 1967) s’iniciava una sèrie d’articles dedicats
a l’escola, a càrrec d’Octavi Fullat.

La iniciativa de la Diputació de Barcelona es va dur a terme durant el
mandat de Josep Maria de Muller i d’Abadal, que va prendre possessió del
càrrec el 5 de febrer de 1967, tot just cinc dies després d’haver-se aprovat
la Moció de 31 de gener d’aquell any. Per delegació de Felipe Mateu Llopis,
director de la Biblioteca Central, de la Central de Biblioteques Populars i de
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l’Escola de Bibliotecàries, Pere Bohigas i Balaguer va ser, com hem dit
abans, el primer director dels cursos objecte d’estudi, i en va dissenyar i
executar el projecte.

Bohigas havia estat fins al 1939 professor de Paleografia de la Univer-
sitat de Barcelona. Era funcionari del cos d’arxivers, bibliotecaris i arqueò-
legs des de 1941, conservador de la Secció de Manuscrits i Reserva de la
Biblioteca de Catalunya i professor a l’Escola de Bibliotecàries, on impartia
l’assignatura Història del llibre i on també va ocupar diferents càrrecs. Era
membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1942, institució de la qual
va ser, rotatòriament, el màxim responsable (1961–68), i va ser president
de la Secció Filològica entre 1962 i 1989. L’any 1973 va ser rellevat al cap-
davant de la direcció dels cursos de català per Maria del Carme Illa Munné,
bibliotecària i professora de l’Escola de Bibliotecàries.

 3.2  Evolució de la matrícula i perfil dels alumnes

L’ensenyament promogut per la Diputació va ser ben acollit perquè la
societat l’esperava i n’anhelava la reinstauració al sistema educatiu. Aquest
sentiment el representava una de les estudiants que va superar l’examen
oficial, Neus Faura, que, en una entrevista concedida a propòsit d’una de
les convocatòries d’examen oficial, considerava que l’idioma s’hauria de
transmetre “desde el parvulario” (La Vanguardia Española, 27.6.1968).

El gràfic que hi ha a continuació mostra l’evolució de la matrícula, entre
1967 i 1975, dels cursos de català promoguts per la Diputació de Barcelona:

Figura 1. Estudiants matriculats als cursos de català. 1967–75.

Les xifres representades en aquest gràfic mostren que les classes de
català organitzades per la Diputació de Barcelona van experimentar una
progressió ascendent entre 1967 i 1975. Van passar de tenir 1.855 estu-
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diants durant el període 1967–68 a 2.140 el 1974–75, cosa que representava
un augment del 15,36%, per bé que en aquests vuit períodes hi va haver
alts i baixos. La segona edició (1968–69) va presentar un descens a 1.589,
del 14,33%, provocat, en part, per la baixada de la matrícula a la Biblioteca
Popular del districte IV de Barcelona. La direcció creia que les xifres del
primer any “no sirven de base de comparación, pues por la novedad de la
enseñanza hubo una inscripción extraordinaria”. En l’interval 1969–70 la
reculada va ser encara més pronunciada, a 951 alumnes (el 40,15%), i es va
deure, entre altres factors, al fet que en altres municipis “–según me han
informado bibliotecarias y profesores– se dan cursos de lengua catalana en
escuelas y otros centros”, tal com constatava un informe de Pere Bohigas
de febrer de 1970. En aquest sentit, l’Anuario de la Biblioteca Central de Cata-
luña y de las Populares y Especiales de Barcelona de 1969 recollia que a Sitges el
descens s’atribuïa al fet que en “años anteriores no se enseñaba catalán en
la población, y en la actualidad es una asignatura más en las escuelas”
(1970: 134).

A partir del període 1970–71 la matrícula va començar una progressió
ascendent: va pujar a 1.591 estudiants, el 67,29%. L’edició següent (1971–
72) se’n van registrar 1.915, una pujada del 20,3%. Malgrat que el curs pos-
terior (1972–73) es va experimentar una baixada a 1.775 (7,26%), el 1973–
74 la xifra d’inscrits va situar-se en els 2.231, cosa que significava un aug-
ment del 25,6%. I el darrer interval analitzat (1974–75) va assolir 2.140
alumnes, un lleuger descens del 4,1% respecte de l’anterior.

A l’hora d’organitzar els grups, els responsables van tenir en compte
tres variables referides als alumnes: l’edat, l’origen i el nombre. Pel que fa a
la primera, de classes se’n van preveure per a públic infantil i per a adults,
tal com veurem més endavant. Quant a la segona, es distingia entre estu-
diants catalanoparlants i castellanoparlants, i es va condicionar l’establi-
ment d’unes pautes i d’uns continguts al perfil dels inscrits. Per als infants
castellanoparlants, hi va haver material específicament adreçat a aquest
públic:

[...] com que als cursos d’algunes biblioteques situades en barris obrers, de població ori-
ginàriament no catalana, concorren infants, adquiriria per a aquestes biblioteques i per a
ús d’aquests alumnes infantils un cert nombre d’exemplars de Faristol. Considero de
màxima importància donar tota mena de facilitats d’aprendre català a aquesta mena
d’alumnes, amb els quals haurem de comptar molt el dia de demà. [Circular núm. 2,
1969–70]
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En tercer lloc, es va tenir en compte el nombre d’inscrits perquè l’apre-
nentatge fos efectiu. La direcció de les classes va establir que el nombre
recomanable d’alumnes per grup era quaranta, per bé que una circular de
novembre de 1967 n’autoritzava la divisió a partir de cinquanta. I en algu-
nes localitats també es van subdividir grups que no arribaven a l’esmentada
xifra.

 3.3  Implantació

Les classes de llengua catalana emparades per la Diputació de Barcelona
van tenir un triple nivell d’implantació: en els centres docents que depenien
d’aquesta institució (3.3.1), en les biblioteques de la ciutat de Barcelona
(3.3.2) i en altres municipis de la resta de la província (3.3.3).

 3.3.1  Centres docents de la Diputació de Barcelona

Un primer nivell d’implantació va tenir lloc als centres docents de la
Diputació de Barcelona. Aquesta matèria no va entrar directament en els
plans d’estudis que s’hi impartien, sinó que es va catalogar com a ensenya-
ment especial. El projecte de 31 de gener de 1967 esmentat li donava rang
d’assignatura i proposava que l’import de la matrícula fos el mateix que el
d’una matèria de l’Escola de Bibliotecàries. Se’n va programar docència en
aquest centre, a l’Escola del Treball, a l’Escola Professional per a la Dona,
a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola i d’Especialitats Agropequàries i
també a l’Escola de Capatassos Agrícoles de Caldes de Montbui.

A l’Escola de Bibliotecàries, les classes hi van començar el mateix perí-
ode 1967–68 i se n’hi van programar de dos nivells: un de superior, que
preparava per a l’examen de professor, i un altre de destinat a les alumnes
de l’esmentada escola. Pel que fa al primer, des del curs 1967–68 se’n va
encarregar la professora Maria del Carme Illa Munné i la primera edició va
comptar amb 50 matriculats, segons la Memòria de la Diputació referida a
1968 (pàg. 94). El nivell superior es va consolidar i es va continuar pro-
gramant, com ho prova el fet que les edicions 1969–70, 1972–73 i 1973–74
van tenir 77, 40 i 43 inscrits, respectivament. L’interval 1974–75, ja en
l’anomenada Escola de Bibliologia, s’hi van matricular 51 estudiants.

A més del nivell superior, a l’Escola de Bibliotecàries es programava
anualment un grup específic, que rebia el nom de Catalán 1º, per a les
alumnes d’aquest centre. Tenim constància que aquesta matèria, que figura
als mateixos documents en què se n’inclouen d’altres com Archivística,
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Bibliografía, Museografía, Clasificación de las ciencias, Administración (local y provin-
cial) i Historia del arte, es va programar durant els cursos 1969–70 (amb 32
estudiants), 1971–72 i 1972–73. Així com en escrits d’anys anteriors es feia
referència a “clases” per esmentar aquestes matèries en un document eco-
nòmic del període 1972–73 ja se les anomenava “asignaturas”, per bé que,
com hem dit, no formaven part del pla d’estudis oficial d’aquesta escola a
diferència del que havia passat en altres èpoques.8

El 6 de maig de 1967 l’Escola del Treball va presentar un projecte per a
la implantació de l’ensenyament de l’idioma a partir de l’edició 1967–68.
Comprenia cinc grups d’una hora setmanal a la mateixa Escola del Treball i
un altre en “otros centros”. S’hi preveia que caldrien tres professors i es
fixava una matrícula de 50 pessetes per estudiant. Per la documentació
conservada, sabem que es va programar anualment entre 1968 i 1974, i el
nombre d’inscrits va oscil∙lar entre els 19 del 1969–70 i els 50 del 1968–69,
passant pels 47 del 1970–71, els 46 del 1971–72, els 32 del període 1972–
73 i els 27 del 1973–74.

D’altra banda, l’Escola Professional per a la Dona també va implantar,
el mateix 1967, l’ensenyament del català. S’hi van matricular 176 alumnes,
distribuïdes en cinc grups. En l’edició 1968–69 es va donar continuïtat a
aquesta activitat, “que se ha ampliado con un segundo curso”, segons la
Memoria anual de la Diputació de Barcelona (pàg. 96). Tenim constància
que aquesta formació es va continuar oferint durant els períodes 1969–70,
1970–71, 1973–74 i 1974–75.

A l’Escola de Capatassos Agrícoles de Caldes de Montbui també s’hi
van fer classes d’aquesta matèria. Una carta de 3 d’octubre de 1973 feia
constar que se n’hi havien programat durant el període 1972–73, amb 19
inscrits. D’altra banda, sabem que se’n va impartir un grup a l’Escola d’En-
ginyeria Tècnica Agrícola i d’Especialitats Agropequàries, durant el període
1969–70, i que va tenir 19 alumnes matriculats.

 3.3.2  Biblioteques de la ciutat de Barcelona

Barcelona va ser la localitat que va concentrar més nombre d’alumnes als
cursos de llengua de la Diputació de Barcelona. Durant els vuit primers
anys acadèmics d’implantació (del 1967–68 al 1974–75), la xifra d’inscrits
mostra un balanç numèricament positiu, per bé que amb alts i baixos

                                                     
8 En el període 1915–24 el pla d’estudis de l’Escola de Bibliotecàries incloïa l’assignatura

Gramàtica catalana a primer curs (Estivill, 1992).
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també. Les classes inicials van comptar amb 392 matriculats i el darrer
període de l’interval analitzat, amb 790 inscrits, més del doble.

La raó que explica la xifra inicial esmentada és que a la Biblioteca
Popular del districte IV s’hi van inscriure 216 alumnes procedents de l’es-
cola Pere Vila.9 L’edició 1968–69 es va baixar significativament a 129, en
part justament perquè, com hem dit abans, la matrícula que provenia
d’aquest centre no va ser tan nombrosa (40); el període següent (1969–70)
els estudiants de català a les biblioteques de la capital van pujar lleugera-
ment a 145; la quantitat es va redreçar notablement durant el període
1970–71, quan va arribar a 287, i en el període posterior (1971–72), quan
va assolir-ne 424. Es va mantenir entorn de les quatre centenes (1972–73) i
entorn dels 500 en l’edició 1973–74. El 1974–75 es va registrar un pic de
790 alumnes inscrits només a les biblioteques de la ciutat de Barcelona,
repartits en trenta grups (Anuario..., 1975: 72).

Aquesta progressió es va deure a l’augment de centres que es van anar
afegint al projecte. Entre 1967 i 1975, la xifra va passar de cinc a vuit. Les
biblioteques que van acollir classes en el període 1967–68 van ser l’Arús, i
les populars de la Dona, dels districtes IV (Pere Vila) i IX (Ignasi Iglésies), i
de Sant Martí de Provençals. Aquesta quantitat es va mantenir estable
durant les edicions 1968–69 i 1969–70. Per a la quarta (1970–71), s’hi van
afegir les biblioteques dels districtes VIII (A. Julià de Capmany) i X (Ra-
mon d’Alós), ambdues inaugurades el 26 de gener de 1970. L’any acadèmic
1971–72 s’hi va incorporar la Biblioteca Popular del districte XI (les Corts)
i el període 1972–73 s’hi va afegir la Biblioteca Sofia Barat.

 3.3.3  Cursos en altres municipis de la província de Barcelona

La disposició tercera de la moció aprovada el 31 de gener de 1967 preveia
la creació d’aules de llengua catalana per diferents punts de la circumscrip-
ció de Barcelona quan els ajuntaments corresponents ho demanessin. En vir-
tut d’això, les classes es van estendre progressivament per l’esmentat terri-
tori i, generalment, es van impartir a les biblioteques populars de la xarxa de
la Diputació de Barcelona i, en altres casos, en centres d’altres institucions.

La reintroducció de l’ensenyament de l’idioma va obtenir també una
bona resposta en els altres municipis de l’àrea de Barcelona i, de seguida
que van tenir coneixement de la moció aprovada, alguns centres van mani-

                                                     
9 La singularitat escolar d’aquest col∙lectiu va fer que les classes s’impartissin al migdia (de

12 a 13 i de 13 a 14 hores) i que la inscripció fos gratuïta.
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festar a la direcció dels cursos la seva disposició a acollir-ne. La Biblioteca
Sant Antoni Maria Claret de Sallent va comunicar, el 23 de novembre de
1967, que “para tal fin la Biblioteca cuenta con la colaboración del Sr. José
Fábregas, actor, autor y director de teatro local, quien bajo las normas y
metodología que disponga la Biblioteca Central está dispuesto a iniciar las
clases a partir de primeros de Marzo”.

Algunes biblioteques populars ja havien acollit l’ensenyament del català
abans que ho aprovés el ple de la Diputació, com la Biblioteca Popular B.
Domingo Castellet d’Esparreguera. En una carta de 23 de febrer de 1967,
la responsable d’aquest centre feia constar que “hemos tenido el mes de
noviembre y parte de diciembre un cursillo de esta lengua con muy buen
éxito de asistencia”.10 La biblioteca d’Arenys de Mar també n’havia acollit
un, la de Vic n’havia programat els anys 1961 i 1962 juntament amb altres
entitats del territori, i també n’havien ofert la de Sant Vicenç de Castellet i
la d’Esparreguera els anys 1965 i 1966 (Estivill, 2013).

Els diferents agents implicats en el projecte que estudiem tenien present
la importància de la publicitat per difondre l’existència de l’oferta forma-
tiva, una reivindicació que els mestres van posar sobre la taula en diverses
ocasions. Abans d’obrir el període d’inscripcions, als diferents municipis
se’n feia difusió amb cartells. La direcció dels cursos en va fer un per a
totes les biblioteques i va donar l’opció als ajuntaments que n’elaboressin
un de propi per a la seva localitat, sempre que complissin amb la condició
de fer-hi constar el nom de la Diputació de Barcelona (segons una circular
de 16 de maig de 1972). A la fig. 2 (pàgina següent), reproduïm el que
anunciava dos grups (un d’elemental i un de mitjà) que es van impartir a la
Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès.

L’èxit de matrícula va provocar que, en alguns municipis, s’haguessin de
crear grups nous per absorbir la demanda. Aquesta circumstància es va
donar durant el període 1967–68 a Vilafranca del Penedès i en l’edició
1968–69 en aquesta mateixa localitat i també a Mollet del Vallès, entre
d’altres. El gràfic que hi ha a continuació mostra l’evolució en el nombre
de localitats de la província de Barcelona que van acollir l’ensenyament del
català entre 1967 i 1975.

                                                     
10 Les classes s’havien fet a la Sala de Lectura d’aquesta biblioteca popular dos dies per

setmana i se’n van programar dos grups: un d’elemental (de 9 a 10 del vespre) i un altre
de mitjà (de 10 a 11 de la nit).
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Figura 2. Anunci dels cursos a
Vilafranca del Penedès.

Figura 3. Evolució del nombre de localitats de la circumscripció de
Barcelona en què es van fer cursos de català.

El nombre de localitats de la província de Barcelona que van acollir
classes de català va passar de 2511 el curs 1967–68 a 37 el 1974–75, això és,
                                                     
11 Aquesta xifra prové de la comptabilització que va elaborar la direcció dels cursos de

català. No obstant això, una carta de 25 de maig de 1968 de la Diputació de Barcelona,
de resposta a una petició d’informació formulada pel rotatiu Pueblo. Diario de la Noche,
recull que el període 1967–68 se’n van fer a 30 municipis. La memòria de 1967 (pàgs.
101–102) afirma que s’havien iniciat, en col∙laboració amb els ajuntaments, classes de
llengua catalana a les biblioteques populars de Canet de Mar, Cardedeu, Esparreguera,
Roda de Ter, Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Vicenç de Castellet i Sitges. Hi
podem afegir Terrassa per una informació de Tarrasa información del 29 de novembre de
1967. Les diferències poden deure’s al fet que alguns dels cursos de l’edició 1967–68 (la
primera) es van iniciar ja dins del 1968.
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un augment del 48%, cosa que demostra l’èxit d’aquest projecte i la corres-
ponent implantació territorial. A la segona edició (1968–69) se’n van fer a
32 localitats; el període 1969–70 van tornar a ser 25;12 i el 1970–71 i el
1971–72, 32 municipis.13 Els anys acadèmics 1973–74 i 1974–75 n’hi va
haver a 41 i 37 localitats, respectivament.

Els dos mapes14 que hi ha a continuació cartografien els punts en què es
van fer classes de llengua catalana a la demarcació de Barcelona el primer i
el darrer cursos del període objecte d’estudi, respectivament.

Figura 4. Municipis amb classes
el curs 1967–68.

Figura 5. Municipis amb classes
el curs 1974–75.

Aquests dos mapes comparats evidencien l’augment del nombre de
poblacions que van fer classes de català entre els períodes 1967–68 i 1974–
75. N’examinarem l’evolució per comarques,15 seguint la darrera ordenació
                                                     
12 Segons la memòria d’aquesta institució de l’any 1970, se’n van fer en biblioteques de 26

pobles de la província i s’hi van inscriure 1.087 estudiants, en referència al curs acadè-
mic 1969–70.

13 Hi comptabilitzem Sant Quirze de Besora, malgrat que, d’acord amb la divisió comarcal
de 1936, s’adscrivia a la comarca del Ripollès, però pertanyia a la província de Barcelona
en el moment en què es van realitzar els cursos objecte d’estudi.

14 Per confegir els dos mapes acarats, hem partit del que s’inclou a l’apartat 3.2. de Burel,
Rubió i Sitjar (2012).

15 Prenem la comarca com a unitat d’anàlisi, perquè mostra l’organització i el funcionament
d’una agrupació de municipis d’una àrea territorial quant a les comunicacions, als ser-
veis públics, a la ubicació de les institucions administratives i religioses, a les relacions
comercials, etc. Així mateix, tenim en compte la darrera divisió de comarques catalanes
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territorial aprovada –el 1936 pel Govern de la Generalitat de Catalunya–
abans d’organitzar aquests cursos. N’hi ha cinc que destaquen perquè el
nombre de municipis que van afegir-se al projecte va augmentar: al Bages
es va passar de cinc a nou;16 al Baix Llobregat, de tres a quatre;17 al Mares-
me, de tres a set,18 al Vallès Occidental, de dos a quatre,19 i al Vallès
Oriental, de tres a quatre.20 A més, el Berguedà havia passat de no ser-hi
representada a tenir-hi dues poblacions (Berga i Puig-reig). A l’Alt Penedès
només se’n van fer a la capital, Vilafranca, d’una manera constant en els
vuit períodes estudiats. El Garraf va perdre l’única localitat, Sitges, que ja
havia programat classes a la primera edició. Pel que fa als descensos,
Osona va passar de tres punts (Pineda, Sant Hipòlit de Voltregà i Vic) a un
(Tona). A l’Anoia no hi va haver implantació de l’ensenyament de la llen-
gua catalana promogut per la Diputació de Barcelona.

El període 1969–70 –el tercer– es va experimentar una baixada d’alum-
nes en algunes localitats. Aquest fet va provocar que Bohigas preguntés a
les bibliotecàries sobre l’existència de docència organitzada per altres ins-
titucions amb l’objectiu d’“evitar que en cursos sucesivos se dupliquen cla-
ses donde no haga falta y se puedan atender y dotar mayor las clases que
tengan vida” (febrer de 1970). Segons un informe seu de 30 de juny de
1971, Aiguafreda, Badalona, Olesa de Montserrat, Sant Celoni, Santpedor,
Torelló i Vallirana van causar baixa per “la disminución de matrícula o la
falta de profesor”, per bé que hi va haver altes en biblioteques de Barce-
lona, Cabrils, Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, Malgrat de
Mar, Montornès del Vallès i Navàs, durant el període 1970–71.
                                                                                                                     

–agrupades en cinc regions– establerta amb anterioritat a la posada en marxa dels cur-
sos objecte d’estudi, de 1936 (Generalitat de Catalunya, 1937), atès que, tot i que abo-
lida posteriorment pel franquisme i substituïda per la divisió provincial, era la present
en l’imaginari col∙lectiu de Catalunya del moment en què es van començar les classes de
llengua catalana de la Diputació de Barcelona.

16 El període 1967–68 van ser Balsareny, Manresa, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Súria,
i el 1974–75, les cinc anteriors, Moià, Navàs, Sant Feliu Sasserra i Sant Joan de Vilatorrada.

17 El període 1967–68 van ser Cornellà de Llobregat, Esparreguera i Olesa de Montserrat,
i el 1974–75, quatre, perquè també es van fer classes a Abrera, Martorell i el Prat de
Llobregat, però se n’havien deixat de programar a Esparreguera i Olesa de Montserrat.

18 El període 1967–68 van ser Arenys de Mar, Canet de Mar i Pineda, i el 1974–75, les tres
anteriors, Calella, Malgrat, Sant Andreu de Llavaneres i Tordera.

19 El període 1967–68 van ser Rubí i Terrassa, i el 1974–75, les dues anteriors, Cerdanyola
i Sabadell.

20 El període 1967–68 van ser Aiguafreda, Cardedeu i Mollet del Vallès, i el 1974–75,
quatre, perquè també s’havien programat classes a la Garriga, la Llagosta i Montornès
del Vallès, però se n’havien deixat de fer a Aiguafreda i Cardedeu.
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En alguns municipis la docència es va fer en locals d’altres institucions
o entitats perquè la Diputació de Barcelona no hi tenia biblioteques de la
seva xarxa. A Vilafranca del Penedès les classes de llengua catalana d’un
grup infantil van tenir lloc en un espai del Col∙legi Sant Ramon de Penya-
fort l’any 1967. L’Anuario de 1969 recull que a Mollet del Vallès es van fer a
l’Escola de Formació Professional, que el Casal de Cultura havia cedit, i
que les classes programades per la Biblioteca Popular de la Torrassa de
l’Hospitalet de Llobregat van tenir lloc al Grup Escolar Ronda de la Tor-
rassa (1970: 272 i 312). A Cornellà de Llobregat la docència es va fer al
Grup Escolar Anselm Clavé; les sessions de la Biblioteca Popular Josep
Janés i Olivé es van desenvolupar al Grup Ramón y Cajal, i les de la Bi-
blioteca Popular Santa Eulàlia de Provençana, al Grup Escolar Santa Eulà-
lia (Anuario..., 1971: 156, 194 i 206). A Sabadell, es van dur a terme en
dependències de la Caixa d’Estalvis de Sabadell i en centres escolars; a Sant
Quirze de Besora, a l’Ajuntament (Anuario..., 1974: 56), i en municipis com
Berga, la Garriga, Moià, Sant Feliu Sasserra i Sant Joan de Torroella
s’impartien o a l’ajuntament o en escoles (Anuario..., 1975: 72).

 3.4  Professorat

La direcció de les classes creia que la formació dels docents que havien
d’ocupar-se de l’ensenyament de la llengua en els centres de la Diputació
s’havia de dur a terme “a través de unos cursillos organizados por el perso-
nal competente de la Escuela de Bibliotecarias”. Durant l’abril i el maig de
1967 va tenir-hi lloc un curset intensiu d’orientació “para la preparación
acelerada de profesores de lengua catalana”21 i de “las pruebas a que debe-
rán someterse los aspirantes a la obtención del diploma”. Tanmateix,
s’aclaria que les persones que ja tinguessin els coneixements demanats
podrien presentar-se directament a l’examen que s’anunciava per a primers
de juny de 1967.

L’esmentada activitat formativa d’orientació, que va impartir el mateix
Pere Bohigas, es va programar cada dilluns per a les bibliotecàries de fora
de Barcelona i cada dimecres (de 13 a 14 hores) per a les de la Biblioteca
Central, per als funcionaris de l’administració promotora i “para el cupo de
inscritos asignado por la Diputación”, que de seguida va quedar cobert. Hi
van participar vuitanta inscrits, però el nombre d’interessats va ser molt

                                                     
21 Ho testimonia una comunicació de 26 d’octubre de 1967 del director d’aquest centre al

president de la Diputació Provincial de Barcelona.
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superior. Ho demostra la carta “El curset de català a l’Escola de Bibliotecà-
ries”, inserida al número 44 (de 19 de maig de 1967) de Tele/estel. Amb
l’objectiu de preparar l’examen del juny de 1967, la signant hi manifestava
l’interès per contactar amb algun alumne que assistís a les sessions. I una
missiva publicada per El Correo Catalán exposava que el seu autor n’havia
quedat fora perquè la inscripció es va tancar molt aviat.

El programa de l’esmentat curs intensiu comprenia aquestes qüestions
d’ortografia i fonètica: l’accent i la dièresi, l’accentuació dels mots aguts
acabats en -an, -on, -un; el vocalisme àton i el consonantisme (per exemple,
les regles d’ús de b i v). De morfologia nominal, s’hi van tractar la formació
del femení, noms amb formes diferents per als dos gèneres, femenins aca-
bats en -essa, noms usats indistintament en masculí i femení, substantius
que canvien de significat segons si són masculí o femení, la formació del
plural i l’article neutre. El temari repassava també la formació del femení
d’adjectius: amb -a (pobre–pobra); els acabats en c, t, p (esquerp, esquerpa, però
groc–groga); formes femenines que dupliquen la s (gras, grassa), i adjectius
acabats en -ant, -ent, o en -ç (feliç). També s’hi van repassar la formació de
mots prefixats; la r simple posposada a anti-, mono-, contra-, supra-, bi-, tri-
(antiràbic); els compostos el segon membre dels quals comença amb -r
(barba–roig); els pronoms personals i febles (abans o darrere del verb); les
formes em, et i es davant d’un altre pronom; la reducció de nos i vos després
d’un verb en la primera i la segona persones del plural (anem’s-en, aneu’s-en,
anem-nos-en, aneu-vos-en), i la combinació dels pronoms el i en abans de vocal
(en en lloc de n’, ens en anem o ens n’anem).

Quant a la morfologia verbal, s’hi van tractar les conjugacions, formes
verbals amb dièresi (creï), infinitius acabats en -er (s’hi rebutjaven les solu-
cions finalitzades en -guer), el gerundi dels verbs acabats en -ldre, -ndre, -ure
(s’hi condemnaven els finals en -guent), el present (amb proscripció de pro-
núncies errònies com cànvia en lloc de canvia), els verbs de la segona conju-
gació sense increment amb -eix (ajupir), els verbs amb b o d al radical amb
canvi d’aquestes consonants per p i t a la segona i tercera persones del sin-
gular del present d’indicatiu (rebre, reps, rep), formes incorrectes (com com-
plasc, coneixo), l’imperatiu, l’imperfet de verbs com absoldre o plaure, l’imper-
fet de subjuntiu, el participi de passat, el perfet d’indicatiu, el futur, verbs
que s’aparten dels models, els infinitius plans acabats en -s (témer), i la
segona persona de l’imperatiu de verbs com vèncer o perdre, abans de pro-
nom feble (venç-la).

El Proyecto de Ejecución del Acuerdo de 31 de Enero de 1967 referente a la ense-
ñanza de la lengua catalana establia que els mestres que s’havien de fer càrrec
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dels cursos els havia de designar la Ponència d’Educació de la Diputació de
Barcelona i havien de complir algun d’aquests tres requisits:
1) haver aprovat l’examen de capacitació de la Diputació de Barcelona,
2) estar en possessió d’un certificat de coneixements de llengua catalana

emès per “la antigua Generalidad” o
3) disposar de solvència reconeguda.

El projecte analitzat atorgava una importància nuclear a les bibliotecà-
ries per organitzar els grups i impartir-ne la docència. Per una banda,
aquestes professionals s’ocupaven de les comunicacions entre el centre i la
direcció dels cursos, de les relacions amb els consistoris respectius, de les
matriculacions, dels contactes amb el professorat, de la gestió econòmica,
de l’assignació d’espais, de les incidències.... Per l’altra, en relació amb la
docència, es va establir la preferència perquè la impartissin les bibliotecà-
ries “que con carácter voluntario quieran tomar a su cargo la enseñanza de
la lengua”, tal com deia un escrit de 21 de febrer de 1967. Si no podia ser,
se’ls reservava un paper fonamental en la selecció del mestre, atès que “el
Ayuntamiento, siempre de acuerdo con ella, deberá proponerlo direc-
tamente al Diputado de la Comisión de Cultura”, segons una circular de
novembre de 1967. De fet, el text de 21 de febrer al∙ludit abans recollia que
en “el caso que no deseen desarrollar esta enseñanza, se le encarga que
faciliten el nombre de un Maestro o Maestra nacional de la localidad que
desee encargarse de dicha enseñanza”.22

En una entrevista publicada a La Vanguardia Española el 27 de juny de
1968, Pere Bohigas reconeixia que la manca de professors era el principal
obstacle per atendre les peticions d’ensenyament de la llengua. Considerava
que per formar un professor calia “un año de estudios intensivos, casi en
régimen exclusivo, para un licenciado en Filosofía o un maestro que tenga
ya una buena base” i, com hem vist, només havien disposat d’un curs previ
d’orientació d’un parell de mesos. Bohigas creia que les persones de fora de
Barcelona que estaven capacitades per ensenyar serien molt necessàries
quan no hi hagués bibliotecàries aptes en aquells municipis que volguessin
organitzar-ne.
                                                     
22 La proposta l’havia de formular “l’Ajuntament al Diputat de la Comissió de Cultura,

sempre, però, d’acord amb la bibliotecària” (novembre de 1967). S’ha documentat un
cas en què la proposta de la bibliotecària va ser vetada per l’alcalde, que se’n va queixar
davant de la Diputació de Barcelona. Com a resposta, es va donar instruccions al
director de les Biblioteques Populars perquè “se dirija a dicha bibliotecaria, indicándole
se abstenga de entrometerse en cuestiones que no son de su incumbencia y se dedique
única y exclusivamente a las labores de su cargo” (6.III.1968).
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La Comissió de Cultura de la Diputació de Barcelona va tenir cura de
buscar professors capacitats en els organismes que en depenien, i espe-
cialment en els centres en què s’havien de fer les classes. En un document
d’octubre de 1967, la directora de l’Escola Professional per a la Dona
comunicava a l’esmentada comissió una relació de vuit professores “sufi-
cientemente preparad[as] para ejercer la enseñanza de la lengua catalana”.

Un cop desenvolupada la primera convocatòria d’examen, es va elabo-
rar una llista de tretze bibliotecàries que l’havien superat amb l’objectiu que
poguessin impartir la docència d’una manera immediata. La relació de can-
didats a docents s’ampliava a tres funcionàries de l’esmentada corporació
que també havien aprovat l’examen. No obstant això, la direcció dels cur-
sos creia que si els candidats a professor havien obtingut una nota de cinc,
se’ls havia de recomanar continuar formant-se en el nivell superior de gra-
màtica i aquest consell l’estenia als examinats que havien estat puntuats
entre sis i set.

La direcció dels cursos recomanava que s’impartís una formació especí-
ficament per a les bibliotecàries, “especialmente a promociones jóvenes”,
amb l’objectiu que assolissin “la madurez suficiente”. L’examen del juny de
1967 havia evidenciat que una bona part no disposava dels coneixements
necessaris per impartir classes, conseqüència de l’exclusió de l’ensenyament
de l’idioma del sistema educatiu i, en el cas específic d’aquestes professio-
nals, del fet que la llengua catalana no era una matèria obligatòria del pla
d’estudis de l’Escola de Bibliotecàries. Tanmateix, es considerava que hi
havia algunes bibliotecàries a qui es podia autoritzar a fer-se càrrec de la
docència de nivell elemental amb la condició que s’inscrivissin a un curs i
que es procuressin l’assessorament lingüístic adequat.

D’altra banda, l’activitat objecte d’estudi va ser l’ocasió per reaprofitar
el capital de mestres de català formats durant el període republicà. Com
hem vist, aquesta circumstància ja havia estat prevista en els requisits que
havien de complir els docents. A l’esmentada llista de l’Escola Professional
per a la Dona, tres de les vuit persones proposades tenien el títol de mestra
de català expedit entre 1933 i 1938.

La voluntat de considerar les persones titulades en el període republicà
va quedar demostrada, el 1967, quan la direcció dels cursos va encarregar
dos grups a una candidata que tenia aquest perfil. Com a mèrits, al∙legava
haver guanyat el primer premi del Concurs definitiu de Redacció “entre
funcionaris de les Oficines Centrals de la susdita Generalitat i de les res-
pectives Comissaries de Girona, Lleida i Tarragona”, haver exercit la
docència d’altres llengües i haver assistit a classes de llengua catalana.
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Per a l’extensió dels cursos, la direcció de les classes creia que era con-
venient que les persones que van superar l’examen es fessin càrrec de
docència i que es disposés de professors per a tot el territori. A aquest
efecte va elaborar una llista dels quaranta-vuit aprovats que residien fora de
la ciutat de Barcelona i dins dels límits de la província, i que esdevenien
candidats a fer-se càrrec de grups de la segona edició (1968–69), tant si
tenien lloc a la seva localitat com si les classes s’impartien en municipis
propers, com va passar en els casos de Sitges, Terrassa i Vic, entre d’altres.

Quatre anys més tard de posar-se en marxa la iniciativa, un informe de
30 de juny de 1971 constatava que una gran part dels professors havia
obtingut el certificat de la Diputació de Barcelona de nivell superior i tes-
timoniava el fet que els alumnes “dan pruebas muy patentes de su satisfac-
ción por la actuación de los profesores”. No obstant això, afegia que el
baix nombre de docents era un inconvenient per atendre la demanda,
sobretot en les biblioteques “de nova creació” i en els barris perifèrics,
perquè havien d’invertir temps i diners en els desplaçaments.

El nombre de professors que van impartir les classes en el període
1967–75 va passar dels trenta-cinc inicials a cinquanta-cinc, cosa que supo-
sava un augment del 57,14%. L’esmentat fet es va deure a l’extensió terri-
torial d’aquestes activitats formatives i també a la multiplicació dels grups.
A mesura que els estudiants assolien el nivell elemental hi havia més
demanda del nivell mitjà, circumstància que requeria més professors. De la
segona a la quarta edició, el nombre de professors es va mantenir entorn
de la cinquantena, amb un punt baix durant el període 1969–70 per raó del
descens pronunciat de la matrícula a què ens hem referit (vegeu l’apartat
3.2). Per l’augment de la demanda, la cinquena edició (1971–72) va neces-
sitar cinquanta-sis docents i en les dues següents –sisena i setena– es va
arribar al cim en l’interval objecte d’estudi amb seixanta-dos professors,
que van baixar a cinquanta-cinc durant l’any acadèmic 1974–75.

 3.5  Directrius metodològiques

La direcció de les classes de català organitzava reunions amb els professors
que s’encarregaven dels grups,23 en les quals feia un cert balanç d’aquesta
activitat i els transmetia consells perquè poguessin fer la seva feina. El 6 de
                                                     
23 Aquestes reunions tècniques es feien en el marc de jornades a les quals es convocava les

bibliotecàries. A tall d’exemple, l’ordre del dia de la trobada del 7 d’octubre de 1968 va
incloure el tema “Les classes de llengua catalana a les biblioteques populars”, a càrrec
Pere Bohigas.
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març de 1967 es va fer una trobada orientada a “donar normes per a la
posada en pràctica dels cursos a les biblioteques populars”. De la docu-
mentació conservada, se n’extreu que les directrius metodològiques més
importants traslladades als docents van ser:
1) adreçar-se als alumnes amb un llenguatge entenedor;
2) donar caràcter pràctic a les classes;
3) tractar la gramàtica, l’ortografia i l’ortologia a partir de la lectura de

textos a l’aula;
4) aconsellar el dictat com a exercici eficaç, i
5) depurar la llengua dels estudiants i recuperar les formes genuïnes.

En primer lloc, la direcció dels cursos demanava als professors que no
empressin un llenguatge “preciosista i alambinat”, atès que “la bona llengua
d’ús comú és la llengua planera i correcta alhora”. Hi havia la voluntat
d’evitar que s’identifiqués llenguatge correcte amb “un parlar estrany i fora del
comú”, cosa que podria provocar que els estudiants percebessin la matèria
–és a dir, la llengua catalana– com més complicada i no s’hi identifiquessin.

En segon lloc, una circular de maig de 1968 insistia a demanar als
docents que donessin un caràcter pràctic a la docència i que no es basessin
només en l’exposició de les normes gramaticals, perquè aquest mètode
podia dificultar l’aprenentatge, especialment per als infants i castellano-
parlants.

En tercer lloc, al servei de l’esmentat caràcter pràctic, es recomanava la
lectura com a mètode d’aprenentatge perquè permetia plantejar qüestions
d’ortologia, gramàtica i lèxic que apareixien als textos. La direcció dels cur-
sos entenia que aquesta tècnica era adequada per aprendre la bona pronún-
cia i també per familiaritzar-se amb solucions genuïnes, com ara el verb
tastar (en lloc de provar), construccions com la fruita és bona (per la fruita està
bona), les set del vespre (en lloc de les set de la tarda) o comptar les hores amb
els quarts. Segons la direcció, als estudiants, amb “aquest primer vernís de
llengua, els serà més fàcil fer l’estudi metòdic de la gramàtica” (maig de
1968). Les directrius distingien diferents nivells de lectura segons els conei-
xements o l’edat: als joves i als de poca cultura se’ls recomanaven textos
“senzills” com ara Faristol i Cavall Fort.

En quart lloc, per a la pràctica s’aconsellaven els dictats perquè es con-
siderava que “al mateix temps que un exercici d’ortografia són matèria de
comentari lexicogràfic i gramatical”. S’indicaven, sobretot, com un mètode
més eficaç en el cas d’alumnes “poc cultivats”, més que no pas l’explicació
de “regles” i “generalitzacions”. A parer de l’organització, a diferència de
les exposicions magistrals de gramàtica, els dictats facilitaven l’aprenentatge
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dels pronoms febles o de les oracions subordinades, perquè aquests trets
lingüístics apareixien en el seu context d’ús i perquè eren aspectes “difícils
d’explicar d’una manera intel∙ligible a persones amb molt pocs coneixe-
ments gramaticals”.

En cinquè lloc, els cursos pretenien aconseguir la depuració de la llen-
gua oral i escrita dels estudiants de les interferències del castellà, i la recu-
peració de construccions genuïnes que les substituïssin. Quant a la parla,
els dictats i la lectura oferien la possibilitat que l’alumne novell disposés
d’un model genuí amb l’objectiu que pogués eliminar solucions no admeses
com ara la “confusió de consonants sordes i sonores, la pronúncia africada
de la x”, entre d’altres.

 3.6  Nivells i continguts

Cada grup havia de rebre cinquanta lliçons impartides en diferents ses-
sions, generalment d’una hora, durant un any acadèmic. L’organització
recomanava que el nivell (i, per tant, el contingut) i els eventuals desdo-
blaments no obeïssin a unes directrius generals, sinó que es decidissin, en
cada cas, d’acord amb els coneixements i perfils dels inscrits:

És impossible a priori donar normes sobre això, perquè el personal que assistirà als cur-
sos pot variar molt d’unes localitats a les altres. Els professors, doncs, són autoritzats a
dividir els cursos, a establir graus, a recomanar textos si els alumnes es troben en estat
d’utilitzar-los amb profit, etc.

Els grups es podien subdividir en funció de l’edat dels inscrits, dels seus
coneixements idiomàtics i del col∙lectiu social de què formaven part. Es
distingia un nivell per al públic infantil d’un altre per a adults i, en aquests
casos, es menava el responsable del grup a adequar el mètode als destinata-
ris. Es considerava d’una manera diferent l’alumnat que tenia nocions
d’aquest idioma del que no en sabia gens. Se separava el personal proce-
dent de la immigració “en estat d’assimilació imperfecta” del “personal ja
del tot assimilat i arrelat al país”.

Quant al contingut, les classes podien ser de tres nivells: elemental
(3.6.1), mitjà (3.6.2) o superior (3.6.3). Atenent a les característiques del
públic, però, es van constituir també grups específics per a infants (3.6.4) i
per a persones castellanoparlants (3.6.5). En els apartats següents repassa-
rem aquests cinc nivells.
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 3.6.1  Elemental

El programa del nivell elemental tenia com a primer objectiu, per una
banda, ensenyar a parlar i a escriure, i, per l’altra, depurar l’idioma dels
estudiants. El novembre de 1968 la direcció advertia els professors que hi
hauria casos en què aquest nivell hauria de partir de zero. El programa cor-
responent incloïa l’aplicació de les normes ortogràfiques més importants i
generals, les regles d’ús de l’apòstrof i del guionet, els pronoms febles, la
flexió nominal i verbal (regular i irregular), i la millora de la pronúncia. S’in-
sistia als docents que havien de fer llegir els alumnes, corregir-los la pro-
nunciació i depurar-ne el lèxic, per exemple de formes com desde luego, hasta,
tenir que i pues. Així mateix, se’ls demanava de transmetre formes genuïnes
que substituïssin interferències del castellà (com ara tastar en lloc de provar).

No obstant això, Bohigas deixava fora d’aquesta depuració alguns bar-
barismes arrelats perquè –a parer seu– la substitució podia resultar forçada
en la varietat col∙loquial i perquè “tard o d’hora hauran d’ésser incorporats
al diccionari normatiu” (novembre de 1968). Per això, mostrava una visió
flexible de la normativa i suggeria als professors que advertissin els alum-
nes que es tractava de castellanismes “tolerats” que tenien un correlat en la
llengua literària.

El mateix període 1967–68 es va impartir el nivell elemental en biblio-
teques de la capital, com les populars dels districtes IV i IX, de la Dona i
de Sant Martí de Provençals, i també en altres municipis de la circumscrip-
ció de Barcelona. I es va continuar oferint durant els anys acadèmics
següents. El període 1970–71, a la capital se’n van impartir també a la
Biblioteca Arús, a les dels districtes VIII i X i a la de Sant Martí de Proven-
çals, i a les localitats d’Arenys, Balsareny, Cabrils, Calella, Canet, Cardedeu,
Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Esplugues de
Llobregat, Folgueroles, l’Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Man-
resa, Mollet del Vallès, Navàs, Pineda, el Prat de Llobregat, Roda de Ter,
Sallent, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Súria,
Terrassa, Tona, Vic i Vilafranca del Penedès. En edicions posteriors es van
continuar oferint cursos d’aquest nivell per tot el territori i la programació
estava subjecta a la demanda que hi havia a cada municipi i al perfil dels
estudiants.

El pas del grau elemental al mitjà el determinava el mestre del primer
nivell d’acord amb la qualificació que l’estudiant havia obtingut a la prova
de final de curs. Aquest examen també es podia fer en el moment de la
inscripció i els alumnes que el superaven passaven directament al mitjà. Si
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l’estudiant superava la prova en acabar el curs, se li podia emetre un docu-
ment en què es feia constar que havia assistit a les sessions amb aprofita-
ment. A tall d’exemple, a la Biblioteca Popular d’Esparreguera es van fer
exàmens a final del període 1968–69 (Anuario, 1970: 144).

 3.6.2  Mitjà

Una circular de novembre de 1968 establia que els continguts del grau mit-
jà eren:

[...] ampliar el coneixement de l’ortografia amb el de les excepcions importants, el de la
flexió amb les irregularitats d’ús corrent, el coneixement complet de l’ús dels pronoms
febles i de les principals faltes de sintaxi (oracions negatives, ús d’adverbis, preposicions
i conjuncions, etc.).

El programa del nivell mitjà comprenia aspectes lingüístics més avan-
çats. S’hi consolidaven les regles bàsiques d’ortografia (d’apostrofació, d’ac-
centuació gràfica o d’ús de b/v, posem per cas) vistes al nivell elemental i
s’ampliaven amb la resta de qüestions, per exemple l’apòstrof entre l’article
i el substantiu (la universitat, l’oncle). Quant a la gramàtica, també s’avançava.
En morfologia nominal es treballaven aspectes com l’article, el gènere i el
nombre. En morfologia verbal s’incloïa la conjugació dels temps simples
de verbs com absoldre. En sintaxi el temari comprenia l’ús dels pronoms
febles, com el de complement acusatiu indeterminat, i les combinacions de
pronoms febles del tipus els hi i l’hi en expressions com Duia la motxilla
buida, i l’hi hem posat tot el menjar que teníem. I també es va parlar de la unió de
pronoms febles amb el verb. Un mètode que s’utilitzava era la traducció al
català de combinacions castellanes (dígaselo). Pel que fa al lèxic, s’aprofundia
en la depuració del llenguatge, que es treballava oferint als estudiants les
formes genuïnes corresponents a castellanismes. També s’ensenyava la
pràctica de redacció, amb composicions d’una extensió més aviat reduïda
(entre 50 i 100 paraules).

A mesura que els alumnes superaven el nivell elemental, els grups de
grau mitjà van augmentar i van implantar-se progressivament pel territori.
A tall d’exemple, el període 1970–71 es va programar el mitjà a Barcelona
(a la Biblioteca Popular de la Dona), Cornellà de Llobregat, el Prat de Llo-
bregat, Esparreguera, Manresa, Mollet del Vallès, Rubí, Sallent, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
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 3.6.3  Superior

El nivell superior tenia l’objectiu de preparar per a l’examen oficial de
català de la Diputació de Barcelona, que capacitava per a l’ensenyament de
la llengua. El programa comprenia qüestions avançades d’ortografia, fonè-
tica, morfologia nominal i verbal, sintaxi i lèxic. Quant a l’ortografia, incloïa
regles generals d’accentuació gràfica, els accents greu i agut, els mono-
síl∙labs accentuats gràficament i les excepcions, i la dièresi. De morfologia
nominal, repassava l’article determinat, els noms masculins i els femenins,
el gènere dels adjectius, el plural de substantius i d’adjectius de diferents
terminacions (-a, -ca, -ga, -ça, -ja, -qua, -gua), els mots acabats en vocal
accentuada, i en -ç, -s, -x, -tx, -sc, -st, -xt, -g i -ig, el plural dels adjectius, els
adjectius pronominals o determinatius (demostratius, possessius, numerals
cardinals, ordinals partitius, quantitatius); els adjectius indefinits (s’hi con-
demnaven usos incorrectes de demés, varis, vàries), l’adjectiu relatiu i l’adjec-
tiu interrogatiu.

Quant a la morfologia verbal, el programa del nivell superior conside-
rava els models de les conjugacions i, específicament, qüestions com la diè-
resi (creï), que afectaven formes verbals; solucions secundàries com doler,
caber i caler, tindre i vindre, i alguns gerundis, entre altres qüestions. S’hi con-
demnaven formes incorrectes com l’infinitiu acabat en -guer i el gerundi en
-guent. Del present d’indicatiu, es remarcava la pronúncia errònia dels verbs
acabats en -iar, els de la tercera conjugació sense increment com bullir, els
de la segona acabats en -ldre, -ndre, -ure, i els verbs voler, veure, conèixer, parèixer
i compostos.

El grau superior incidia també en l’imperatiu i l’imperfet d’indicatiu en
general i, sobretot, de verbs com caure, creure, riure i ésser. S’hi tractava així
mateix l’imperfet de subjuntiu i el perfet (en verbs que tenen el present de
subjuntiu en -gui, com beure i venir); el passat perifràstic; el participi de pas-
sat; el participi en -ut; els verbs de la segona conjugació amb participi en
-t/-a (absoldre); el dels verbs en -ndre (romandre) i -metre; el participi en -rt (mo-
rir); el d’imprimir, ésser, complaure i aparèixer, i la conjugació d’absoldre i acudir.

En sintaxi, s’atenien els pronoms febles i la seva posició respecte del
verb, i els elements de l’oració. Quant al lèxic, com en els nivells anteriors,
es demanava als professors que recuperessin “paraules que [els estudiants]
ignor[av]en” i “inculcar-los l’ús de mots i locucions de tradició molt arrela-
da en el català parlat, que en aquests darrers anys tendeixen a caure lamen-
tablement en desús, amb gran perjudici de l’idioma”, segons indicava una
circular de la direcció dels cursos.
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El grau superior es va programar des de la posada en marxa de la ini-
ciativa i, durant els primers cursos, va tenir lloc a l’Escola de Bibliotecàries.
A partir del període 1970–71 es va oferir també a la Biblioteca A. Julià de
Capmany i a la del districte VIII de Barcelona, i posteriorment es va esten-
dre a altres poblacions com Santa Coloma de Gramenet i Vilafranca del
Penedès.

 3.6.4  Infantil

Des de la implantació, a les classes s’hi van inscriure infants. Per a aquest
tipus de públic, es recomanava que les sessions fossin eminentment pràcti-
ques, sobretot fins als deu anys. Com a mètode d’aprenentatge per a aquest
nivell es recomanava la pràctica de lectura amb el text Faristol (cf. l’apartat
3.5) i el contingut dels programes es decidia en funció dels coneixements
dels estudiants.

L’exponent més destacat d’aquest tipus de grup el constitueixen els 216
alumnes que van assistir a les sessions impartides a la Biblioteca Popular
del districte IV de Barcelona, procedents de l’escola Pere Vila (cf. l’apartat
3.3.2). Segons l’informe d’aquell període, els alumnes es van repartir en dos
grups: un de 133 estudiants, d’entre vuit i onze anys, i un altre de 83,
d’entre dotze i quinze. Segons l’Anuario de 1968, a la Biblioteca Popular de
la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat se’n va programar un amb 49 ins-
crits entre “niños y niñas, de diez a catorce años” (1969: 303). A Vilafranca
del Penedès, com hem esmentat abans (cf. l’apartat 3.3.3), es va oferir un
grup per a nens que va tenir lloc al Col∙legi Sant Ramon de Penyafort (cf.
l’apartat 3.3.3). En l’edició 1968–69 a Arenys de Mar es va reunir el primer
curs infantil, amb trenta-tres inscrits. L’Anuario de 1969 remarcava que
s’havia posat atenció especial a “la lectura en clase, para lo cual cada niño
disponía de un libro para leer en voz alta” (1970: 223).

El període següent, 1969–70, a la mateixa Biblioteca del districte IV de
Barcelona hi va haver 35 inscrits: dos tenien set anys, vint-i-cinc tenien
entre vuit i nou, i la resta, entre deu i dotze. El 1970–71 es van continuar
impartint classes per a infants a Barcelona: dos grups al districte IV i també
se’n van fer als municipis de Balsareny, Esparreguera, Esplugues de Llo-
bregat, l’Hospitalet de Llobregat (Torrassa), Rubí i Santa Coloma de Gra-
menet. L’any acadèmic 1971–72 a Terrassa n’hi va haver un que es va fer
en un centre escolar, segons una nota de 16 de maig de 1972.
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 3.6.5  Per a castellanoparlants

La circular de novembre de 1968 adreçada als docents establia que sempre
que fos possible calia fer un grup específicament per a alumnes castellano-
parlants. Recomanava al professor una cura especial i més dedicació, en
aquests casos, als exercicis de lectura i de conversa, i l’atenció només a
qüestions elementals de gramàtica. Particularment, demanava:

[...] la màxima flexibilitat amb aquests alumnes i el màxim interès envers ells. Les posi-
cions rígides acostumen a ésser contraproduents i sovint només serveixen per a desen-
coratjar.

El públic castellanoparlant també va respondre positivament a l’oferta
formativa objecte d’estudi. El curs 1969–70 a la Biblioteca del districte IV
de Barcelona hi havia 35 alumnes, la meitat dels quals tenien el perfil
esmentat. L’Anuario de 1969 recull que a Mollet del Vallès es va programar
un grup d’aquestes característiques (1970: 272). En l’edició 1970–71 se’n va
formar un a Barcelona (a la Biblioteca A. Julià de Capmany), al qual van
assistir vint estudiants (Anuario, 1971: 88). També se’n van impartir a
Esparreguera, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Rubí i Santa Coloma de
Gramenet. L’Anuario referit a 1970 recull que a la Biblioteca Janés i Olivé
de l’Hospitalet de Llobregat se n’hi van oferir dos per a públic castellano-
parlant: un per a joves i un altre per a adults (1971: 194). I fins i tot es va
arribar a preparar material per a aquest públic. El 1972, en vista a una re-
unió de professors, es va anunciar que s’hi exposaria un recull de textos
específicament destinats a aquests estudiants. Els materials esmentats van
ser aplegats per mestres de l’Associació Rosa Sensat. A l’esmentada Biblio-
teca Popular A. Julià de Capmany, del districte VIII, es van haver de fer
tres grups per a castellanoparlants (dos per a adults i un per a nens) dels set
que s’hi van programar el període 1971–72. Aquest tipus d’alumne va anar
augmentant progressivament, de manera que el curs 1974–75 va arribar a
constituir el 50% del total (Anuario, 1975: 72–73).

Com hem vist, en els diferents nivells exposats, els temaris seguien,
d’una manera gairebé exclusiva, l’exposició pràctica de la normativa lin-
güística establerta. En alguns grups es van programar també altres contin-
guts, com va passar en l’edició 1969–70 a la Biblioteca Popular del districte
IV, en la qual els estudiants van sentir unes audicions de les varietats lin-
güístiques del País Valencià, de les Illes Balears i de l’Alguer. L’any acadè-
mic 1967–68 a la Biblioteca Popular del districte IV de Barcelona es va
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presentar la trajectòria “de Pompeu Fabra [...] i alguns alumnes n’han reco-
llit informació als diaris”.

La mateixa figura de Pompeu Fabra, que va ser perseguida i silenciada
pel franquisme sobretot per la seva obra, va ser recuperada a propòsit del
centenari del seu naixement, el 1968. Amb motiu d’aquesta efemèride,
moltes biblioteques populars van organitzar actes, en el marc de les classes
de català de la Diputació de Barcelona, com ara conferències i també l’ela-
boració de guies de lectura. N’és un exemple la intervenció «El valor de
l’obra de Pompeu Fabra», que va pronunciar Pere Bohigas a la Biblioteca
Popular d’Arenys de Mar el 23 de febrer de 1968.

A mesura que s’anaven consolidant, en els programes hi van entrar
altres continguts que no haurien estat generalitzables a l’inici. En el temari
d’un dels nivells, elaborat “per al juny de 1975”, hi havia un bloc d’intro-
ducció que es dedicava a aspectes històrics, geolectals i sociolingüístics, i
que s’articulava en tres temes. El primer estava dedicat al català en el marc
de la Romània i s’hi tractaven aspectes com la formació i la classificació de
les llengües romàniques, i els conceptes de llengua i dialecte. El segon estava
orientat al domini lingüístic, i focalitzava l’atenció en el nom de la llengua,
l’extensió territorial, la població, les fronteres, la divisió dialectal i els trets
dels geolectes. El tercer tema repassava la figura de Pompeu Fabra i se
centrava en la unificació ortogràfica, l’antinormisme, la depuració i la fixa-
ció del lèxic, la codificació gramatical i els criteris de la reforma.

 3.7  Material bibliogràfic

Durant els primers vuit anys de vigència de les classes de la Diputació de
Barcelona, la direcció va anar distribuint periòdicament circulars en què, a
més d’altres suggeriments i directrius (cf. l’apartat 3.5), feia recomanacions
bibliogràfiques adreçades als professors i als estudiants. S’hi aconsellaven
manuals gramaticals i llibres d’exercicis, textos de lectura i obres literàries.

Pel que fa a les gramàtiques, la circular del 18 d’octubre de 1967 incloïa
una llista de llibres adreçats als docents: Curs pràctic de gramàtica catalana i
Exercicis de gramàtica catalana, de Jeroni Marvà, i Signe, d’Albert Jané (amb la
col∙laboració de Josep Ibàñez Senserrich, Enric Gual i Maria Eugènia
Dalmau), una obra suggerida als estudiants perquè poguessin seguir les
explicacions d’ortografia i de gramàtica. Per a l’edició 1969–70 s’hi esmen-
tava la Gramàtica catalana. Curs elemental, de Joaquim Rafel, editada per
Edhasa. Se’ls recomanava, així mateix, el Diccionari ortogràfic de Pompeu
Fabra, una obra que, tot i estar exhaurida, s’advertia que podien trobar en
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biblioteques populars, “almenys les més antigues”, en referència als exem-
plars adquirits en el període republicà. També se’ls aconsellava la consulta
del Diccionari general de la llengua catalana, de Fabra, reeditat el 1966, tot just
un any abans de l’inici de les classes objecte d’estudi.

En les directrius de 1969 se’ls suggeria la Gramàtica catalana (1956,
31966), de Pompeu Fabra, publicada pòstumament per l’editorial Teide.
S’hi afegien Les principals faltes de gramàtica, també del mateix autor, amb
l’objectiu que els estudiants “s’esforcin a desarrelar de llur llenguatge els
usos i construccions vicioses assenyalats en aquesta obra”, i Introducció a la
gramàtica catalana, també de Pompeu Fabra, en l’edició revisada i ampliada
per Ramon Aramon, i publicada per Edicions 62 el 1968. Així mateix, for-
maven part de la llista El català i el castellà comparats, de C. A. Jordana, i Par-
leu bé el català, I. Vocabulari d’incorreccions i II. Normes pràctiques, de Manuel
Casanovas, publicats per l’editorial Claret el 1966.

Per als infants, es recomanava l’esmentat Faristol (cf. l’apartat 3.5), de
Lluís López del Castillo, Pilar Bayés i Josep Tremoleda, i els volums Català
1 i Català 2, de M. Teresa Codina, Josep Maria Cormand –que era profes-
sor a la Biblioteca Popular del districte IV–, Fina Rifà i Eulàlia Valeri. Als
alumnes no catalanoparlants se’ls remetia a Primer curso de catalán, de Roser
Latorre, editat també per Barcino; Català audio-visual, de Neus Escudé,
Antoni Grau, Josep Sucarrats i Pere Vives; textos de català bàsic de
l’Escola Rosa Sensat, i Prácticas de catalán básico, de Josep Llobera, que feia
de docent a la Biblioteca Popular de Cornellà de Llobregat. Tenim notícia
que durant el període 1968–69 es va fer servir Primeres imatges, primeres
paraules.

En general, la direcció de les classes de català aconsellava les obres de
l’Editorial Barcino a les persones interessades a ensenyar-lo i aprendre’l.
Com a complement, també se suggeria el llibre de Joan Coromines El que
s’ha de saber de la llengua catalana, de l’Editorial Moll. A partir del període
1972–73 s’hi va incorporar una referència d’orientació històrica destinada
als adults, Arrel. Resum d’Història de Catalunya, d’Oriol Vergés.

Un segon bloc de materials és el que aplegava textos de lectura. A la
primera circular, de 1967, s’incloïen aquestes cinc obres: Estels. Comencem a
llegir 2, d’Àngels Garriga; Viatge per a aprendre i Selecta de lectures, d’Artur
Martorell; Llibre de lectura, de Josep Pla, i Lectures escollides. Textos literaris
catalans amb comentaris gramaticals, seleccionats per Joan Triadú i anotats per
Eduard Artells. També s’aconsellaven antologies d’autors com Jacint Ver-
daguer, Joan Maragall, Josep Carner i Josep Pla. Per als infants, en la cir-
cular de desembre de 1972 es recomanava Gresol. Lectura i llenguatge. Selecció
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de textos, notes i comentaris, de Maria Lluïsa Corominas, Albert Jané, Renée
Mathieu i Maria Rosa Rovira, publicat per Spes.

Quant a les obres literàries, l’esmentada circular recomanava vuit refe-
rències: Les presoneres de Tabriz, de Maria Novell; El zoo d’en Pitus, de Sebas-
tià Sorribes; Sala d’espera, de Ramon Folch i Camarasa; Poesia Catalana. S.
XX, a càrrec de Joaquim Molas i Josep Maria Castellet; El jardí vora la mar,
de Mercè Rodoreda; Els set pecats capitals, i Teatre de la natura i Teatre de la
ciutat, d’Antoni Rovira i Virgili.

 4  Exàmens

Per a l’avaluació dels coneixements, la Diputació de Barcelona va establir
dos tipus de prova: una d’interna, per mesurar els nivells elemental i mitjà
(4.1), i una altra d’oficial, que examinava els coneixements superiors per
exercir de professor (4.2).

 4.1  Elemental i mitjà

El 6 de maig de 1968 el director de l’Escola de Bibliotecàries va demanar
per carta al president de la Diputació de Barcelona autorització per fer exà-
mens dels nivells elemental i mitjà, atès que al final de la primera edició
“los profesores encargados de esta enseñanza han preguntado insistente-
mente a D. Pedro Bohigas, director de estas clases, si deben celebrar exá-
menes”. Aquesta petició, que comptava amb el vistiplau dels docents i del
mateix Bohigas, assenyalava expressament que la superació d’aquesta prova
no tindria “efectos académicos y solo tendrá valor como constancia de
haber asistido al curso y del grado de aprovechamiento del alumno”.

Els exàmens van ser autoritzats, cosa que sabem per una circular adre-
çada a tots els professors que suggeria que els fessin tots els estudiants i
que deixava “el nivell de la prova a la lliure elecció dels qui hagin donat les
classes”. Malgrat aquesta flexibilitat, sabem que es van preparar i distribuir
entre els docents models d’examen dels nivells elemental i mitjà, que es
podien adaptar a l’alumnat, sense, però, alterar-ne el contingut d’una mane-
ra significativa.

Segons un model conservat de l’edició 1969–70, la prova del nivell ele-
mental s’estructurava en nou preguntes. La primera era un dictat de 54
paraules que provenia d’un text de H. C. Andersen, traduït per J. Massó i
Ventós. Les instruccions advertien els docents que calia aclarir els signifi-
cats els mots blauets, àncora i atènyer, que apareixien al dictat. Les preguntes 2
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a 7 plantejaven qüestions de morfologia nominal: (2a) formació de vint
plurals; (3a) nom, femení i plural dels colors; (4a) noms de fruites; (5a) de-
rivats; (6a) derivats de deu contraris, i (7a) formació del masculí de sis
femenins. Les dues darreres preguntes se centraven en la morfologia ver-
bal: conjugació del present i del pretèrit indefinit de mirar i patir (8a), i del
present d’indicatiu i de subjuntiu de menjar (9a).

En el model d’examen elaborat també hi havia una prova oral, que con-
sistia a llegir el dictat. S’hi afegia una traducció d’aquest text al castellà i un
altre exercici de traducció del castellà al català. Una altra pregunta dema-
nava la conjugació del present, de l’imperfet i del futur d’indicatiu del verb
anar, i del futur d’indicatiu i del present de subjuntiu del verb venir.

Pel que fa a l’examen del grau mitjà, s’estructurava en set preguntes, si
tenim en compte el de l’edició 1969–70. La primera, com a l’elemental, era
un dictat, en l’ocasió que ens ocupa, de 84 paraules. Una pregunta (7a)
estava dedicada a l’expressió escrita amb el plantejament d’un text, d’entre
50 i 100 mots, com a resposta a una pregunta oberta (“Quina de les vostres
lectures us ha interessat més vivament? Raoneu les vostres preferències.”).
La 6a plantejava un aspecte de morfologia nominal: l’article. A la morfolo-
gia verbal s’hi refeien les preguntes 2a (conjugació dels temps simples del
verb absoldre) i, amb implicacions sintàctiques, 5a (traducció del castellà al
català de combinacions de verb i pronoms febles). Les qüestions 3a i 4a
estaven dedicades ja pròpiament a la sintaxi: combinacions de pronoms
febles i substitució d’un sintagma per un pronom feble, respectivament.

 4.2  Superior: examen oficial

Els exàmens oficials de la Diputació de Barcelona eren de nivell superior i
estaven destinats a les persones que volien exercir de mestres, els quals
havien de “demostrar suficientes conocimientos para poder dar cursos
prácticos de catalán”. Des de 1967 n’hi va haver dues convocatòries per
any natural, generalment al juny i a l’octubre.

El primer examen va tenir lloc a la Biblioteca Central (actual Biblioteca
de Catalunya) el 8 de juny de 1967. Pensat per a un nivell de “profesor de
lenguas vivas”, havia estat precedit per un curset de dos mesos per formar
docents (cf. l’apartat 3.2.). A la prova, s’hi van inscriure 394 persones:24 294

                                                     
24 En un document no datat de l’Escola de Bibliotecàries, titulat “Examen de catalán”, hi

consta que hi va haver 385 matriculats, dels quals cent havien assistit a classe i cin-
quanta eren bibliotecàries.
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(el 74,61%) van acabar els exercicis i 185 (el 46,95%) van aprovar. A partir
de 1968 el nombre d’inscrits va baixar notablement: 122 i 124 en el bienni
1968–69, després del qual va tornar a baixar a 84 l’any següent (1970) i a 51
l’altre (1971). Va experimentar una lleugera recuperació amb els 56 inscrits
de 1972, però la tendència a la baixa va tornar amb els 33 de 1974.

No es devia fer gaire difusió de la convocatòria d’examen del juny de
1967 –la primera–, tal com reconeixia una nota inserida a la secció «Tertú-
lia literària» del número 47, de 23 de juny de 1967, del setmanari Tele/estel.
S’hi avançava que al setembre d’aquell mateix any es faria una segona
prova oficial.

Als estudiants que superaven l’examen de nivell superior se’ls expedia
un document en què constava la qualificació obtinguda. Un informe de
Pere Bohigas explicitava que una bona part dels inscrits s’havia format en
els cursos de la JAEC d’Òmnium Cultural i altres posseïen “el título de
profesor de catalán de la Generalidad, algunos de los cuales gozan de pres-
tigio como gramáticos y correctores”.

Bohigas donava molta importància a aquests professionals i creia que
“la existencia de estos profesores con títulos que sin duda ninguna deben
tener validez en la actualidad, no debe ser olvidada por la Diputación, que
puede encontrar en ellos personal muy apto para la enseñanza del catalán
en sus centros” (21 de juliol de 1967). En unes instruccions referides a la
segona convocatòria d’examen de 1967, indicava, com hem avançat (cf.
l’apartat 3.4), que les persones que haguessin obtingut un títol de mestre
d’aquest idioma de la Generalitat haurien d’estar exemptes de l’esmentada
prova:

Entre las personas inscritas al examen hay bastantes que aprobaron los cursos para pro-
fesores de catalán de la Generalidad de Cataluña. Estos cursos eran dados por personas
competentes y ofrecían la máxima garantía. Parece lógico que aquel examen debería ser
considerado válido y por lo tanto las personas que lo hubiesen pasado deberían ser
eximidas del examen actual.

A l’examen oficial de la Diputació de Barcelona s’hi va inscriure un
nombre important de mestres de català, cosa que “da prestigio a esta
prueba”, segons un informe de 30 de juny de 1971. Hi van concórrer
també persones amb altres perfils professionals vinculats a la llengua com
ara mestres d’escoles oficials i municipals, especialistes en gramàtica o
pedagogia, i també estudiosos de l’ensenyament de l’idioma en territoris
bilingües.
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El tribunal dels exàmens oficials de la Diputació de Barcelona del juny
de 1967 estava constituït per Antoni Comas, catedràtic de Llengua i Lite-
ratura Catalanes de la Universitat de Barcelona; Josep Maria Casas Homs,
secretari de la Delegació de Barcelona del Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques (CSIC), i Pere Bohigas, que actuava com a secretari.
L’any 1969 s’hi va incorporar Ramon Aramon i Serra, membre de la Secció
Filològica de l’IEC, en substitució de Casas. Es va mantenir aquesta com-
posició per a les convocatòries de 1971 a 1975. No obstant això, des del
1971, quan Bohigas es va jubilar, en l’organització de l’examen també hi va
intervenir Maria del Carme Illa.

L’esmentat examen oficial tenia tres parts. La primera plantejava la tra-
ducció d’un text literari del castellà al català. En una de les edicions va ser
un fragment de La novel∙la de don Sandalio, jugador de ajedrez. Un pobre hombre
rico, de Miguel de Unamuno. La segona part de la prova comprenia la res-
posta a un conjunt de preguntes de contingut gramatical centrades en la
morfologia i en la sintaxi. En una mostra conservada es van plantejar sis
qüestions: (1) els adjectius indefinits i l’ús correcte de mateix, demés, etc.;
(2) els grups de pronoms febles abans i després del verb; (3) els pronoms
febles de complement indirecte; (4) la conjugació dels temps simples del
verb cloure; (5) les oracions negatives, i (6) l’ús de la preposició de. La tercera
part de la prova era un exercici de correcció gramatical en diferents ora-
cions com Ara guanya forces diners en lloc de Ara guanya força diners.

Un altre model d’examen conservat inclou també un exercici de redac-
ció. S’havia proposat com una pregunta oberta i general del tipus “Com
jutgeu la vostra època?” però també s’havia arribat a plantejar com un tema
de matèria filològica catalana, per exemple, “Què sabeu de la vida i de
l’obra de Jacint Verdaguer”.

 5  Conclusions

Les conclusions d’aquest estudi posen de manifest que les classes i els exà-
mens organitzats per la Diputació de Barcelona entre 1967 i 1975:
1) recollien i, en part, materialitzaven el clam social, intel∙lectual i popular

a favor de la reinstauració de l’ensenyament de la llengua catalana;
2) recuperaven la iniciativa pública d’ensenyar l’idioma propi de Catalunya

i permetien l’entrada de l’administració –que n’havia quedat al marge
des del 1939 i fins aleshores– en l’organització d’aquestes activitats,
fins aquell moment liderades només per la societat civil;
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3) permetien l’augment quantitatiu de l’oferta en aquesta matèria a la cir-
cumscripció de Barcelona;

4) bastien un cos de professors de català en què es donava entrada a les
bibliotecàries, als docents formats durant la República i als professio-
nals de la llengua amb prestigi reconegut;

5) estenien socialment la normativa lingüística del català quan, a causa de
la prohibició legal, encara no podia ser present als plans d’estudi ofi-
cials;

6) introduïen, tanmateix, la llengua catalana com a matèria en la perifèria
de plans d’estudis oficials programats en els centres de la Diputació de
Barcelona;

7) atenien, amb la creació de grups i amb materials pedagògics adequats,
l’ensenyament del català d’una manera transversal a la societat: infants,
joves i adults; posseïdors de coneixements i novells; autòctons i al∙lòc-
tons castellanoparlants, i

8) contribuïen a la integració de la població immigrada que havia arribat a
Catalunya durant el franquisme, que s’havia concentrat, en bona part,
en l’àrea de competència de la Diputació de Barcelona.
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Northern Catalonia is the Catalan-speaking area located in the Pyrénées Ori-
entales department, which includes the southernmost portion of France’s
Mediterranean coast. This department is divided into six regions. The
Northern Catalan dialect is spoken in four of them: Rosselló, Vallespir,
Conflent and Capcir. The Central dialect, also spoken in Barcelona (with a
few differences), is spoken in the Cerdanya. The department also includes
the Occitan-speaking region of Fenolhedés. The normative of Catalan is
based on the Barcelona dialect, but the Institut d’Estudis Catalans (IEC), the
institution that officially regulates standards for the Catalan language, has
also provided specifications for normative varieties of all dialects, except
the Northern one. The aim of this article is to analyse the kind of language
that Northern speakers use today in formal situations, in terms of the rela-
tionship between dialectal and normative forms. Their views regarding the
use of normative Catalan in Northern Catalonia will be analysed in order
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to determine if any normative-dialectal diglossia is present, and to examine
what this reveals about community members’ attitudes toward their own
language. In order to better contextualize the current situation in Northern
Catalonia, some historical perspective will be included, beginning with the
work of Northern Catalan intellectuals in the latter half of the 20th century.

First, however, it is necessary to define and clarify some of the terms
used in this article. The name “Catalonia” (or Principat, “Principality”)
refers to the region in North-Eastern Spain. The region now known as
Northern Catalonia was part of the Principat until 1659, when the Hispanic
Monarchy ceded the north-easternmost counties of Catalonia to the King-
dom of France under the Treaty of the Pyrenees; thus, Northern Catalonia
has been under French administration for more than 350 years. The most
widely spoken dialect in Catalonia is the central one, which is spoken in the
major cities of Barcelona, Girona, and Tarragona; a different dialect known
as Northwestern Catalan is spoken in the western part of Catalonia, which
includes the city of Lleida. In Northern Catalonia, the most widely spoken
dialect is the Rossellonès or Northern dialect; as has already been stated, it
is spoken in the Rosselló, Conflent, Capcir, and Vallespir regions, while
Central Catalan is spoken in Cerdanya. Catalonia and Northern Catalonia
are two components of the Catalan Countries (Països Catalans), a name
given to the Catalan-speaking territories as a whole. The Catalan Countries
also include the Balearic Islands, Valencia, the Franja de Ponent (eastern
fringe) in Aragon, the microstate of Andorra, and the city of Alguer (Al-
ghero) on Sardinia. This article uses Catalan placenames, including “Ros-
selló” (Roussillon in French), when no genuinely English term (e.g. Catalo-
nia) exists.

The situation of Catalan in Northern Catalonia is extremely delicate with
regards to almost all of the nine factors that determine the vitality of a lan-
guage (UNESCO, 2003), which we are going to examine. This situation
must be taken into account in order to understand the position of North-
ern Catalan speakers. The latest survey, the Enquesta d’Usos Lingüístics a la
Catalunya del Nord (EULCN, 2016), shows that only the 1.3% of the popu-
lation habitually speak Catalan, while 4.4% speak both Catalan and French
and 87.1% speak only French. The remaining 7.1% belong to other lin-
guistic profiles, including immigrants who speak a third language. This sur-
vey does not give the absolute number of speakers, but it does provide the
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rate of intergenerational language transmission, which is lower than 1%.
The most positive data is that a majority of Northern Catalans believe that
Catalan should be more widely taught in schools and have a greater pres-
ence in social events. The Catalan language has currently no official status
in France and is present in only a few media outlets in the area; its pres-
ence is entirely lacking in many other domains. The number of children
learning Catalan is limited and the vast majority of the available pedagogi-
cal material for teaching literacy and other subjects is in other dialectal
forms, primarily Central Catalan.

The sociolinguistic context in Northern Catalonia differs greatly from
that of the dialectal areas that are located in Spain, and particularly from
that of the neighbouring Principat, where the Catalan language is most
widely spoken. This specificity must be examined in order to better under-
stand the positions that Northern Catalans have adopted with regards to
the language model they believe ought to be used in Northern Catalonia.
Northern Catalonia administratively belongs to France, a centralist state par
excellence that has created a strong national consciousness inextricably linked
to the French language. Since the annexation of the northern Catalan
counties under the Treaty of the Pyrenees in 1659, the population living
between the mountains of Corberes, in the North of the Pyrenées-Orientales
department, and the mountains of Albera, in the South, has been influ-
enced by a system of propaganda that glorifies the official culture of the
French nation-state, while demeaning all other cultures present within the
“national territory” and relegating them to the sphere of family and village
life. The local Catalan population, like many others in the case of the con-
struction of the French nation-state, took advantage of the economic
boost that the country was experiencing and further assumed the new
model built from the French Revolution and the republican model of the
19th century: in many ways, France has been the state that provided people
a hopeful future as citizens and opportunities for socioeconomic advance-
ment.

Beginning in the late 19th century, the creation of a national conscious-
ness tied to the French language was aided by a new French institution, the
instruction publique or state school system. The 1881 Jules Ferry law defini-
tively established free secular education in French. The effects of such
changes were studied by the historian Eugen Weber, who sought to
explain the process of transforming “Peasants into Frenchmen” (Weber,
1983). In the 20th century, the model of a rural society made up of small
towns was left behind. Agriculture did not provide social advancement and
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was associated with former times. Now, modernity imposed other models
that were spread to all households through mass media, especially after
cinema, radio and television became widespread. The language spoken by
the characters that appeared on the small screen was French.

These changes obviously had sociolinguistic consequences, but the
effects of key political events must also be taken into account, namely the
two World Wars. The conflict of 1914–1918 sent the Catalan-speaking
youth to fight, for the first time, against an enemy they shared with all
French citizens. This bloodshed created an irreversible bond. More than
8,500 Northern Catalan soldiers perished fighting for France in this con-
flict. The first natively bilingual generations began to emerge after the war.
These were the people who would experience the Second World War of
1940–1945. Once again, Northern Catalans went to fight for France, at a
time of growing French nationalist sentiment. The members of this bilin-
gual generation would definitively interrupt the linguistic transmission of
the Catalan language to their children. The moment in which this
intergeneration transmission ceased varied according to each family’s social
and geographic situation, but it can be affirmed that this social or socio-
linguistic practice of speaking only French to children was introduced
roughly during the war years (Puig Moreno, 1979; Verdaguer, 1992).

In order to analyse how debates around the proper language model devel-
oped in Northern Catalonia, it is necessary to understand the sociolinguis-
tic and political situation in this region. Northern Catalonia was a society
that associated its own language with an outdated model that was only
suitable for use in certain restricted areas; it was not considered suitable for
use in formal situations and high literature. However, the process of lan-
guage normalization that took place in the Principat between the end of the
19th and the first decades of the 20th century led to a fairly intense debate
among Northern Catalan intellectuals. For a detailed discussion of this
debate, see the recent studies by August Rafanell (2007) and Nicolas Ber-
joan (2011).

Disputes about the language of Northern Catalonia have always been
of minor nature; there has never been a linguistic secessionist movement,
such as those found in some Catalan-speaking areas like Valencia (where
some locals argue that Valencian is a separate language from Catalan,
despite consensus among linguists that they are the same language). In
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Northern Catalonia, the Catalan language is seen as Catalan and not called
by any other name. The Catalan spoken there is known to be a local variety
with slight differences from other regions, but everybody is fully aware that
it is the same language. In any case, it is the French state that has been
responsible for creating ideologies related to languages, but it has not
needed to create an ideological separation between Catalans because a
border already had done so.

Despite the few early discussions of intellectuals referenced by Rafanell
and Berjoan, during the 20th century there will be some activists who will
act in the case of Catalan. They generally favour the use of standard Cata-
lan over the Northern dialect. Behind this choice appears the fact that gen-
erally the standard has standing and brings them to a greater cultural, lin-
guistic and historical community, els Països Catalans, the Catalan Countries.
As the French language acquired great prestige, largely through compul-
sory education, it was important to move the own language closer to that
of the Principat, where there was a stronger literary tradition in Catalan and
a more favourable political situation. Planes (1976: 21) describes the situa-
tion in these terms:

Dialectalitzar massa és posar el català en una situació d’inferioritat de cara al francès [...],
tota accentuació de diferències que existeixen entre catalans del Nord i del Sud és
dolenta per al progrés del català. La població Nord-Catalana [sic.] és traumatitzada per
la frontera.

This “trauma” caused by the state border has been more or less cured
by the events of the late 20th century and early 21st century. The end of
Franco’s dictatorship in Spain ushered in a new era of increased cross-bor-
der contacts, particularly with regards to the work of Catalan language and
culture activists from both sides of the Albera mountains. Since the resto-
ration of Catalonia’s autonomous government as part of the post-Franco
political transition in Spain, Catalan has enjoyed a resurgence as a language
of government and education. While Catalans from the Spanish side might
once have envied the freedom enjoyed by their Northern neighbours, citi-
zens of a democratic France, today the Catalan-speaking area with a higher
standing is the Principat, whose international reputation has grown since the
1980s, with one especially transformative event being the 1992 Olympic
Games in Barcelona. This period marked the end of the superiority com-
plex of “French Catalonia”, which in turn developed an inferiority com-
plex in the face of the growing prestige of “Spanish Catalonia”. Despite
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the recent Spanish economic crisis, there remain significant economic dif-
ferences between the Pyrénees Orientales, which is one of the poorest regions
in France, and the Spanish autonomous community of Catalonia. The
Girona region, which borders Northern Catalonia to the south, is the rich-
est in Spain. The economic situation in the Balearic Islands and Valencia is
also better than in Northern Catalonia. Thus, these territories have a high
reputation in the area and can be attractive in many ways.

In terms of economy, the South Catalan regions, especially Catalonia,
are the most attractive; in terms of use of the own language, there is the
same situation. Therefore during the second half of the 20th century, the
standard of the Institut d’Estudis Catalans (IEC) became accepted and widely
used in Catalan-language texts produced in Northern Catalonia. Ortho-
graphic, morphological and syntactic dialectal features are practically
absent from these texts. Paroxytone words are accentuated as if they were
proparoxytone (musica written música), plurals of words with elision of the
final n recover the n even though it is never pronounced in the spoken
dialect (catalans, not catalàs), the negation neglects the pas and keeps the no,
etc.1 Sometimes the letter i remains as the termination of the first-person
singular of the present indicative tense (canti, rebi, dormi), but it rarely
appears in others tenses (so cantavi, rebriï, dormissi are usually written cantava,
rebria, dormís).

In many cases, the language model used copies the Barcelona norma-
tive form, something that an earlier generation of “Catalanists” (in the
sense of those who study the Catalan language) such as Berga, Amade,
Pastre and Pons had advocated in the Revue Catalane, a Northern Catalan
publication from the first decade of the 20th century. It is even possible to
read and hear examples in which some forms that could be used, as in
other dialects, are avoided in favour of Central Catalan forms. See this
sentence: “Per aquesta sola raó podeu ben pensar que estimo el meu poble,
el meu Rosselló i la meva bella llengua catalana” (Gensane, 1976: 7). In the
Northern Catalan dialect (“Rossellonès”), this same sentence would read
“Per aqueixa2 sola raó podeu pensar que estimi el meu vilatge, el meu Rosse-
lló i la meua bella llengua catalana”. Aqueixa, vilatge and meua are accepted as
standard. The only change that would be made according to the standard
of the time is estimi; the first-person singular verb ending -i is accepted in
the new Gramàtica de la llengua catalana by IEC (2016). Creixell (1976) com-

                                                     
1 For a full description of the Rossellonès dialect grammar, cf. Gómez Duran (2016).
2 Aquesta is also possible, although in a secondary form.
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ments on these choices of words and advises the preferential use of the
Rossellonès dialect; for example, if ruixat ‘downpour’ is admitted, there is
no need to use xàfec, which is unknown in the dialect. However, this idea is
not really followed by other authors.

Many texts contain dialectal words, but they usually appear due to the
author’s ignorance of standard forms, as in this sentence: “Aleshores quin
català dialectal tenim de llestar?” (Gensane, 1976: 8) Here there is a dialec-
tal word and an expression that is limited to a restricted linguistic area: the
verb llestar ‘to choose’ and the periphrasis of obligation tenir de ‘to have to’.
Given that the article argues in favour of using a language without dialectal
words, the author’s use of such forms cannot be considered deliberate.

In the 20th century, no academic studies were produced that might
serve as a basis for a dialectal standard to complete the model of the IEC –
or even diverge or differ from this model.3 The most important study was
the PhD thesis of Pierre Fouché (1924a; 1924b), which covers phonetics,
phonology and morphology from the perspective of historical grammar.
His thesis, however, was published in Toulouse and does not appear to
have had much of an impact on Northern Catalan society (we have hardly
seen in mentioned in other works). A few years earlier, another author,
Carles Grandó, had studied the grammar of Rossellonès Catalan. Though
he was not linguist, he wrote El sota-dialecte català de Perpinyà i de la plana del
Rosselló (Grandó, 1917), a monograph awarded by the Institut d’Estudis
Catalans, now exhumed and transliterated through the PhD thesis by Vilar-
rasa Ruiz (2011). Finally, we highlight the work and the reflection done by
Lluís Creixell during the last quarter of the century: despite the author’s
lack of formal linguistic training, he was undoubtedly one of the leading
experts and analysts of the local linguistic situation. Thus, for a variety of
reasons, it must be concluded that the public debate about the Catalan lan-
guage was not influenced by any academic studies by linguistics; rather,
those involved in the debate were writers and others with an interest in the
language, most of whom approached the question from an amateur per-
spective.

An example of a person with this kind of amateur vision is Gerard Vas-
salls, who was a strong supporter of dialectal forms (Grau, 2006) until,
after several studies, he erroneously concluded that the Rossellonès dialect
was derived from the Occitan language and most dialectal words were

                                                     
3 Idali Vera, a Catalan teacher and politician from Elna (Roussillon), is preparing a style

manual for Northern Catalonia media, which includes dialectal forms.
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actually Occitanisms (Vassalls, 1974: 11).4 From then on, he opted for
normative forms. This approach is shared by many authors, who also
added that Rossellonès Catalan contains many Gallicisms, and they therefore
chose to use standard Catalan. That said, it is important to be careful with
discussing Northern dialect variants because many could be considered
archaisms or variants of Occitan when, actually, they are not – rather, the
proximity or promiscuity with this language leads to similar forms that
have the same origin (Peytaví Deixona, 2009b). No proposals currently
exist as to which words could be accepted as normative and which ones
should be polished.

However, some authors wanted to claim the local lexicon as their own.
The first “Rossellonist” to include dialectal words in a dictionary was the
aforementioned Creixell (1974), in his Diccionari bàsic francès-català. This vol-
ume is aimed at French speakers from Northern Catalonia who want to
learn to speak Catalan and who may already have a passive knowledge of
the language. See some of the dictionary entries:

hein, faba! [R]; caram!
repas, àpat m., repeix m. [R].
papillon, papallona f., parpallol m [R].
tracteur, tractor m. [trºk’to]

In the dictionary, Catalan translations usually use the standard, but
Roussillon dialectal words are also included and marked with [R]. In the
last example, tractor, Creixell gives the normative pronunciation so that
Northern Catalan readers will see that it is different from the way they
would pronounce the word, which is [t tt'œrt]. The transcription system
used is adapted from the International Phonetic Alphabet because of “des
nécessités pratiques et typographiques” (Creixell, 1974: 17). In the intro-
duction to the dictionary the author devotes a section to dialect words, ros-
sellonesismes:

Aquesta inclusió de mots de casa [...] en comptes de crear una impressió diferenciadora
en l’utilitzador, ans al contrari, ha d’ajudar-lo a prendre consciència d’una llengua
pancatalana general, a superar el localisme integrant-lo precisament al corpus
de l’idioma. Cal insistir-hi, una colla d’aspectes [...] pertanyen al català d’altres zones i
no són, doncs, estranyeses nord-pirinenques. Això fa que, per exemple, els rossellone-
sos no han d’hesitar a usar literàriament PUS (viu també a Mallorca). (Creixell, 1974: 11–12)

                                                     
4 This article, published in Sant Joan i Barres (cf. below), is one of the few that deal with

grammar: the author compares the phonetic of que / què (‘that / what’) in Roussillon
dialect and in Occitan.



 The linguistic norm in Northern Catalonia 295

Creixell’s unpublished postgraduate thesis (Diplôme d’études approfondies),
entitled L’estàndard. Problemes de la normativització en cerca del model (Creixell,
1989), aims to contribute to the general and situational reflection on the
language model in the debate over the past and present Catalan language.
This paper deserves special attention and its reading contextualizes quite
well the state of the matter from the Northern Catalan perspective at the
end of the 20th century. Creixell makes proposals for a local standard that
considers tradition and variation while in pragmatic language he advocates
a natural convergence of the dialect. He emphasizes the contributions that
the dialect –and in this case, Rossellonès– can make to the language as a
whole and he demonstrates the impossibility of applying Castilianisms,
commonly present in the speech of Catalan speakers from the Spanish side
of the border, in most of the Catalan variant used in the Rosselló. Creixell
proposes the standardization of the genuine words used between Albera
and Corberes as part of the whole Catalan language.

In those years many authors shared the same reflection with Creixell,
showing that Catalan had most of the tools needed for a completely nor-
mal use of the language yet is still struggling to fully standardize. This
opinion, that there is a need to avoid pointless disputes over the use of
dialectal versus normative forms and find a middle ground, is advocated by
Peytaví Deixona in his recent article (Peytaví Deixona, 2016). In fact,
Creixell’s comparative analysis of Northern Catalan includes comparisons
to other languages; he is very knowledgeable about the range offered by
diatopic variation. While the self-taught aspect of Creixell’s work might be
criticised, his studies demonstrate extensive professional knowledge of the
subject matter and it is a shame that they are not better-known today.

The next vocabulary study that deserves mention is the Vocabulari Ros-
sellonès compiled by Botet (1997). It is a dictionary of Rossellonès words
with the equivalents in French and normative Catalan and contains exam-
ples most of which are from literary sources. Botet’s dictionary served as
the basis for Verdaguer’s (2002) Diccionari del rossellonès. Both contain only
dialectal words; words shared with the rest of the linguistic domain are not
reproduced. Finally, Camps and Botet (2013) recently published the Dic-
tionnaire nord catalan / Diccionari nord català, which gives three forms for each
word: Northern, Central normative and French translation. Although these
three dictionaries reproduce dialectal words, in all of them the adhesion to
the standard is evident.

Verdaguer also adds the etymology of the Occitanisms and Gallicisms,
but he has a tendency to attribute to these languages more influence than it
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would be, which has already been mentioned above (Gómez Duran, 2011).
For example, the expression a polit ‘slowly, caution!’ is considered an Occi-
tanism even though it also exists in Girona and it is construed using Cata-
lan words: the preposition a and the adjective polit ‘clean, delicate’. In this
case, the Occitan origin that Verdaguer proposes cannot be ruled out,
because the same words exist in that language, but neither can the possi-
bility be uxcluded that it evolved independently in Catalan. Some words
containing the derivative -aire, such as llauraire ‘farmer’ (there is also pagès)
or jogaire ‘player’, are also considered Occitanisms by Verdaguer, but once
more, their origin could be explained by an internal mechanism of Catalan.

In short, up until the present a small number of grammatical studies
have been produced that could serve as a reference for proposing a stan-
dard for Rossellonès Catalan. Existing studies of vocabulary actually could
be used for regulation in this area, even though they were written without
any intention of contributing to the creation of a standard, as seen in the
introduction to the Diccionari del rossellonès (emphasis added):

aquest diccionari no pretén ser de cap manera normatiu, ni fins recollir la llengua estàn-
dard, [...], cada nord-català és, en matèria de llengua, un cas particular. Sens dubte no
seria constructiu de presentar una obra d’aquest tipus (normativa), no havent-hi la pos-
sibilitat d’aconsellar i encara menys d’imposar solucions. Més que res, una tal obra des-
coratjaria. El nostre llibre recull informació, sovint comentada, sobre la parla dels nord-
catalans, sobretot als segles XIX i XX, gràcies a l’observació i a l’estudi de les obres
publicades. El lector hi pot aprendre molt, i millorar, si vol, les seves coneixences lin-
güístiques. A més a més li pot servir a entendre un text i, si cal, a escriure’n un. Però en
aquest segon cas l’escriptor resta lliure d’escriure tal o tal forma. (Verdaguer, 2002: 8)

We underline the sentence “cada nord-català és, en matèria de llengua,
un cas particular” (‘every Northern Catalan is, with regards to language, an
individual case’) because it illustrates the idea that there is no dialectal
unity. In fact, this is one of the arguments used by several authors against
the use of the Rossellonès dialect in writing:

Primerament a Catalunya-Nord, definició geogràfica de la divisió administrativa «Piri-
neus Orientals», constatem que se parlen un nombre important de dialectes catalans. Hi
trobem els sigüents : els dialectes de la Plana del Rosselló, el de la Marenda, el de la
Salanca, el del Vallespir, el del Conflent, el de la Cerdanya, el del Capcir i afegim els
dialectes professionals utilitzats pels hortolans, vinyaters, pastres, vaquers, pairers, fus-
ters, mariners, pescaires, caçaires i també no podem descuidar l’existència de la parla
occitana del Fenolledès. (Gensane, 1976: 8)
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This idea would have immediately been refuted if there had been lin-
guistic studies. The research carried out by Gómez Duran (2016) indicates
precisely that subdialectal differences are minimal. The Alta Cerdanya must
be considered separately from the rest of Northern Catalonia because
speech there is close to Central Catalan, but the other comarques have a high
degree of linguistic unity. As everywhere, there are words that have a very
limited geographic extension, but the vast majority of the lexicon is shared,
just as grammatical features are.

Verdaguer’s position on the Rossellonès dialect deserves a more
detailed analysis. Pere Verdaguer was a member of the Grup Rossellonès
d’Estudis Catalans (GREC). He wrote a weekly column in Catalan for many
years in L’Indépendant, the largest newspaper in the Pyrenées-Orientales, and he
has participated actively in Northern Catalan literary circles as a writer and
as a linguist. His work was recognized by the IEC in 1993, when he
became the first representative of Northern Catalonia admitted to the Lan-
guage and Literature Section (Secció Filològica).

In the articles that he wrote for L’Indépendant, some of which are col-
lected in Verdaguer (1974; 1982), he sought to explain the standard lan-
guage to people who had no access to education in Catalan, so that they
could eliminate barbarisms and dialectalisms from their speech, thus
bringing Northern speech close to the standard. Each article describes a
particular aspect of the dialect, most commonly vocabulary, though syn-
tactic and morphological problems are discussed occasionally. Verdaguer’s
position is ambiguous because he tries to use dialectal words that the
reader can recognize, but sometimes, when he could choose a Rosellonès
word accepted by the standard, he picks one that is unknown in this area.
This can be illustrated with an article in which he speaks about the scope
of negation, from the following example: “Cal pas anar a buscar aigua a la
font” (Verdaguer, 1974: 104–105). The use of the postverbal particle pas
instead of no is characteristic of the Northern dialect. However the verb
buscar ‘to look for’ is not; the only local word is cercar. Here cercar, which is
also admitted, clearly could be used, but Verdaguer prefers buscar, com-
monly used in Central Catalan. Likewise, he never uses the conjunction mes
‘but’, the determiner qualque, nor un munt, etc.

Verdaguer helped raise awareness of the Rossellonès dialect in different
media outlets in Northern Catalonia, and even in the rest of Catalonia, but
he never intended for these forms to be accepted as normative. In one
paper, he paraphrases Pompeu Fabra, the author of the normative of the
Catalan language, when he sais that “convenia d’enriquir i envigorir la llen-
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gua escrita amb les aportacions dels dialectes. Per això s’havia de veure
amb joia que cada escriptor es complagués a usar el major nombre de
paraules i expressions pròpies del seu parlar regional”. He concludes:
“interpretant la intel∙ligent obertura de Fabra, al Rosselló volem per una
banda recuperar les riqueses dialectals i per l’altra lluitar per la conservació i
l’enaltiment del nostre idioma comú” (Verdaguer, 1976: 48–49). Although
he wrote dialectalisms when he published in Northern Catalan newspapers,
he never intended for the dialectal richness to enter the general dictionary.
Thereby, when he writes formal texts, he only uses normative forms (and
we should even say Central forms).

Verdaguer was one of the founders of the GREC, created in 1960.5
This association aims to promote the use of Catalan in Northern Catalonia,
including in the area of education, and wants to generalize the rules of the
Institut d’Estudis Catalans. Its adhesion to the standard is therefore clear.
One of the contributions of the GREC was Sant Joan i Barres, a review
published from 1962 to 1988. The review was modern-looking and its
contents included lessons in standard Catalan, as well as short research
articles and reflections on the language. The GREC included people from
the world of letters, as well as members from the world of society and
politics belonging to different ideological currents.

In the 1960s, the Catalan language began to have some presence out-
side the family, at the same time, paradoxically, that the use of the language
began to decrease at home because intergenerational transmission had
ceased after the Second World War. This process was slow and the first
Catalan lessons were not introduced in elementary schools until 1975;
Verdaguer explains how Catalan first came to be taught in a few schools:

                                                     
5 As it appears in the magazine Tramontane (No. 439–440, 1960, p. 232), the first GREC is

defined as follows: “Un Grup rossellonès d’estudis catalans a été créé à Perpignan. Son but
est de vulgariser ce qu’il convient de savoir de la langue catalane et de mettre en relief la
culture qui y est attachée.” The management committee consists of “Membres
d’honneur : J.S. Pons, C. Grando, Guiter, Brazès, Francis. Président : Llech-Walter.
Vice-présidents : Jordi Pere Cerdà, J. Deloncle. Secrétaire général : Paul Roure. Secré-
taire : E. Oliveres-Picó. Trésorière : Mme Maiffret. Conseillers : Mmes Grau et Cayrol,
MM. Bassèdes, Bauby, Bernis, Cortade, Chaumeil, Despéramons, Grau, Loumagne,
Mas, Pépratx, Ponsich, Ruf, Ruffat, abbé Vergès.” The GREC aims at “organiser des
cours de langue, de littérature et de culture catalane en situant ces disciplines dans leur
cadre géographique et historique”. Information provided by Marie Grau, Université de
Perpignan-Via Domitia.
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Gràcies a la iniciativa d’un inspector i del G.R.E.C. la llei Deixonne s’aplica en algunes
dotzenes de classes. Recordem que la llei Deixonne, del 1951, preveia la possibilitat
d’ensenyar el català [like all other “regional languages” (langues régionales)] a raó d’una
hora setmanal a condició que els pares ho demanessin i els mestres acceptessin de fer-
ho (i en tinguessin la capacitat). Els mestres no tenien cap formació catalana [...]. En
aquestes condicions els consellers del G.R.E.C. encoratjaven els mestres a ensenyar el
català que sabien, amb incorreccions o no, amb dialectalismes o no, i que no es preocu-
pessin si el seu català era molt local. (Verdaguer, 1984: 102)

The introduction of the Catalan language into the classroom sparked a
debate in the pages of newspapers about the proper teaching model. In
response to this controversy, the GREC devoted a full double issue of Sant
Joan i Barres (nos. 63–64, 1976) to this question, publishing articles written
by several readers and members of the GREC. It includes an article by
Verdaguer that provides a good overview of the situation of the teaching
of Catalan. Verdaguer raises the issue that Catalan-language classes are
taught by those teachers who volunteer to do so, many of whom do not
have any formal training in Catalan. As a result, the only Catalan they could
teach is the Catalan they learned in their towns and villages: “L’actitud més
lògica, més justa i més eficaç a adoptar consisteix a basar-se sobre els
coneixements de la llengua parlada dels mestres voluntaris” (Verdaguer,
1976: 48). Costa and Duran (1981) also stated that teachers did not have
any training and, therefore, they could only use this local Catalan. Verda-
guer argued in favour of using this language model because parents could
recognize it and would be able to talk with their children, whereas the
teaching of standard forms could cause parents to feel that School Catalan
is too distant from that which they spoke and therefore to conclude that
attempting to speak their children’s Catalan would be too difficult. An-
other reason to favour the teaching of local forms was that the children
may already have a passive knowledge that they could convert into active
without too much effort.

This same view was defended by Bernardó and Rieu (1977). They
added that Northern Catalans found that the Catalan spoken in Spanish
regions used many Castilian forms and therefore viewed it as a foreign lan-
guage. The authors feared this mentality could lead to a rupture between
elderly speakers and young people studying standard Catalan, a situation
that would indeed come to pass in the last decades of the 20th century.
While middle-aged people might more easily understand that there are dif-
ferences between their own Catalan and the Catalan that children learn at
school, elderly people might tend to focus on differences instead of points
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of convergence. It must be remembered that the practice of speaking
French to children had been very strongly established among the Northern
Catalonia population. When grandparents made the effort to speak Catalan
with grandchildren (which must be considered an exceptional situation)
and the grandchildren used a word learned at school with which the
grandparents were not familiar, the older generation said that the younger
generation spoke “Spanish” and that they did not know this language.
Inversely, the grandchildren corrected their grandparents because they did
not speak Catalan “correctly” – that is to say, they did not speak the Cata-
lan taught in schools (Peytaví Deixona, 2007). It was precisely for this rea-
son that Bernardó and Rieu argued in 1977 that the language model taught
in schools should be the Rossellonès variety, which at the same time would
give this variety greater prestige. The situation of Catalan in schools will be
discussed further in a moment.

Thus far, this article has looked at the sociolinguistic context, the (lack of)
existing studies, and the views of a few authors with regards to the use of
Northern Catalan versus standard Catalan forms. The remainder of the
text will be devoted to analysing the varieties of Catalan used by several
notable Northern Catalans, including reporters, teachers, public servants,
singers, and both amateur and professional writers. Since the GREC
stopped publishing Sant Joan i Barres in 1988, its only publication has been
the Almanac Català del Rosselló. The conception of the Almanac is completely
different: it is a collection of tales and poems written primarily by amateur
authors, although there are some by professional writers. The degree to
which texts adhere to the standard established by the IEC differs between
amateurs, who do not know the rules, and professionals. In the first case,
editors and proof-readers adapt the written form to the standard orthogra-
phy, while retaining most of the morphological, syntactical and lexical
forms of the Rossellonès dialect, though these are not accepted by the
IEC. On the other hand, the professional authors use standard grammar,
while attempting to maximize the use of Rossellonès terms – so long as
these terms are also accepted in the normative dictionary.

Another publication that appeared during the same period was the
magazine Terra Nostra, which has been published in Prada since 1965 by
Ramon Gual. Each issue is a monograph, without set periodicity, with the
common denominator of Northern Catalan topics. The language of publi-
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cation is mostly, though not exclusively, Catalan. In addition to the maga-
zine, Terra Nostra publishes on Catalan topics with a collection called
Biblioteca de Catalunya-Nord. As in the case of Sant Joan i Barres, the language
model is usually the standard, but it may include some lexical or grammati-
cal Rossellonès forms, especially when songs and folk tales are transcribed.

In the last ten years, three more reviews in Catalan have appeared in
Northern Catalonia. Vallespir (2005–) is entirely in Catalan. It is a cultural
review focused on the Vallespir region and covers a variety of topics,
including history, literature and nature. As in the Almanac Català del Rosselló,
the articles written by the editorial board are in perfect standard Catalan,
while the short stories by folk authors include some dialectal forms. They
are engaged in the standard forms, but at the same time they respect the
dialect as much as possible, which is the same criterion applied in Mirmanda
(2006–). This bilingual Catalan-French university review examines the idea
of borders, with a territorial focus that covers the Catalan areas lying on
either side of the easternmost portion of the Spanish-French border, that
is to say Northern Catalonia and the North of Catalonia. Finally, Aïnes
Noves has been published by the professors of Catalan at the University of
Perpignan in 2007, 2008, 2011 and 2016. Although the title is in a dialectal
form (aïnes ‘tools’, rather than eines in the standard), the articles are in stan-
dard Catalan.

There have been other smaller magazines published in Catalan or bilin-
gual Catalan-French, which Verdaguer (1997) and Jané (2011) list. Besides
these journals, there are other media outlets that use Catalan, such as the
online newspaper La Clau. The website itself and all news items published
by La Clau have two versions, one in French and the other in Catalan. The
approach to the language used is based on standard Catalan, but many
Northern forms are included when accepted as standard, even if they differ
from Central Catalan. For instance, they use the feminine possessive meua,
the demonstrative aqueix or some specific words like heretatge instead of
herència.

The position of Ràdio Arrels, however, is absolutely normative. North-
ern Catalonia’s only entirely Catalan-language radio station does not seem
to have made a deliberate decisions to use only standard Catalan, but it
must be noted that all announcers speak standard language, and many of
them come from the Spanish side of the state border. Listeners are aware
of this and when they are interviewed on the radio they naturally tend to
speak in standard Catalan, if they are able to do so, due to the well-known
phenomenon of mimicry.
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Some presenters and entertainers speak in a dialectal form. Two exam-
ples are the composer-songwriter Joan-Pau Giné (1947–1993), author of
the records Adiu, ça va? (Giné, 1978) and Bona nit, cargol (Giné, 1984), and
the radio presenter Gerard Jacquet (b. 1955). The latter is a singer, poet,
playwright and entertainer. As a host at the public radio station France Bleu
Roussillon, Jacquet is committed to the Rossellonès dialect, with the inten-
tion of redeveloping it, though many Catalan nationalists criticize him
because he does so in French. One of his most recent published works, Le
petit dico d’aquí I & II (2008; 2009), includes various Catalan expressions
used in the French spoken in Northern Catalonia, which he illustrates with
everyday humorous situations with folklorist tone. He manages to give
some much-needed dignity to the language in a region where its situation is
precarious. In some cases, he uses words or phrases that have largely fallen
into disuse: here he slips into “patrimonialization” or the fossilization of
the dialect.6 The two volumes of Le petit dico d’aquí are bestsellers in North-
ern Catalonia, which shows that there is widespread interest in local lan-
guage and culture, but this also reflects a situation in which, in order to
connect with the Catalan language, most Northern Catalans must do so
through French.

The songwriter Giné contributed to Els llibrets d’en Titella (Sabench /
López / Giné, 1980), a book designed for teachers and consisting of ten
children’s tales presenting everyday situations. This book is unique among
the publications reviewed for this article in that it offers an orthographical
proposal that differs from the standard (as Vassalls did, as stated above).
For instance, there are some adapted forms, such as an open o always em-
phasized with an accent: lo que vòl dire; fòrces de los que l’han perduda. This
feature serves to distinguish between o pronounced as [u] (dos, fonzo, tot)
and o pronounced as [o] (tròbi, sòla, pòc).

The publishing house El Trabucaire has been in operation since 1985. It
publishes books in Catalan, Occitan and French, but has positioned itself
as primarily Catalanist from the beginning. El Trabucaire’s books are quality
products, both in substance and in form. They include literary and scien-
tific works and books intended for the general public on topics such as
history, sociology, and education, as well as a good number of dictionaries.
The language model used by the publishing house is the standard, which is
associated with a modern view of language, as seen in the company’s defi-
nition of its own philosophy on its website:
                                                     
6 Whatever it is, the writings of Gerard Jacquet would deserve both philological and so-

ciological study.
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La seva línia de força és d’afirmar i de demostrar pel seu treball que la cultura catalana i
la cultura occitana són les expressions dinàmiques de pobles vius, i que es situen “a la
punta” a nivell de la qualitat. L’editorial porta una especial atenció a la normalització de
l’estatut d’autor nord-català : l’autor nord-català és un creador “sense frontera” que cal
fer reconèixer com a català –o occità– i com a escriptor. […] Les nostres llengües i les
nostres cultures s’enriqueixen mútuament dels contactes que cal multiplicar i ampliar,
en contra de tots els partidaris del tancament i de l’exclusió. Serà només al tractar les
nostres llengües i les nostres cultures com a professionals, sent rigorosos sobre la qua-
litat tot respectant les nostres orientacions, que podrem arribar a una situació de nor-
malitat cultural i perquè no esdevenir una eina eficaç del desenvolupament local.7

At the institutional level, when Catalan is used – which is not a com-
mon occurrence – it is always in the standard form. The municipal gov-
ernment of Perpignan makes some use of the language, unlike the Council
of the Department (Conseil Général) of the Pyrenées-Orientales, which does not
even have a Catalan version of its website.8 The University of Perpignan’s
website has some pages translated into Catalan.9 There are private institu-
tions that promote Catalan, such as the rugby clubs USAP (rugby union)
and Dragons Catalans (rugby league) and the educational association La Bres-
sola. All of them have their websites in standard Catalan. Among private-
sector companies, use of the language is increasing: new business objec-
tives and opportunities are increasingly oriented southwards, towards the
other side of the state border. In the case of the USAP rugby club,10 cer-
tain dialectal words appear on fan merchandise such as stickers for cars
(nins a bord ‘children on board’, aixurit ‘clever’), but not in formal texts. A
sign at the exit of the Aimé Giral stadium reads Sortiu lentament ‘go out
slowly’ (close to the French Sortez lentement), whereas native speakers of the
Rossellonès variety of Catalan would say “Salliu a poc a poc” (a poc a poc
could be used at the stadium, because it is a normative form). Another
example of the use of standard Catalan words rather than local forms is the
absence on the USAP website of the word jogaire ‘player’, a word used by
all Northern speakers, including members of USAP (players, staff or part-
ners); instead, the club uses the standard form jugador in its official texts.
                                                     
7 Website of the publisher Trabucaire, in the section La Maison d’édition [accessed

03/03/2012]: <www.trabucaire.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=1&Itemid=2>. At our last access on 17/05/2016, we could not find this presen-
tation any longer.

8 Website of the City of Perpignan, in Catalan version, and of the Conseil Général
[accessed 11/05/2016]: <www.perpinya.com/ca> and <www.cg66.fr/>.

9 <www.univ-perp.fr/ca/> [accessed 11/05/2016].
10 Website of USAP [accessed 11/05/2016]: <www.usap.cat/index.php>.
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The educational institutions that teach in Catalan are La Bressola (com-
pletely immersive), the school Arrels (partially immersive) and some bilin-
gual schools in the public educational system (few subjects in Catalan). The
language variety that they use is the normative one, but they try to use a
few dialectal words whenever they can. The problem in relation to the
dialect is, in some aspects, close to that which emerged when Catalan first
began to be taught in a few schools in the 1970s, although to a lesser
extent: there are not enough qualified teachers from Northern Catalonia.
Therefore, many teachers come from the Principat, especially in La Bressola
schools, which are private; teachers are not French public servants and
may be hired from across the border. These teachers naturally speak their
dialect, which is most often Central Catalan. On the other hand, teachers
educated in Northern Catalonia at the Université de Perpignan-Via Domi-
tia have learned normative Catalan. As a result, the Catalan spoken by
people who studied at these schools is essentially normative.

However, there are approximations to the own dialect. The Associació
per a l’ensenyament del català (APLEC) publishes a monthly magazine for
children, Mil Dimonis, using mainly dialectal words and verbal forms. Since
the first decade of this century, the local branch of France’s Ministry of
Education – the Inspection Académique des Pyrénées-Orientales under the aegis
of the regional headquarters in Montpellier – has made timid attempts to
recover the local variety in the few Catalan classes that are offered in pub-
lic schools. The Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) has
began to publish children’s books with Rossellonès words, as seen in titles
such as Llop meu or En Teo i el menjaire de lletres.11 This dialectalization
should not be seen as a secessionist attempt, but rather as a way of main-
taining local tradition.

The most popular Catalan-language novelists in Northern Catalonia
today are Joan-Lluís Lluís and Joan-Daniel Bezsonoff. The former fully
adopts the Central Catalan standard, though he sometimes uses some Ros-
sellonès forms as witness marks. For example, the book Xocolata desfeta
(Lluís, 2010) retells the same story in 123 different styles. Of these retel-
lings, one is written entirely in the Rossellonès dialect, while the rest do not
use it at all. On the other hand, Bezsonoff uses a model with some dialec-
tal forms, albeit few. For instance, in Una educació francesa (Bezsonoff,
2009), a collection of articles published in the magazine L’Avenç based on

                                                     
11 Publications can be accessed at the website <www.crdp-montpellier.fr/langues

regionales/catalan/ressources/sceren.html> [11/05/2016].



 The linguistic norm in Northern Catalonia 305

the author’s childhood memories, each article may contain some words
from the Rossellonès dialect (de trucalembut ‘of doubtful worth’, un bri ‘a
little bit’, alga ‘eagle’, emplegar ‘to use, to employ’, etc.). Bezsonoff writes la
meua (rather than la meva ‘my’), llur ‘their’. Verbs in the first person singular
sometimes, but not always, end with the -i termination characteristic of
Northern Catalan conjugation. Both of these contemporary Northern
Catalan authors prefer to use a standard variety of Catalan that brings them
closer to the rest of the linguistic area and allows them to enter the broader
market for Catalan-language literature. The perception that standard Cata-
lan is necessary for success is not necessarily accurate because the use of
dialectal forms could give the work of Northern Catalan a unique appeal,
even though 99% of their readership speaks a different dialect.

To recapitulate and conclude: Northern Catalan lacks a specific norm, un-
like the rest of dialects, which have some specific grammar and lexical
forms accepted as standard by the IEC. Some studies of the Rossellonès
dialect were produced during the 20th century, particularly centred on
vocabulary, but none of them really served as a basis for establishing a
standard. Popular ideas have often carried a lot of weight; it was believed
that there were too many subdialectal varieties and that standardisation was
not feasible because it would necessarily exclude many local forms of
speech, and therefore fail to solve the problem at hand because the new
standard language would be too distant from popular forms.

In general, the actors whose work has been analysed here follow this
rule: the dialectal language is for folkloric pieces, while the standard is
assigned to elevated formal texts. Nonetheless, most of the authors intro-
duce as many dialectal solutions as possible, demonstrating an appreciation
for the language of the region. This shows that there is no doubt that peo-
ple think that dialectal and standard forms belong to the same language;
there is a clear identification. At the same time, it must also be noted that
many dialectal forms are being lost because intergenerational transmission
has long been interrupted and some of the new speakers have access to
Catalan only through the school system, which teaches the standard.

The influence of Catalonia, both in terms of the more favourable eco-
nomic situation and the strength of the Catalan language in almost all the
domains on the Spanish side of the border, combined with the weak posi-
tion of Northern Catalonia, is capital. Prestige is the crucial factor that
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leads Northern Catalans to opt for the standard model of the language,
with a few Northern touches. Standard Catalan, the language of Barcelona
and Girona, is the only form that can stand as an alternative to the power-
ful French language and thus ensure that Catalan continues to have a pres-
ence in the life of Northern Catalonia. The language model is changing in
the area because the interruption of intergenerational transmission was
effective and today efforts at “revernacularization” take the best available
path, which means looking southward across the state border, where the
Catalan language remains widely spoken.
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Johannes Hösle (1929–2017)

Horst Hina (Freiburg im Breisgau)

Johannes Hösle, von 1968 bis zu seiner Emeritierung 1994 Ordinarius für
Romanische Philologie an der Universität Regensburg, ist am 29. Dezem-
ber 2017 kurz vor Vollendung seines 89. Lebensjahres in Regensburg
gestorben. Mit ihm verliert die deutsche Katalanistik einen ihrer heraus-
ragenden Vertreter. Er war einer ihrer Gründerväter und Wegbereiter, der
durch sein wissenschaftliches und publizistisches Werk wie durch seine
Übersetzungen dem deutschen Publikum katalanische Literatur vertraut
gemacht hat. Er war ein großer Vermittler katalanischer Literatur.

Unvergessen ist seine Anthologie „Katalanische Lyrik im zwanzigsten
Jahrhundert“ von 1970, in der die wichtigen Vertreter der katalanischen
Moderne von Joan Maragall bis Miquel Martí i Pol zum ersten Mal einem
deutschen Publikum vorgestellt wurden. Seit einem halben Jahrhundert
hatte es keine katalanische Lyrik-Anthologie in Deutschland gegeben. Die
ausgewählten Texte zeigten die politischen Umwälzungen in Spanien seit
dem Bürgerkrieg und den Kampf um die katalanische Identität unter der
franquistischen Herrschaft. Dieser Publikation, die auch in Katalonien
Beachtung fand, folgten in den Jahren darauf neue und für die deutsche
Katalanistik grundlegende Werke: 1978 der Band „Katalanische Erzähler“,
mit Übersetzungen von Jacint Verdaguer bis Terenci Moix, und 1982 eine
Literaturgeschichte, „Die katalanische Literatur von der Renaixença bis zur
Gegenwart“, die in prägnanter Form die großen Kapitel der neueren kata-
lanischen Literatur, mit besonderer Berücksichtigung auch der valenziani-
schen und mallorquinischen Literatur, darstellte.

In zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, aber auch in Beiträgen
in kulturellen Zeitschriften, hat Johannes Hösle daran gearbeitet, ein stets
aktuelles Bild der katalanischen Literatur zu vermitteln. Erinnert sei hier
nur an einige der Artikel, deren Überschriften schon für sich sprechen:
„Katalonien – Versuch einer Selbstbehauptung“ (1974), „Die politische
Funktion der katalanischen Lyrik nach dem Bürgerkrieg“ (1975), „Das
katalanische Theater“ (1974), „Katalanistik in der Belle Epoque: Johann
Fastenrath“ (1991). In dem Artikel „Die Literatur Mallorcas“ (1979) wird
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zum ersten Mal der Romanerstling der jungen Maria-Antònia Oliver inter-
pretiert. Erwähnt werden muss auch der Band „Lo Desconhort / Der
Desconhort“, der in Zusammenarbeit mit seinem Sohn, dem Philosophen
Vittorio Hösle entstand und in dem die Dichtung von Ramon Llull umfas-
send kommentiert und übersetzt wird.

Unvergessen bleibt Johannes Hösle auch als Vortragsredner, der mit
rhetorischer Brillanz und geistreicher und oft witziger Darstellungsweise
ein jedes Publikum fesseln konnte. In besonderer Erinnerung bleibt der
Eröffnungsvortrag 1994 in Frankfurt am Main beim „Col∙loqui Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes“ (über den valenzianischen Lyriker
Vicent Andrés Estellés), oder sein Abschiedsvortrag 2006 beim Deutschen
Katalanistentag in Tübingen.

Unter Johannes Hösle wurde Regensburg zu einem der Wissenschafts-
zentren für katalanische Literatur. Hier entstanden katalanische Disserta-
tionen wie die von Gerhard Ackermann und Petra Neumann, hier wirkte
Josep Murgades als Lektor, und hier wurde der Deutsche Katalanistentag
abgehalten.

Der katalanische Dichter, mit dem er besonders verbunden war, war
Miquel Martí i Pol, der Dichter der modernen Arbeitswelt. Noch 2014
erschien Hösles Übersetzung des Gedichtbandes „La fàbrica“. Mit Martí i
Pol teilte Johannes Hösle auch die schwere Krankheit, mit der er zu kämp-
fen hatte: die Multiple Sklerose. Über seine Krankheit sprach Johannes
Hösle fast nie. Die Leichtigkeit, die viele seiner Arbeiten auszeichnet, wirkt
wie ein Wunder. Dass er all seinen Aktivitäten nachkommen konnte, ist
seiner großen Lebensdisziplin zu verdanken, aber auch der steten Unter-
stützung durch seine Frau, der italienischen Germanistin Carla Gronda.

Erwähnt werden muss schließlich auch die viel beachtete Autobiogra-
fie, in der Hösle den Versuch unternimmt, im Rekurs auf die Kindheit die
Wurzeln der eigenen Persönlichkeit zu ergründen, sozusagen als literari-
sche Psychoanalyse. Der erste Band trägt den Titel „Vor aller Zeit“. Hier
zeigt sich Johannes Hösle als der große Humanist, der er im Grunde war
und dem es stets um den Menschen ging, den Menschen in seinem psy-
chosozialen Umfeld.

Ehrungen stand Johannes Hösle kritisch gegenüber. Einige haben ihn
aber auch mit einem gewissen Stolz erfüllt. Er war Ehrenpräsident des
Deutschen Katalanistenverbands, und die katalanische Regierung hat ihm
1999 das Georgskreuz („Creu de Sant Jordi“) verliehen.

 Horst Hina, Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar, Platz der Universität 3,
D-79085 Freiburg im Breisgau, <h.hina@t-online.de>.
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L’autoria teatral valenciana del segle XXI:
la consolidació de noves veus

Ramon X. Rosselló (València)

Summary: This article focuses on Valencian playwrights of the 21st century, specifi-
cally authors who appeared at the end of the 20th century and the beginning of the
21st, and who normally write plays for adults in the Catalan language. For this purpose,
some typical characteristics of the Valencian theatrical context will be taken into
account, such as the increasingly prominent presence of women playwrights, the crea-
tion of playwrights by their own companies, and the role of public theatre in the sup-
port and promotion of young writers. In addition, the work of Patrícia Pardo (b. Ala-
quàs, 1975), Juli Disla (b. Aldaia, 1976), and Xavier Puchades (b. València, 1973), as
well as El pont flotant company (founded in València, 2000), four creative forces who
have consolidated their careers during the second decade of this century, will be pre-
sented individually.
Keywords: Contemporary Valencian theatre, Valencian playwrights, El pont flotant,
Patrícia Pardo, Juli Disla, Xavier Puchades 
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 1  Introducció

Amb aquest article volem acostar-nos a l’escriptura teatral valenciana del
segle XXI, concretament al teatre de text per a adults i, de manera especial,
a aquells autors que iniciaren la seua carrera en el canvi de segle i que usen
habitualment la llengua catalana. Així, a aquells dramaturgs veterans, sor-
gits amb el teatre independent dels anys setanta del segle passat, s’hi suma-
ren altres autors a finals dels anys vuitanta i primers noranta, alguns dels
quals compten ja amb una trajectòria ben consolidada. El nostre objectiu
se centrarà, per tant, en la presentació del context escènic valencià del segle
XXI i, sobretot, de la trajectòria d’aquells dramaturgs que van encetar la
seua dedicació a l’escriptura a finals de la dècada dels noranta o principis
del nou segle. Entre aquests creadors destacarem les aportacions de Patrí-
cia Pardo, Juli Disla, Xavier Puchades o del col∙lectiu El pont flotant. Es
tracta de personalitats artístiques que, tot i la coincidència en alguns pro-
jectes, a hores d’ara representen formes diverses de renovació teatral, allu-
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nyats tots quatre de les propostes més convencionals, amb les quals han
anat aconseguint, en diferents graus, difusió internacional.1

Aquests casos són, actualment, representants d’un teatre valencià que
continua aportant la seua creativitat des d’uns plantejaments de risc artístic,
i això malgrat les dificultats que el teatre en llengua catalana ha experimen-
tat al País Valencià. No debades, aquest territori va estar governat pel Partit
Popular fins a l’estiu de 2015, moment en què un nou govern, amb el
suport del PSOE-PSPV, Compromís i Podem, ha marcat l’inici d’un canvi
després de vint anys. En aquest context, difícil des del punt de vista del
suport a la llengua pròpia fins fa poc, es va viure, a més a més, l’impacte
que la crisi soferta des de 2008 va tenir en tots els àmbits de l’activitat cul-
tural. En alguns casos, també hi hagué la repercussió del tancament el 2013
de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), atesa la dedicació a l’escriptura
audiovisual d’una part important dels dramaturgs valencians.

 2  L’autoria teatral valenciana entre dos segles

Si fem una revisió dels autors teatrals dels darrers trenta anys, es constata
que a finals de la dècada dels vuitanta i principis dels noranta del segle pas-
sat, vam assistir a l’aparició i consolidació posterior d’una nova fornada
d’escriptors, dins un context general en què es donava un retorn al teatre
de text d’autor viu.2 Així, als dramaturgs procedents del teatre independent,
com ara Rodolf Sirera (de vegades acompanyat pel seu germà Josep Lluís)
o Manuel Molins,3 s’hi sumaren tot un seguit d’autors: Ximo Llorens, Pas-
qual Alapont, Carles Alberola, Xavi Castillo o Roberto García.4 Una part
d’aquests dramaturgs, com els citats i algun altre, acostumen a escriure en
llengua catalana, tot i que una altra part dels autors d’aquesta promoció ha
emprat habitualment el castellà: Juan Luis Mira, Alejandro Jornet, Francesc
Sanguino, Chema Cardeña, Paco Zarzoso... No obstant això, en algunes
ocasions aquests han estrenat les seues obres també en valencià o se n’han

                                                     
1 Volem fer constar el nostre agraïment als autors per facilitar-nos informació a través de

documentació o a través d’entrevistes. Les dades que emprem en aquest article arriben
fins a l’inici de la temporada 2017/18.

2 Per aprofundir en l’escriptura teatral valenciana d’aquest període podeu veure els tre-
balls panoràmics de Tortosa (2000) i Puchades (2006).

3 Sobre la trajectòria dels autors procedents del teatre independent podeu veure els estu-
dis panoràmics de Rosselló (1997 i 2010).

4 Sobre Alberola i García podeu veure els articles de J. L. Sirera (2016a) i E. Herreras
(2016), respectivament.
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fet versions en les dues llengües, una pràctica que algunes companyies
acostumen a tenir.

Cap a finals de la dècada dels anys noranta van apareixent nous autors,
la majoria dels quals són nascuts als anys setanta: Jorge Picó (València,
1968),5 Xavier Puchades (València, 1973), Arturo Sánchez Velasco (Caste-
lló de la Plana, 1974), Patrícia Pardo (Alaquàs, 1975), Juli Disla (Aldaia,
1976) o Jerónimo Cornelles (Buenos Aires, 1976). Inicialment, són Pardo i
Disla els que escriuran en valencià, tot i que Puchades acabarà per decan-
tar-se també per la llengua pròpia. En aquest context de fi de segle podem
recordar l’acte que tingué lloc l’1 de març de 1999 a la seu valenciana de la
Societat General d’Autors d’Espanya (SGAE), amb la presència d’Alberola,
Zarzoso, Jornet, Cardeña, Picó, Puchades, Sánchez Velasco o Disla.
Aquest acte estigué motivat perquè aquests autors i algun altre havien estat
reconeguts amb diferents premis durant els mesos previs, la qual cosa fou
vista com una constatació de l’èxit i el reconeixement que estaven assolint
els dramaturgs, una circumstància que tancava una dècada en què l’autoria
valenciana havia anat sumant noms i guanyava prestigi dins i fora del ter-
ritori valencià.

Així, el 2000, dins el volum Aproximació al teatre valencià actual (1968–
1998), V. Tortosa presentava una panoràmica dels dramaturgs actius
durant la dècada dels noranta amb un total de 25 creadors de totes les
generacions, en què ja eren presents autors d’aparició recent com els citats
Picó, Puchades, Sánchez Velasco o Disla. El mateix any es publicava l’estu-
di de M. J. Ragué-Arias (2000), centrat en els nous autors dels tres territoris
de llengua catalana, on s’aplegaven al voltant d’una vintena de dramaturgs
valencians en les dues llengües, en què també eren presents tots quatre.

Però la incorporació de noves veus ha estat constant i, així, des de la
revista Acotaciones en la caja negra, creada el 2000 a la Universitat de València,
es van donar a conéixer tot un seguit de joves dramaturgs, nascuts també
durant la dècada dels setanta. Aquesta revista va iniciar el 2002 una col∙lec-
ció de peces breus, el primer volum de la qual, Reflexiones sobre el siglo XXI,
aplegava 10 dramaturgs: Juan Andrés González (Gandia, 1973), Jacobo
Pallarés (Gandia, 1974), Rosa Molero (València, 1976), Rafael Casañ
(València, 1976), Carles García (Liétor, 1977), Gabriel Ochoa (València,
1976), a més dels ja citats Cornelles, Pardo, Puchades i Sánchez Velasco,
on els textos en català estaven a càrrec de J. A. González6 i Pardo. En
                                                     
5 Aquest ha continuat posteriorment una trajectòria ben destacada des de Catalunya.
6 Aquest, junt amb Jano de Miguel, va crear el 2000 la companyia Juja, vinculada inicial-

ment al fenomen del café teatre, la qual ha creat espectacles en les dues llengües.
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volums posteriors trobem peces, entre d’altres, de Jordi Gomar (Quart de
Poblet, 1973), Rafa Palomares (València, 1975), María José Guisado (Va-
lència, 1977), Antonio de Paco (València, 1978) o Maribel Bayona (Valèn-
cia, 1979).7 El 2004 l’editorial Tres i Quatre publicava el volum Teatre valen-
cià contemporani, amb textos de Jaume Policarpo (Albaida, 1962), d’Enric
Benavent (Quatretonda, 1953) i de Tadeus Calinca (Xàtiva, 1968), acom-
panyats d’una extensa introducció de Josep Lluís Sirera, amb la qual es
donava compte d’autors que, tot i haver nascut anteriorment, anaven des-
envolupant les seues trajectòries al costat d’altres de més joves, amb pro-
postes textuals marcades per un caràcter innovador.8

Amb posterioritat, podem esmentar incorporacions com les d’Abel
Zamora (Barcelona, 1981), que tingué una forta presència al teatre valencià
durant el període 2008–2013, o les d’una sèrie d’autores, amb trajectòria
com a actrius i directores, com són Eva Zapico (València, 1972), Anna
Albaladejo (València, 1976) o Begoña Tena (Castelló de la Plana, 1978), la
qual cosa ha anat consolidant una progressiva presència d’escriptores al si
del teatre valencià, fenomen del qual ens ocuparem tot seguit. Així mateix,
en els darrers anys trobem primeres passes d’autors ja nascuts durant la
dècada dels vuitanta: Guadalupe Sáez (Alacant, 1981), Alejandro Tortajada
(Albalat dels Sorells, 1982), Emili Chaqués (Sueca, 1982), Jesica Fortuny
(Picassent, 1983) o Núria Vizcarro (Castelló de la Plana, 1980). Igualment,
podem esmentar el cas de Paco Romeu (València, 1967), el qual, si bé des
de principi de segle va desenvolupar una tasca com a autor per a l’Escola
Municipal de Teatre de Picassent, és en les últimes temporades quan la
seua trajectòria ha agafat una major projecció.9

 3  Dones i escriptura

Sens dubte, un dels fenòmens més destacats d’aquest segle XXI, sobretot
dels darrers anys, ha estat la incorporació d’un nombre elevat de dones al
món de la dramatúrgia valenciana. Així, si com déiem abans, a finals de la

                                                     
7 Aquesta revista ha continuat editant-se amb el nom de Red escénica.
8 Les trajectòries de Benavent i Calinca com a autors teatrals en català no han tingut con-

tinuïtat.
9 Altres dramaturgs apareguts durant els darrers anys, que escriuen en castellà, són Javier

Sahuquillo, Víctor Sánchez, Nacho López Murria o Xavo Giménez. Per conéixer la tra-
jectòria de la majoria dels autors es pot consultar el web de l’Associació Valenciana
d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), creada el 2013, la qual aplega 57 autors
(octubre de 2017).
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dècada dels anys vuitanta i primers anys noranta del segle passat, sorgiren
tot un seguit d’autors novells, no trobàvem pràcticament cap autora entre
aquests noms.10 Quan el 1996 es va publicar el volum Islas, amb set peces
breus d’Alberola, García, Cardeña, Jornet, Zarzoso, Llorens i Carles Pons
(1955–1999), Nel Diago (1996: 19), prologuista del volum, afirmava que
alguns autors n’havien quedat fora i hi esmentava el nom d’una única auto-
ra, la il∙licitana Cristina Maciá, vinculada, primer, al grup La Carátula i, des
de 1996, a Maracaibo Teatro.

Com esmentàvem adés, cap a finals de la dècada dels noranta i, sobre-
tot, a principis del nou segle, fa aparició tota una fornada d’autors en la
qual trobem ja un conjunt significatiu d’autores (Patrícia Pardo, Rosa Mo-
lero, Anna Albaladejo, Pau Pons, Maribel Bayona...) (Puchades, 2006). Ara
bé, quan el 1998 la revista Art Teatral va dedicar un número a 16 drama-
turgs valencians de totes les generacions, l’única autora present fou Sefa
Bernet (València, 1959), que era també l’única que apareixia a l’estudi de
Tortosa (2000).11 Durant la dècada dels noranta, comptem, a més, amb el
cas de l’autora catalana Lluïsa Cunillé, la qual, com a membre de la compa-
nyia valenciana Hongaresa de Teatre, ha estat ben present al teatre valencià
des de 1995, any de la seua creació.12

Cap a finals de la dècada dels noranta, i des del que podríem anomenar
uns tipus de teatre perifèrics, com ara el teatre per a infants i el clown,
s’enceta la trajectòria de Patrícia Pardo. El 2000 Pardo es dóna a conéixer
com a autora de teatre de text i d’actors per a adults, de la mà d’Un de sol,
un espectacle que reunia peces de vuit autors en el qual ella fou l’única
autora. Posteriorment, van sorgint altres dramaturgues, com ara Rosa Mo-
lero, que fou, a més, l’única que va meréixer l’atenció del teatre públic,
encara que inclosa dins un espectacle que aplegava peces de diferents

                                                     
10 Tot i això, podem recordar que des d’altres àmbits de l’activitat teatral, com són el tea-

tre de titelles, el teatre de pallassos o el teatre per a infants, sí que anteriorment es
comptava amb algunes dones involucrades en la creació de textos i d’espectacles (Ros-
selló, 2014: 84).

11 A Autoras en la historia del teatro español (1975–2000), obra dirigida per Hormigón (2000),
les autores presents, amb una trajectòria molt breu, eren, a més de Bernet i Maciá, Em-
par Lanuza (autora de teatre per a infants) i Marta Roig. Bernet i Roig són les úniques
que apareixien al treball de Ragué-Arias (2000).

12 Per a més informació sobre la trajectòria de Cunillé en aquesta companyia podeu veure
Sirera (ed.) (2016b).
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autors, El cuarto paso (2006).13 Com recorda Puchades (2006), tot coincidint
amb aquesta nova promoció, a cavall entre els dos segles, s’estrenen com a
dramaturgues algunes actrius que, per edat, es vincularien a l’anterior (Isa-
bel Requena, Isabel Carmona, Marta Roig, Cristina Fenollar, Amparo Vayá
o Lola López), les quals han fet algunes aportacions a l’escriptura teatral.
Des de 2004 trobem, així mateix, el treball de la veterana autora, directora i
actriu Antonia Bueno, la qual es va instal∙lar a València. Al llarg de la darre-
ra dècada, a més de les citades Tena, Sáez, Fortuny i Vizcarro, ha aparegut
un nombre ben destacat d’autores en les dues llengües: Anna Marí, Laura
Sanchis, María Cárdenas, Sònia Alejo, Paula Llorens, Isabel Martí, Mafalda
Bellido, el col∙lectiu de La SubTerránea (2014), format per Ester Martínez,
Lucía Abellán i Lucía Sáez, o Mertxe Aguilar.

La manera com aquestes dramaturgues han pogut portar endavant la
seua carrera ha estat mitjançant la creació de companyies, amb exemples ja
consolidats com el de Pau Pons amb El pont flotant (2000), o com els de
Maribel Bayona i María José Guisado des de Teatro de lo Inestable (2003).
És, però, durant la darrera dècada, quan la presència de dones creadores a
diferents companyies ha viscut un augment ben considerable,14 un feno-
men al qual s’ha sumat el de l’aparició de companyies i projectes amb nom
singular de dona, com són els exemples de Patrícia Pardo des de 2007,
d’Eva Zapico des de 201115 o d’Anna Albaladejo a partir de 2013.

Així, si bé el segle XX no va donar lloc a una autora de trajectòria tan
consolidada com la catalana Lluïsa Cunillé, present, com déiem, a la nostra
escena de la mà de la companyia Hongaresa, podem afirmar que al nou
segle el canvi és molt significatiu. A més del cas de Pardo, sobre la qual ens
detindrem després, Molero, autora en castellà, és la que va poder respondre
de manera més clara a la figura d’escriptora teatral, tot i que la dificultat
d’arribar al públic si no és des de la implicació en alguna companyia li ha
impedit una presència més habitual als escenaris, com també ha ocorregut
amb alguns autors. Més enllà de certes companyies que es mouen, sobre-

                                                     
13 Cal esperar a principis de la temporada 2016/17 perquè el teatre públic valencià estrene

La armonía del silencio, de Lola Blasco (Alacant, 1983), autora que ha desenvolupat la seua
carrera a Madrid.

14 Es tracta de casos com el de CRIT (2008), amb Anna Marí, de Perros Daneses (2009),
amb Laura Sanchis, de Lupa Teatre/La família política (2010), amb Guadalupe Sáez, de
La Medusa (2010), amb Sònia Alejo, d’Atiro hecho (2011), amb Carla Chillida, o el de
La teta calva (2014), amb María Cárdenas.

15 Eva Zapico, anteriorment, havia desenvolupat la seua carrera com a creadora escènica
mitjançant la companyia Copia Izquierda, fundada el 2004 (Rosselló, 2014: 97–99).
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tot, en el terreny del teatre alternatiu (o emergent), resulta cridanera l’escas-
sa atenció que el sector públic va mostrar cap al treball de les autores, no
només des de la perspectiva de la producció, com ja hem esmentat, sinó
també des de la programació dels teatres i festivals públics (Pardo, 2016).
En tot cas, durant l’última dècada, i gràcies sobretot al circuit del teatre
alternatiu, han anat consolidant-se creadores i dramaturgues ben interes-
sants com Patrícia Pardo, Pau Pons, Eva Zapico, Maribel Bayona o Gua-
dalupe Sáez, entre d’altres. Tots aquests noms representen un canvi socio-
lògic molt rellevant al si del teatre valencià, el qual, finalment, ha donat
espai i visibilitat a les escriptores teatrals.16

 4  De l’escriptura a diverses mans a la creació col·lectiva

 4.1  La coescriptura, les peces breus i la creació col·lectiva

Un fenomen que podem veure en l’autoria teatral, ja present durant la
dècada dels anys setanta del segle passat, és el fet de l’escriptura a quatre
mans, amb exemples destacats com els que portaren a terme els germans
Sirera o, posteriorment, Rafael González i Francesc Sanguino o Carles
Alberola, amb Pasqual Alapont o amb Roberto García. Si ens fixem en la
promoció de la qual ens estem ocupant, tenim diversos treballs de Disla i
Pardo o de Puchades, amb Sánchez Velasco o amb Begoña Tena. Però, a
més a més, es constata una circumstància, força interessant des del punt de
vista de donar a conéixer la nova escriptura, com és la producció d’espec-
tacles que reuneixen peces breus d’un conjunt més o menys ampli de dra-
maturgs. Aquesta, l’autoria múltiple, és una de les línies de creació que con-
tinua ben activa i ha estat sovint la manera com els autors i autores que
comencen han arribat inicialment als escenaris.

Entre aquests casos trobem el ja citat Un de sol (2000), espectacle de la
companyia Combinats, el qual va reunir vuit peces, entre d’altres, de Disla i
Pardo;17 de 2001 és Dies d’ensalada, a càrrec del Grup de Teatre de la Uni-
versitat de València, el qual comptava amb textos de Sánchez Velasco,
Puchades, Pardo, Disla i Picó, és a dir, reunia gran part dels nous autors

                                                     
16 A l’octubre de 2017 eren 20 les dones membres de l’AVEET, d’un total de 57 drama-

turgs. Per a més informació sobre l’autoria femenina podeu veure Pardo (2016) i Ros-
selló (2014 i 2016a).

17 Els altres autors, pertanyents al grup d’autors dels noranta, foren Llorens, Sanguino,
Jornet, Cardeña, Alapont i Zarzoso.
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sorgits a finals del segle XX.18 Exemples posteriors en són Estem tan bronze-
jats que fem una mica de fàstic (2003), amb Disla, Pardo i Jornet, a càrrec de
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, o Construyendo a Verónica
(2006), un espectacle de Bramant Teatre, amb Cornelles, Disla, Jornet,
Pardo, Ramos i Policarpo. El mateix 2006 la companyia Bambalina estrenà
El cel dins una estança, amb textos de Puchades, Policarpo i Zarzoso. Des de
la producció pública, Teatres de la Generalitat, com ja ha estat esmentat, es
va sumar a aquest format amb El cuarto paso (2006).19

Ja durant la segona dècada, en trobem nous exemples com l’espectacle
Zero responsables (2010), centrat en l’accident del metro de València de 2006
i en la seua gestió política posterior, una proposta ben singular que ara ma-
teix es troba en procés d’edició, la qual comptà amb tretze autors de totes les
promocions, tant amb textos en castellà com en valencià. De 2012 fou Va-
lèntia, amb peces de Policarpo, Puchades, Tena, Bayona i Pardo, una aposta
per l’escriptura en llengua catalana, per la presència de les dones creadores i
per un discurs compromés amb el context de crisi política i social.20

Però les peces breus també estan associades a un altre fenomen com és
el de l’escenificació de formats breus, una realitat que podem vincular a la
creació el 2011 de dos festivals a la ciutat de València (Cabanyal Íntim i
Russafa Escènica), els quals atorguen en la seua programació un lloc ben
destacat a aquest format. Igualment, assistim a l’aparició d’espais, com Mi-
croteatre València (inaugurat el 2014), dedicats a aquest format, o a pro-
gramacions puntuals de teatre breu en algunes sales, com passà amb els
cicles de Miniteatre (2012–2014) o amb sessions dedicades a un autor, com
ara les funcions programades a la Sala Ultramar, on s’han pogut veure cre-
acions, entre d’altres, de Puchades i de Pardo. També a Castelló de la
Plana, des de 2015, se celebra la Fira de Teatre Breu La Ravalera.

En altres casos, més que parlar de peces breus, de procedència diversa,
vinculades per una temàtica o un motiu compartit, trobem procediments
de creació col∙lectiva en la construcció dels espectacles, un territori que està
representat, de manera molt efectiva, per la companyia El pont flotant, en

                                                     
18 En aquesta proposta d’autoria múltiple, a diferència d’allò habitual, les diferents peces

foren fragmentades i s’alternaven al llarg de l’espectacle.
19 A més de Molero, hi van participar Gabriel Ochoa, Jordi Gomar i Alberto Torres.
20 Exemples més recents, en castellà, han estat La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mís-

tica (2014), espectacle de Teatro de lo Inestable, o Hijos de Verónica (2016), espectacle
que ha recuperat el plantejament de Construyendo a Verónica, de Bramant Teatre. El pro-
jecte Escena Erasmus, de la Universitat de València, també porta a terme els seus tre-
balls des de propostes d’autoria múltiple, amb textos en castellà i valencià.
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la qual ens detindrem tot seguit. En els darrers anys la companyia del Tea-
tre Micalet també es va acostar a aquesta línia de creació, amb obres com
La casa (2013), amb Pilar Almeria, Isabel Carmona i Isabel Requena, i Ser o
no res (2014), amb Pilar Almeria, Sergio Caballero, Empar Canet i Pep
Ricart. Un altre exemple de creació col∙lectiva és el que, des de 2014, porta
a terme la companyia La SubTerránea.21

 4.2  El pont flotant

Entre les companyies valencianes creades al segle XXI, sens dubte, El pont
flotant és una de les més consolidades i interessants, i representa un pro-
jecte singular de creació col∙lectiva, tant des del punt de vista dels textos
com de la direcció.22 La companyia, fundada el 2000, està formada per
Àlex Cantó (Tarragona, 1974), Jesús Muñoz (València, 1976), Joan Collado
(València, 1979) i Pau Pons (València, 1979), i compta, a hores d’ara, amb
set espectacles. El primer, What a wonderful war! (2002), inspirat en Mare
Coratge, de Brecht, mostrava ja algunes de les característiques habituals de
les seues creacions, com són un treball corporal molt acurat i la importàn-
cia dels components visuals i espacials;23 una línia que va continuar amb
Trànsit, el viatge de Juanillo Cabezas (2004), en el qual destacava la interrelació
de diversos llenguatges escènics (actors, titelles, ombres, dansa...).

Amb la tercera obra, Com a pedres (2006), el plantejament artístic de la
companyia va fer un tomb rellevant i van crear un dels espectacles més
sorprenents que el teatre valencià ha produït durant aquest període, un
muntatge premiat i reconegut,24 amb una vida ben llarga, que es va poder

                                                     
21 El text del darrer espectacle d’aquesta companyia, Maldito otoño/Maleïda tardor, ha estat

publicat el 2017 per Alupa.
22 Muñoz (2013), un dels seus components, explica la manera com El pont flotant es

planteja els processos de creació de la companyia, la qual mai no ha fet una posada en
escena d’un text escrit prèviament.

23 El guió escènic d’aquest espectacle, en què els personatges s’expressaven a través dels
gestos i d’una llengua inventada molt primària, fou publicat per la revista digital Sticho-
mythia, núm. 4 (2006).

24 Va ser nominat a Espectacle Revelació als Premios Max (2007) i va aconseguir el Premi
Max Aub al Millor Text dins els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valen-
ciana (2007), fet que va propiciar-ne l’edició el 2008 per Teatres de la Generalitat
Valenciana. Així mateix, va obtenir el Premi a la Millor Direcció, Millor Espectacle de
Teatre de Sala i Millor Actriu als Premis Abril (2007), organitzats pel sector professional
valencià i, també, el Premi a l’Espectacle més Innovador de la Feria Internacional de
Teatro y Danza de Huesca (2007).
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veure per tot l’Estat espanyol i a diferents països llatinoamericans.25 Amb
aquest espectacle van encetar una nova forma de fer teatre a partir de la
inclusió de la realitat i, sobretot, de persones externes a la companyia en les
seues creacions, un dels seus elements, a hores d’ara, més característics i
reeixits. Com a pedres és el primer lliurament d’una «Trilogia del temps»
(Molina, 2014: 78), per a la qual la companyia agafa el pas del temps i la
memòria personal com a elements sobre els quals reflexionar. Així, si a
Com a pedres, la infantesa, el seu passat, era el centre de la construcció escè-
nica, al següent espectacle, Exercicis d’amor (2009), la joventut i el pas a
l’edat adulta, més aviat el present, esdevingueren els seus referents, amb els
rituals vinculats a la vida de parella com a leitmotiv.26 La tercera peça
d’aquesta trilogia, Algunes persones bones (2011), tingué com a referent la
vellesa i els quatre protagonistes hi van fer un impressionant treball de
caracterització com a membres d’una futura tercera edat, en un exercici,
podríem dir, de ciència-ficció, en què la companyia es projectava cap a l’es-
devenidor.27

Amb els dos darrers espectacles, comprovem que les preocupacions
d’El pont flotant s’han adreçat cap a altres camps fonamentals de la vida,
sense deixar de banda una mirada curiosa cap a l’experiència del temps i de
les diferents etapes de l’existència. Amb Jo de major vull ser Fermín Jiménez
(2013), de la mà del referent del seu amic i artista present al títol, la com-
panyia s’endinsà en una indagació sobre en què ocupem el nostre temps,
sobre la vida laboral i l’espai que deixem per a altres àmbits de la nostra
experiència, com són la família o les activitats lúdiques. A El fill que vull tin-
dre (2016), és l’educació dels fills el punt central sobre el qual gira la pro-
posta, dins un diàleg intergeneracional que ha aplegat en aquesta ocasió
aquelles tres «edats» visitades anteriorment de manera monogràfica, ací
sota la caracterització de fills, pares i avis. Sobre aquest tema, tractat des de
la mirada tendra i alhora irònica que caracteritza el seu treball, s’ha tingut

                                                     
25 Aquesta obra encara es va presentar el 2015 al Teatre Micalet de València. La compa-

nyia ha actuat a països com Nicaragua, Costa Rica, Hondures, Colòmbia, Xile, Argen-
tina i Uruguai.

26 Aquest espectacle fou la primera coproducció de la companyia, feta amb el desaparegut
Festival VEO (València Escena Oberta), a càrrec de l’Ajuntament de València. La seua
estrena tingué lloc al Casal d’Esplai d’El Saler (València), és a dir, en un espai no escènic
situat en un entorn natural al costat de la platja.

27 Fou una coproducció amb el prestigiós Festival Temporada Alta, de Girona, i amb
Pro21Cultural, empresa distribuïdora dels espectacles d’El pont flotant.
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sobretot l’objectiu que el públic es qüestionés la manera (o maneres) d’edu-
car.28

Al remat, els plantejaments d’El pont flotant provoquen que esdevinga
difícil separar la vida dels membres de la companyia i les seues obres, com
si es tractés d’un contínuum en què altres i el públic són convidats a parti-
cipar en un diàleg íntim i, alhora, col∙lectiu sobre tot allò que forma part de
les qüestions més essencials de l’existència. Es podria afirmar, com ja ha
assenyalat Molina (2014: 81), que el seu és especialment un teatre de refle-
xió que, sense oblidar les emocions, especula sobre un tema que els toca de
prop, la materialització del qual s’acosta més al llenguatge de la poesia i de
l’assaig que no al del relat de ficció. Així, és evident que el seu posiciona-
ment com a creadors s’allunya del concepte d’obra teatral convencional,
conformada per una història amb personatges, espai i temps de ficció, i
amb quarta paret. Només cal acudir als seus textos per comprovar que les
denominacions que utilitzen per identificar les «figures» que hi intervenen
són els noms propis dels membres de la companyia.

En aquest sentit, es podria dir que ens trobem davant un plantejament
autoficcional, on els creadors, els intèrprets i els personatges «són» les ma-
teixes persones. Sobre aquest aspecte del treball d’El pont flotant, en rela-
ció amb Com a pedres, a Rosselló (2013) s’aposta per fer una passa més en la
caracterització del treball de la companyia, atés que l’etiqueta d’autoficció
no s’adiu ben bé amb el propòsit i les tècniques emprades per El pont flo-
tant i s’hi parla d’autobiografia escènica. Així, el seu treball defuig l’ambi-
güitat en què acostuma a situar-se l’autoficció per deixar ben a les clares
que allò que diuen i debaten respon a una realitat pròpia, que se’ns presen-
ta en l’ara i ací d’un espai escènic que comparteixen amb el seu públic.

És més, aquesta reivindicació de la realitat com a element essencial es
materialitza en un altre recurs que ja n’ha esdevingut un tret característic.
Es tracta, com déiem, de la inclusió de persones –no personatges– que no
estan vinculades a l’activitat teatral professional i que, per vies diverses,
acaben formant part de les seues obres. La primera mostra d’aquest recurs,
la trobàvem a Com a pedres, en la qual s’incorporaren els pares dels tres
actors que hi apareixien. A l’obra següent, Exercicis d’amor, mentre aquesta
tenia lloc, amics de la companyia cuinaven una paella per al públic, la qual
esdevenia l’element central de la darrera part d’aquest espectacle, quan tot-
hom formava part d’un convit final. A Algunes persones bones aquesta inclusió

                                                     
28 Els textos dels seus dos darrers espectacles han estat editats per la companyia, el 2015 i

el 2017 respectivament.
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de persones externes es concretava en una sèrie de voluntaris desconeguts
que participaven de manera activa durant l’espectacle. En el cas de Jo de
major vull ser Fermín Jiménez, era el mateix Fermín la persona que, a través del
telèfon, compartia en directe amb els actors i el públic les seues activitats
diàries o parlava de les seues creacions artístiques.

Amb la seua darrera producció, la companyia va fer una passa més i re-
orientà aquest treball mitjançant la incorporació d’un vessant de caràcter
sociocultural i d’abast pedagògic. Així, en el procés de creació d’El fill que
vull tindre, es va plantejar la realització d’un taller amb persones de diferents
generacions, inicialment pensat com un laboratori del qual poder extraure
idees, testimonis o elements audiovisuals que podrien permetre a la com-
panyia enriquir-ne la dramatúrgia. Ara bé, el treball estricte dels membres
de la companyia i aquell altre desenvolupat al taller van acabar confluint i,
finalment, la presència dels participants del taller a l’espectacle es va veure
com a imprescindible. D’aquesta manera, com ja havia ocorregut en obres
anteriors, el treball de recerca i de documentació propi del procés de crea-
ció ha acabat sent-ne part del resultat final, com una mostra més de la
dimensió metaficcional que hi ha sempre en les propostes artístiques d’El
pont flotant. Tot plegat fa d’aquest darrer espectacle una obra singular, que
fins ara s’ha vingut «replicant» amb altres tallers i amb altres persones a
diferents llocs.29 Al capdavall, com ja es destacava a Rosselló (2013: 194),
El pont flotant, amb aquest exercici de recórrer a les «màscares reals» ha
trobat tot un seguit d’estratègies renovadores per a l’escena, amb les quals
es referma un lligam emocional amb el treball de la companyia ben rotund
i molt satisfactori per al públic.

 5  Autoria i producció escènica: les companyies d’autor/autora

Tal com explicàvem abans respecte a les autores, comprovem que la forma
habitual com els textos han arribat al públic ha estat mitjançant la creació
per part dels dramaturgs de companyies pròpies. Ara bé, no podem deixar
de banda el fet que comptem amb altres realitats que han contribuït també
a la creació textual i a la difusió dels autors, com són els premis i l’edició
teatral. Malauradament, aquesta darrera via de difusió no ha mostrat gran
atenció als nous dramaturgs si no és perquè aquests han estat guardonats

                                                     
29 El primer taller va tenir lloc a Las Naves (València), centre de l’Ajuntament de València

que coproduí l’espectacle. Posteriorment, es va realitzar per a la Fira de Tàrrega i durant
el 2017 s’ha estat realitzant per diferents llocs del territori espanyol.
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amb algun premi que incorporava l’edició del text. Tot plegat, tampoc no
podem obviar el fet que la crisi econòmica va tenir un fort impacte en
alguns dels premis i en la continuïtat d’algunes col∙leccions. Per les dades
recollides en revisar els catàlegs editorials, es veu que l’accés a l’edició, més
enllà dels premis i d’alguns autors assidus de promocions anteriors, no ha
resultat fàcil.30 Sens dubte, ens trobem amb un mercat reduït, agreujat per
la crisi dels darrers anys, la qual cosa ha dificultat l’accés com a lectors a la
majoria de les obres estrenades o a textos com els que cada any han rebut
una ajuda a l’escriptura per part de la Generalitat Valenciana.31

Com déiem, la manera en què els textos dels nous autors han arribat al
públic ha estat la creació de companyies pròpies, en què els dramaturgs
també acostumen a exercir d’actors i/o directors d’escena. La incidència
d’altres agents que podrien donar suport a la nova escriptura ha estat mí-
nima; especialment discutible és el paper que ha jugat la producció pública,
reduïda bàsicament a les escasses produccions de la Generalitat Valenciana,
sobre les quals parlarem després.32 En les darreres temporades algunes sales
privades del circuit alternatiu, en què se solen moure els autors més joves,
han posat en marxa programes de residències per a les companyies, com és
el cas d’Inestable, des de 2014,33 o Carme Teatre des de 2016.

En un estudi sobre la producció teatral privada al País Valencià, ja es
destacava aquesta situació a partir de la consideració de les «companyies
d’autor» (Rosselló, 2005). Tot i que comptem amb altres models de com-

                                                     
30 Sobre l’edició i els premis de teatre valencians fins a la temporada 2014/15 podeu veure

Rosselló (2016b: 17–19). En els darrers dos anys la situació ha millorat ja que el 2016 es
van tornar a convocar els premis «Ciutat d’Alcoi» i el «Ciutat de València», i el 2017 s’ha
recuperat la modalitat de teatre dins els «Premis Octubre». A més, l’Ajuntament de
Benissa ha incorporat el teatre als premis «25 d’Abril». Quant a l’edició, s’han posat en
marxa dues editorials que aposten per la literatura dramàtica valenciana, El petit editor i
Alupa, tot i que fins ara han publicat sobretot textos en castellà.

31 Un altre camp que ha permés certa difusió a les obres ha estat el de les lectures drama-
titzades, tot i que aquesta és una via que tampoc no ha mostrat gran vitalitat en les dar-
reres temporades.

32 Si mirem altres nivells de l’administració, el Festival VEO (2003–2011), una de les vícti-
mes de la crisi, va incentivar coproduccions amb nous creadors. Pel que fa al teatre per
a infants, podem recordar la tasca que des de 1985 desenvolupa el Teatre Escalante. Ara
bé, la presència dels nous autors encara és reduïda, ja que només Disla, Ochoa o Gimé-
nez-Cárdenas han pogut crear espectacles per a aquest centre de la Diputació de Valèn-
cia. Des de Las Naves (Ajuntament de València) es va iniciar en la temporada 2015/16
un pla de coproduccions, que actualment, però, es troba aturat per canvis en la gestió.

33 Per als anys 2017 i 2018 aquesta sala n’ha iniciat un nou programa juntament amb
l’espai La Rambleta.
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panyies, sense la presència d’un autor o dedicades a altres tipus de teatre,
aquest continua sent habitual, un model que, en gran part, sorgeix i es con-
solida al llarg de la dècada dels noranta del segle passat (Rosselló, 2005:
389–396). Pel que fa als autors posteriors, tenim exemples com el de Com-
binats, amb Pardo i Disla, o també el de Xavier Puchades i Arturo Sánchez
Velasco, vinculats com a dramaturgs a Teatro de los Manantiales. Més
recentment, ens trobem amb la companyia CRIT (2008), amb Anna Marí i
Daniel Tormo, amb Lupa Teatre (2010), amb l’autora Guadalupe Sáez,
companyia que des de la tardor de 2017 porta com a nom La família políti-
ca, o Esclafit Teatre (2015), creada a Elx de la mà de l’actor i dramaturg
Joan Nave.34

També entre aquestes darreres incorporacions comptem amb compa-
nyies creades per professionals que disposen d’una trajectòria important
anterior, com són Patrícia Pardo, Juli Disla i Xavier Puchades. En la tra-
jectòria d’aquests tres dramaturgs, que revisarem a continuació, ens situem,
a hores d’ara, dins una segona etapa creativa marcada, per una banda, per
l’abandó del guionatge, a causa sobretot de la crisi de Canal 9, un camp que
va fer minvar durant uns anys la seua atenció al teatre. I, per una altra, per
la creació de companyies pròpies amb les quals durant les darreres tempo-
rades han tingut, de nou, una dedicació destacada a l’escriptura i a la crea-
ció d’espectacles.

 5.1  Patrícia Pardo

Com acabem d’afirmar, la trajectòria de Pardo (Alaquàs, 1975), iniciada el
1996, es pot observar des de la distinció de dues etapes, delimitades per la
posada en marxa el 2007 d’una companyia pròpia, des de la qual ha conso-
lidat una línia de creació d’espectacles amb una fórmula ben personal. En
una primera etapa (1996–2006), Pardo, per una banda, va fundar, junta-
ment amb Lluna Albert i Gemma Taberner, Nas Teatre, i, per una altra,
amb Juli Disla, Joan Miquel Reig i Pepa Sarrió, la companyia Combinats,
totes dues amb seu a Aldaia, municipi pròxim a València. Així, com ha
estat una constant en tota la seua trajectòria, ens trobem amb el fet que
Pardo ha alternat el treball vinculat al clown, desenvolupat en aquests anys

                                                     
34 Podem esmentar altres autors amb companyies pròpies, que han treballat habitualment

en castellà, com són Jacobo Pallarés i Maribel Bayona (entre d’altres) amb Inestable,
Gabriel Ochoa amb Elpuntog, Javier Sahuquillo i Laura Sanchis amb Perros Daneses,
Víctor Sánchez amb Wichita Co, o María Cárdenas i Xavo Giménez amb La teta calva.
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des de Nas Teatre, amb les seues creacions per al teatre de text i d’actors,
tant infantil com per a adults, des de Combinats però també a partir d’en-
càrrecs d’altres grups i companyies. No podem deixar de banda que, en el
seu cas, la dedicació a l’escriptura ha estat lligada, des del principi, als pro-
jectes propis o als encàrrecs que li han arribat. En ben poques ocasions
Pardo ha escrit al marge dels projectes d’espectacle, ni tampoc no s’ha inte-
ressat per escriure pensant en els concursos de textos, com sí que ha ocor-
regut amb els autors que revisarem després, Disla i Puchades.

Amb Nas Teatre (1996–2005), Pardo creà cinc espectacles, el primer
dels quals fou Conte content, curtet i breu (1996), per al qual Pardo va fer una
adaptació dels volums de narrativa breu Amors impossibles i País perplex, de
Joan Vicent Marqués.35 Per al segon espectacle, Inhospital (1997), creat a
partir d’improvisacions, la companyia va optar per recórrer a Carles Pons
com a autor. El 1997 s’estrenà El misteri de la biblioteca, un espectacle per a
infants de creació col∙lectiva, coproduït amb Falaguera Teatre. Serà amb els
dos muntatges següents quan Pardo inicie, de manera més decidida, el seu
camí com a dramaturga per a espectacles de clown adreçats a públic adult,
tot i que seran propostes que partiran d’un text narratiu alié. Així, per a Cir-
cosi (2000), el punt de partida fou el relat «Una artista del trapezi», de Franz
Kafka, on el mateix Kafka acabà sent un personatge de l’obra, mentre que
Malas (2003) fou creat a partir del relat «El determini», de Quim Monzó.

El 1997 es va posar en marxa la companyia Combinats, desapareguda
actualment però molt activa durant més d’una dècada, la qual va alternar la
producció de teatre per a infants amb alguns espectacles per a adults. La
seua trajectòria s’encetà amb dues peces per a públic infantil, escrites per
Pardo i Disla. La primera d’aquestes, totalment original, fou ...i perdona per
les faltes d’ortografia, estrenada el 1998; per a la segona, Espinacs, estrenada el
1999, partiren dels personatges de Popeie, tot i que la història va ser crea-
ció seua. Posteriorment, vingué Un de sol (2000), un muntatge que, com
déiem, reunia peces de vuit autors, per al qual va escriure Una sola.36 Amb
aquest espectacle, Pardo abandonà la companyia, encara que, anys després,
el 2007, Combinats va estrenar T’espere baix, un espectacle per a adults
escrit amb Juli Disla i Carles García. A més, durant tots aquests anys,
Pardo participa en l’escriptura de textos per a adults destinats a altres grups
i companyies. Així, entre d’altres, escriu Cotxes (1999), amb Disla i García,

                                                     
35 Amb un canvi de títol, Amors impossibles, aquesta obra es va reestrenar el 2001.
36 Aquesta peça fou publicada el 2001 al número 15 de la revista Art Teatral, especialitzada

en teatre breu.
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per a Teatre dels Vents; participa en Dies d’ensalada (2001), per al Grup de
Teatre de la Universitat de València, amb la peça Lara Croft;37 i, amb Disla i
García, escriu Núvols (2001), per a Eòlica Teatre.38

Si aprofundim en l’evolució de Pardo al llarg d’aquesta primera etapa,
veiem que a partir de 2002/2003 trobem un segon moment, de transició,
que desembocà en la creació el 2007 de la companyia Patrícia Pardo.
Aquest segon moment (sobretot durant el període 2005–2007) queda mar-
cat per un cert allunyament del món teatral i per una intensa dedicació al
món audiovisual, a partir del seu treball com a guionista per a diversos
formats televisius, activitat en què coincideix amb altres dramaturgs, entre
d’altres, Disla i Puchades.39 Durant aquest moment de transició, Pardo, en
un equip amb Disla i Alejandro Jornet, escriu Estem tan bronzejats que fem una
mica de fàstic, per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València (2003);40 el
2004 participa com a autora en A pedazos, per a la companyia Copia
Izquierda, sota la direcció d’Eva Zapico; i el 2006 escriu tres monòlegs per
a Construyendo a Verónica (2006), una coproducció de Bramant Teatre i del
Festival VEO.41 Aquests tres espectacles porten aparellat, arran del con-
tacte amb creadors de caràcter més experimental i amb companyies de fora
del seu entorn pròxim, un canvi destacat en l’escriptura de Pardo. Aquest
es concreta en la recerca d’una veu pròpia i diferent, més personal, que
s’allunya d’un teatre de caràcter més comercial i humorístic i que l’acosta a
propostes escèniques menys convencionals, que en alguns casos es relacio-
na amb el teatre postdramàtic, amb la presència destacada de seqüències
d’acció física i amb una textualitat marcada pels monòlegs i per l’experi-
mentació de nous estils d’escriptura.

La segona etapa de Pardo es vincula, com assenyalàvem, a la posada en
marxa d’una companyia pròpia, de teatre-circ, des de la qual Pardo inves-
tiga la coexistència de l’expressió circense, com són el món dels pallassos o
                                                     
37 El text fou publicat el 2001 per la Universitat de València.
38 Les escenes Depilator, Carrefour I i Carrefour II (incloses a Núvols) aparegueren el 2002 al

volum 10 bones peces, publicat per CEIC Alfons el Vell, que recollia només peces breus
en llengua catalana i on ella fou l’única autora.

39 Entre 2005 i 2010 Pardo va tenir una destacada activitat com a guionista per a diferents
programes de RTVV, com ara Autoindefinits, Maniàtics, Evolució, Socarrats o Babaclub.
Bromera va editar el 2006 un volum d’esquetxos d’Autoindefinits.

40 Aquesta obra fou publicada, en la seua versió en castellà, el 2004 per la Universitat de
València.

41 El text va ser editat per Teatres de la Generalitat Valenciana el 2006. Per a aquesta ma-
teixa companyia escriurà la peça Fregar después de comer, dins Confesiones de 7 mujeres pecando
solas (2009), que comptà amb altres sis autors.
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els números de circ, amb el llenguatge teatral contemporani, on el gag o el
número de circ ja no són un fi en si mateix sinó que esdevenen un punt de
partida per a l’experimentació. Amb aquesta companyia ha creat cinc
espectacles que han tingut una difusió internacional ben significativa. Es
tracta d’Augusta (2007), amb direcció de Sergio Claramunt; Comissura
(2010), amb textos i ja direcció de Pardo; Ètica, tatoos i saldos (2011), amb
trets propis de la performance; El fandango de Marx (2014), muntatge en el
qual, a més dels elements característics del treball de Pardo, com són les
disciplines circenses i el «deliri textual», segons la terminologia de Pardo
per caracteritzar la seua escriptura, s’incorporen la música i el ball tradicio-
nals valencians. El darrer espectacle és Cul Kombat (2015), produït amb la
col∙laboració d’Amnistia Internacional, un espectacle creat amb un equip
format bàsicament per dones, interpretat amb Eva Zapico, amb textos seus
i de Guadalupe Sáez i amb direcció de Pardo.42

A més de les creacions esmentades, en aquesta segona etapa, Pardo ha
escrit per a altres companyies, normalment peces breus que s’han integrat
en muntatges d’autoria múltiple, amb les quals continua desenvolupant la
seua línia d’escriptura per al teatre de text i d’actors. Estem parlant, per
exemple, de la seua contribució a Zero responsables (2010), amb la peça El
pols o la bala, per a Retaule de l’abandó (2011), amb textos seus i de Suso Im-
bernón, amb dramatúrgia i producció d’Eva Zapico; per a Valèntia (2012),
amb la peça La incomprensió; o per a La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la
mística (2014), amb Mi nombre es María José Guisado, espectacle de Teatro de
lo Inestable.43 El 2017 la companyia Atiro Hecho estrena Les solidàries, amb
text de Pardo.

Si ens fixem en les característiques de les seues obres, tot passant per
damunt de les diferències evidents entre les peces llargues i les breus i entre
aquelles adreçades al clown i aquelles altres al teatre d’actors, no podem dei-
xar de destacar que la mirada de la nostra autora és, quasi sempre, una mi-
rada tocada per l’humor, un humor que allunya el seu treball del realisme i
que habitualment l’acosta a la paròdia, entesa aquesta en un sentit ampli. El
component humorístic de les seues obres, però, ha anat evolucionant al
                                                     
42 Comissura ha recorregut països com Bolívia, Equador, Argentina, Xile, Nicaragua, Hon-

dures, Veneçuela, Mèxic, Portugal, Hongria, Islàndia, Brasil o Colòmbia; amb Ètica,
tatoos i saldos (2011) va estar el 2013 a Buenos Aires i Mar del Plata (Argentina); amb El
fandango de Marx ha visitat Hongria, Portugal, Bolívia o Islàndia; Cul Kombat (2015) ha
estat programada a Islàndia, Equador, Xile o Austràlia.

43 El 2015 participa amb la peça Aquí, dins Europa, cabaret del desencant, espectacle d’Escena
Erasmus.
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llarg dels anys, esdevenint més complex, colpidor i inquietant, ja no vincu-
lat tant al joc verbal ni a la recerca de l’humor com un fi en si mateix, com
ocorria a les primeres obres, sinó entés com un recurs per comunicar-se de
manera efectiva i satisfactòria amb el públic, una de les grans preocupa-
cions de Pardo.

Si ens centrem en els interessos temàtics que han estat abordats en la
seua producció, veiem que aquests, malgrat els canvis d’estil i format, són
presents ja des dels inicis. Així, a les obres de Pardo ens trobem amb temes
com la memòria, la violència o les diferències de classe, tot i que cos i iden-
titat és un dels àmbits al qual ha dedicat una part important de les seues
creacions. Situats en aquesta temàtica, elements com el sexisme, el patri-
arcat, el masclisme, el culte al cos o l’ideal de la bellesa femenina són sot-
mesos a la reflexió i a la crítica.44 A tall d’exemple, ben als inicis, comptem
amb una de les escenes que Pardo va escriure per a Núvols, concretament la
titulada Depilator, en la qual, de la mà de dos personatges femenins joves,
recollia ja el motiu de la depilació. Tornem a trobar un acostament a
aquests motius a A pedazos (2004), un espectacle de Copia Izquierda que es
plantejava com una reflexió sobre la submissió del cos a models estètics
preestablerts, a la dictadura de la imatge. Tots aquests elements continuen
sent objecte de debat i de denúncia a la creació escènica que Pardo desen-
volupa amb la seua companyia des de 2007, de la qual s’ha ocupat també
Isabel Marcillas (2016). Així, per citar-ne algun exemple, la darrera escena,
o número, de Comissura (2010) es relaciona directament amb l’acte de
depilar-se, en la qual Pardo se sotmetia a una depilació de cos sencer, en
tirar-se al damunt vint litres de cera. A Cul Kombat (2015), el sexisme, la
divisió, tot emprant una expressió de Pardo, entre persones homes i per-
sones dones és motiu de discussió a partir de la consideració del poder no
diferenciador d’allò que tots tenim, un cul, per la qual cosa, al capdavall,
tothom podria ser persona-cul. Es tracta, sens dubte, d’idees que recorden
el que Pardo ja expressava el 2004 en parlar de la religió del cos, les quals
han esdevingut un element central en el discurs crític de les seues darreres
obres.45

                                                     
44 Pardo va desenvolupar aquest mateix assumpte a «La religión del cuerpo» (Pardo,

2006), una ponència presentada a la Trobada Teatral de la Valldigna de 2004.
45 El setembre de 2017, amb motiu de la commemoració dels vint anys d’activitat, Pardo

publicà un volum titulat Obra escollida (1996–2017), a càrrec de Comissura Edicions, el
qual recull catorze dels seus textos dramàtics.
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 5.2  Juli Disla

Els inicis professionals de Disla (Aldaia, 1976), com a dramaturg i actor,
estan vinculats a la companyia Combinats, en la qual, recordem, trobàvem
Pardo. De fet, les primeres passes de tots dos van lligades amb dues peces
per a infants: ...i perdona per les faltes d’ortografia, estrenat el 1998, i Espinacs, el
1999. Disla, però, escriu per a altres grups i companyies, com ara L’Horta
Teatre, que estrenà el 1999 Àngel, o, ja per a adults, participa en Cotxes
(1999), per a Teatre dels Vents.46 Fou, però, amb A poqueta nit, peça guar-
donada amb el Premi Teatre Micalet (1998), quan Disla es dóna a conéixer
com a autor de teatre per a adults, un text que va ser coproduït el 2000 per
Teatres de la Generalitat Valenciana i la companyia Dramatúrgia 2000.47

També, recordem, el 2001 formà part de l’equip de cinc autors que escriu
Dies d’ensalada, per al Grup de Teatre de la Universitat de València, amb la
peça Dormir.

Des de Combinats Disla va continuar la seua escriptura per a adults i
sobretot per a infants, un camp on la companyia i Disla aconseguiren
reconeixement i una difusió destacada, amb Castigats (2001),48 Paraules a les
butxaques (2001),49 Julieta i Romeo, o el pessic de l’amor (2002); La volta al món en
80 dies (2005), producció del Centre Escalante,50 i Tris, Tras, Trus! Una histò-
ria de sentits (2006), escrita amb Estefanía Roldán. Pel que fa a les obres per
a adults, trobem una peça seua a Un de sol (2000), Swimming pool (2003) i la
participació en T’espere baix (2007), la seua darrera creació per a aquesta
companyia.51 Durant aquests anys també el trobem en l’espectacle d’autoria
                                                     
46 Disla fou un dels membres fundadors d’aquest grup amateur creat el 1994. Amb aquest

estrenà Conxín, l’elegida (2002), text guardonat amb el premi Eduard Escalante de l’Ajun-
tament de València el mateix 2002.

47 L’obra fou publicada per la Universitat de València el 2001. El 20 de novembre de 2002
a l’Institut Cervantes de París, se’n va fer una lectura dramatitzada a partir d’una traduc-
ció francesa, À la tombée de la nuit. Aquest mateix any Disla publica la peça breu Imbècil,
dins el volum 10 bones peces.

48 Aquesta obra rebé el premi de teatre infantil «Xaro Vidal» 2001 de l’Ajuntament de
Carcaixent i fou publicada el 2002 per Bromera.

49 Aquesta obra fou estrenada en basc el 2003 a càrrec de Txalo Producciones.
50 Aquesta obra fou publicada per Bromera el 2005.
51 La peça Marisa Paredes i el meu marit (dins Un de sol) s’edità a la revista Acotaciones en la caja

negra (núm. II, 2000). Swimming pool fou nominat com a millor text dins els Premis de les
Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana (2004) i, dins els Premios Max, com a mi-
llor text en català el 2005. Swimming pool, amb traducció de John London, fou publicat el
2005 per New Theatre Publications i estrenat el mateix 2005 al Judy Dench Theatre–
Mountview School de Londres. En català fou publicat el 2006 per Tres i Quatre.
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múltiple Construyendo a Verónica (2006), escriu Terrorífica fiesta de pijama I y II
(2006), per a Escuela del Actor, i adapta el 2008 per a públic infantil Malos
y malditos, de Fernando Savater, espectacle de La Pavana, companyia per a
la qual ha fet diverses versions i traduccions de teatre estranger, un camp
en el qual ha rebut nombroses encàrrecs.52 Finalment, el 2008 va ser guar-
donat amb el Premi de Teatre d’Alcoi per La ràbia que em fas, un text que
fou produït per Teatres de la Generalitat el 2009.53 Aquest text tanca tota
una etapa en què Disla s’acostava, des de la subtilesa i allunyant-se del
drama, amb certa ironia i amb un humor mesurat, a personatges de la seua
generació i al món de les relacions; també serà la fi de la seua dedicació
intensa al teatre per a infants. Com hem vist amb Pardo i veurem després
amb Puchades, des de 2005 Disla manté una destacada activitat com a gui-
onista per a diferents programes de Canal 9.54 Tot plegat sense oblidar que
ha desenvolupat una llarga trajectòria com a intèrpret, tant en el terreny
escènic com en l’audiovisual.55

Una nova etapa, després d’uns pocs anys en què Disla es dedicà sobre-
tot al guió, va començar amb la posada en marxa de Pérez&Disla, compa-
nyia que encetà la seua activitat el 2011, de la mà de Disla i del director i
actor Jaume Pérez (València, 1976). En aquest cas, els espectacles són
resultat de processos d’escriptura en què tots dos participen, la qual cosa la
companyia presenta sota l’etiqueta de dramatúrgia, mentre que la direcció
sí que es troba a càrrec només de Pérez. La trajectòria de Pèrez&Disla es
va iniciar amb la peça breu Expuestos (2011), presentada al Festival Russafa

                                                     
52 Són seues les versions, per a La Pavana, de Teràpies (Beyond Therapy) (2005) i Bebé (Baby

with the bathwater) (2006), de Christopher Durang. Per a altres companyies, comptem
amb L’executor, d’Adel Hakim (2008), Pollo & Hijos, de Bruno Chapelle (2009) i El sopar
dels idiotes (2016). Per al teatre públic, ha escrit La gata (a partir de La gata sobre la teulada
de zinc calenta) de T. Williams (2015) i Els quatre genets de l’apocalipsi, adaptació de la no-
vel∙la de Vicente Blasco Ibáñez (2017). També ha fet traduccions al valencià, entre
d’altres, de Crisi d’identitat (2011), de Christopher Durang, La tossuderia, de Rafael Spre-
gelburd (2011), Adéu encara, de María Cárdenas (2014) o El crim de la germana Bel, de
Frank Marcus (2015). El 2007 va rebre el premi a la millor versió per Bebé, dins els Pre-
mis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana.

53 El text fou publicat per Edicions 62 el mateix 2009.
54 Entre 2005 i 2011 exerceix com a guionista en Autoindefinits, Maniàtics, Check-in Hotel i

Bon dia, bonica.
55 Podeu consultar la seua trajectòria com a actor a <perezdisla.com>. A més, Disla va

exercir durant aquests anys tasques com a regidor de l’Ajuntament d’Aldaia i com a
director artístic de l’Auditori Municipal de Paiporta. El 2010 escriu, per a l’espectacle
Zero responsables, la peça Pare i fill.
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Escènica,56 i ha continuat amb tres peces llargues, La gent (2012), El hombre
menguante (2014) i Carinyo (2016), propostes de caràcter més experimental
que les desenvolupades anteriorment per Disla, amb les quals han aconse-
guit també difusió internacional.57

Quant al plantejament ficcional i escènic, diríem que ens trobem davant
propostes de caràcter abstracte quant a la contextualització, tot i la conne-
xió amb la situació de crisi de les primeres obres, amb mitjans mínims i
centrades sobretot en la paraula i els intèrprets. Es tracta de ficcions que,
sense deixar de banda un acostament irònic i cert humor, s’allunyen de la
denúncia directa i explícita per acostar-se més a l’exposició i a la reflexió.
Dels tres espectacles llargs, La gent ha estat la proposta més original i reco-
neguda, un espectacle que, segons expliquen Disla i Pérez, fou la resposta
conjunta a dos projectes reconvertits en un de sol, ja que Disla volgué
plantejar un text que recreava el desenvolupament d’una reunió mentre que
Pérez pretenia posar en escena el comportament del grup i de les diferents
identitats d’un col∙lectiu, des de l’interés d’ambdós pel comportament i la
interpretació de fenòmens grupals i socials.58

Respecte a El hombre menguante, tot partint de la imatge d’un ésser que
minva, la companyia s’acostava a una reflexió sobre la necessitat d’adapta-
ció a una nova situació, amb la subsistència en un món esdevingut hostil
com a principal motor del comportament. Una subsistència que es reflec-
teix tant en la temàtica de l’obra com en els plantejaments escènics, mar-
cats per l’escassesa d’elements: tres actors, llum i públic, un públic forço-
sament transmutat en clients als quals d’alguna manera caldria satisfer. Tot
plegat, ens trobàvem davant una visió que, tot i ser plantejada des de la
realitat del treball actoral, ens acostava a una situació laboral de caràcter
més general, marcada per la precarietat i la pèrdua de drets.59

La darrera de les creacions de la companyia, Carinyo (2016), abandonà
temàtiques vinculades a situacions de caràcter social i se centra en el món

                                                     
56 Aquest text fou publicat a Sirera, J. L., Miralles, R. i Sanmartín, R. (ed.) (2013).
57 La gent fou editada el 2016 (NPQ Editores). Disla i Pérez han fet el guió de l’adaptació

d’aquesta peça al cinema. Carinyo, en la seua versió en castellà, ha estat publicada al
número 5 de la revista Red escénica (2016).

58 L’obra fou finalista als Premios Max a millor autoria revelació 2014 i aconseguí el premi a
l’espectacle més innovador del TAC de Valladolid 2014 i el premi a la millor direcció a l’In-
difest-Santander 2015. La companyia va fer una residència artística a la Universidad Playa
Ancha de Valparaíso (Xile) el 2013, on va preparar una versió d’aquest espectacle. El
2016 se’n va fer a Ciutat de Mèxic una coproducció entre Pérez&Disla i Carretera 45.

59 Aquest espectacle fou representat a Xile i Mèxic.
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de la parella, sense deixar de costat el minimalisme escènic. Hi trobem poc
més que dos actors en escena envoltats pel públic i separats d’aquest per
un cercle de llum, una imatge única i plena de significats; tot i això, durant
l’obra els actors mantenen un contacte visual constant amb els espectadors,
amb un joc metateatral molt característic del treball de la companyia. En
aquest cas s’aborda sobretot la dificultat que hi ha per seguir junts com a
parella, però amb la voluntat d’explorar l’habilitat d’aquesta per afrontar les
situacions de crisi. En aquest sentit, la peça se situa en un present sense
interrupcions en què tots dos personatges han de gestionar la manera com
moure’s en aquest cara a cara, quasi com si estiguéssem al davant d’un
combat entre dos personatges lligats a l’ara i ací del seu malestar, que es fan
mal a moments però que també posen de la seua part per no malbaratar el
seu lligam.60

El 2016, amb l’obra Chicas Cocodrilo, Disla fou el guanyador del Primer
Torneig de Dramatúrgia, organitzat a València per Creador-es, circumstàn-
cia que l’ha portat el 2017 a participar en la VII edició del Torneig de
Dramatúrgia del Festival Temporada Alta, amb el text Feréstega. A hores
d’ara, amb la posada en marxa de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació, Disla ha tornat a l’escriptura de guions televisius, com
ocorre també amb Pardo i amb Puchades.61

 5.3  Xavier Puchades

El darrer cas que volem destacar és el de Puchades (València, 1973), el qual
va crear el 2012 Teatrencompanyia, amb la qual ha apostat pel teatre en
català, amb textos de creació pròpia, però també amb la traducció/versió
d’obres d’autors forans. Anteriorment, Puchades havia desenvolupat una
carrera com a dramaturg, des de finals de la dècada dels noranta, i, poste-
riorment, també com a director, sense oblidar la seua faceta com a investi-
gador especialitzat en teatre contemporani.62

                                                     
60 El 2017 aquesta peça continua representant-se per tot l’estat i estan previstes actuacions

a Llatinoamèrica.
61 En aquesta segona etapa ha exercit com a secretari del sindicat Actors i Actrius Profes-

sionals Valencians (AAPV) i ha ocupat diferents llocs de responsabilitat a la Societat
General d’Autors d’Espanya.

62 Els inicis de Puchades estan vinculats als seus estudis de Filologia Hispànica a la Uni-
versitat de València, als quals seguiren un període com a becari d’investigació i la lectura
d’una tesi doctoral sobre dramatúrgia espanyola contemporània (2005).
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Com a autor es donà a conéixer amb Desaperecer (1998), obra recone-
guda amb un accèssit del Premio Marqués de Bradomín, i amb Azotea, que
va guanyar el 1998 el Premio Ciudad de Requena de Teatro Breve.63 Entre
el 1999 i el 2005, va formar part del col∙lectiu Teatro de los Manantiales on
estrenà quatre espectacles: Escoptofilia (2000) i Morir debería ser tan simple como
perder el equilibrio (2002), escrites amb Arturo Sánchez Velasco, i, ja en soli-
tari, Desidia (2003)64 i Àcars (2004). Des de Teatro de los Manantiales,
Puchades i Sánchez Velasco, amb la direcció de Ximo Flores, conceberen
espectacles que podem situar entre les primeres mostres del teatre post-
dramàtic a València, el qual tingué cert impacte en la creació escènica més
renovadora dels primers anys del segle XXI, amb espectacles tan rupturistes
i sorprenents com Escoptofilia.65 Aquesta línia de creació serà abandonada
posteriorment, ja amb Àcars, per acostar-se a un teatre que, sense situar-se
en les fórmules convencionals, deixa de costat la fragmentació textual i la
interrelació de llenguatges escènics per retornar a les històries i al teatre de
text en un sentit més estricte, sempre, però, mantenint-se en les fronteres
del realisme i del drama.66

Durant aquest període, col∙laborà també com a autor en altres projectes
col∙lectius, com l’esmentat Dies d’ensalada (2001), amb la peça Temporal,
i Ecos y silencios (INJUVE, 2001);67 o amb companyies valencianes com
Copia Izquierda (Galgos, 2005) o Bambalina (El cel dins una estança, amb la
peça Després, 2006). Com hem vist en els casos de Pardo i Disla, Puchades
se suma al treball de guionista durant la segona meitat d’aquesta dècada per
a diferents productores i canals de televisió.68 És durant aquest període
                                                     
63 Desaparecer fou publicada per INJUVE, a Madrid, el 1999 i Azotea el 2000 per l’Ajun-

tament de Requena. Azotea/Terrat fou estrenada el 2002 per Exnovo.
64 Amb Desidia, text seu, inicia la trajectòria com a director. Després, es va centrar en la

direcció de dramaturgs de reconeixement internacional poc presents al teatre valencià:
Javier Daulte (Bésame mucho, 2007, i Gore, 2014), Sarah Kane (Ansia, 2008) i Rafael Spre-
gelburd (El pánico, 2009), textos que sempre s’ha encarregat de versionar.

65 Per aprofundir en el treball de Puchades-Sánchez Velasco a Teatro de los Manantiales,
podeu veure Puchades (2003).

66 Escoptofilia fou premi de la Crítica Valenciana al millor espectacle (2001); Morir debería ser
tan simple como perder el equilibrio, premi de la Crítica Valenciana al millor text dramàtic
(2003); Àcars fou Premi Castell d’Alaquàs el 2003 i el 2005 Premi Max Aub de la Gene-
ralitat Valenciana al millor text, la qual cosa en motivà l’edició el 2006.

67 La peça Desapercibir, inclosa a Ecos y silencios, fou publicada el 2001 per l’editorial Ñaque.
68 Veiem el seu treball a diferents programes per a Canal 9 entre 2006 i 2011: Autoindefinits,

Socarrats, Maniàtics, Evolució, Babaclub, Check-in Hotel i Bon dia, bonica. Però també ha tre-
ballat per a altres mitjans, com ara TV3, amb Ventdelplà (2010) i Kubala, Moreno i Man-
chón (2011–2012), per a IB3, amb El món d’en Guai (2008), o per a TVE, amb Leonart
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quan Puchades fa el pas definitiu a l’escriptura en valencià, amb textos com
Benestar (2005) i la peça breu Després (2006), tot i que caldrà esperar a la
segona dècada perquè Puchades retorne amb força a l’escriptura teatral i
encete un projecte personal de producció escènica.69

Des de 2010 el trobem immers com a autor i director en projectes
col∙lectius i compromesos com els esmentats Zero Responsables (2010), amb
la peça Tanca els ulls i abraça’t a la nòmina, escrita amb Sánchez Velasco,
i Valèntia (2012), amb la peça L’enderrocament. També ha treballat amb Lupa
Teatre (M i les balenes, 2014), amb La Coja dansa (Sospechosos, 2015) i amb La
Siamesa (A-normal o la oveja errante, 2017).70 A partir de 2012, amb Teatren-
companyia, inicialment l’hem vist com a autor i director de peces breus
destinades a festivals i programacions de format breu, les quals nasqueren
d’un treball conjunt amb els intèrprets.71 Es tracta d’Una indígena els va guiar
a través de les muntanyes (escrita amb Begoña Tena, 2012), Recordis (2012), El
mentider (2012) o El escondite (2013). Les tres darreres obres s’han represen-
tat, de manera conjunta, sota el títol de Desmemòries, peces que proposen un
recorregut per tres situacions diferents però que tenen en comú la trobada
de la memòria personal amb la col∙lectiva, amb l’acostament a qüestions
com les injustes condicions laborals de les darreres generacions, els
enganys de certs polítics per traure’n profit o la manca de memòria en el
quefer diari que tothom sembla patir.

Puchades ha volgut, així mateix, continuar amb Teatrencompanyia una
altra de les seues línies de treball, la de produir obres d’autors internacio-
nals que, generalment, no arriben als escenaris valencians, com ha fet amb
Lúcid (2013), de Rafael Spregelburd. La seua última producció ha estat
ÈXIT (abans de les eleccions) (2015), primer lliurament d’una trilogia que, fins
ara, ha continuat amb Saqueig, peça guardonada el 2015 amb el Premi
Palanca i Roca, dins els premis literaris Ciutat d’Alzira.72 Aquestes obres
                                                                                                                     

(2007). Dels tres autors ací revisats Puchades és qui ha tingut una dedicació més gran i
variada al món del guionatge.

69 Alguns dels seus textos d’aquest període han arribat a l’estranger: Desaparecer (Mèxic,
2006), Benestar (Polònia, 2010) o Azotea (Veneçuela, 2011).

70 En els darrers anys també ha exercit com a coordinador de la dramatúrgia de peces
d’altres autors (Guadalupe Sáez, Mertxe Aguilar, Mafalda Bellido...).

71 Puchades (2013: 145) explicava el 2011 que «hacía tiempo que no escribía teatro y la
última dirección que me encargaron fue una experiencia bastante desagradable, enton-
ces surgió la posibilidad de participar como dramaturgo y director en un proyecto fasci-
nante: Zero responsables. Cuando aquello se hizo realidad, empecé a pensar que otro tipo
de teatro en compañía era posible.»

72 L’obra fou editada per Bromera el 2016.
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continuen l’itinerari encetat el 2010 amb la seua participació activa en el
projecte de Zero responsables, el qual gira al voltant de la idea de responsabi-
litat davant una realitat injusta i de com actuar-hi. Dins aquest plantejament
les darreres peces han centrat la seua mirada no ja en les víctimes sinó en
els poderosos i el seu entorn, com véiem ja en El mentider (2012), obra en
què la ficció se centrava en una història familiar dins el món del poder,
com ocorre també amb ÈXIT i Saqueig. La primera agafa com a personat-
ges dues germanes que es van resistir a aprofitar-se d’una situació de privi-
legi familiar i social, atés que el seu pare formava part dels amics més prò-
xims del president i participava, activament, del saqueig generalitzat.
Saqueig, per la seua banda, se centra en una d’aquestes filles i en com va
haver de conviure amb la vergonyosa herència de la corrupció política al si
del nucli familiar. Així doncs, es pot dir que, a hores d’ara, el teatre de
Puchades ha esdevingut un teatre més contextualitzat, centrat en l’anàlisi i
la denúncia de la crisi i de la corrupció política, on memòria i crítica es
donen la mà per acostar-nos a personatges i a contextos propers. Dels
quatre creadors ací tractats, Puchades és així qui més s’ha aproximat al
retrat de la realitat sociopolítica viscuda durant els darrers temps, tot i que
la seua proposta s’allunya sempre del realisme convencional.

La darrera obra estrenada és I tornarem a sopar al carrer (2017), escrita
amb Begoña Tena, per al festival Cabanyal Íntim, obra coproduïda amb
Las Naves i l’Institut Valencià de Cultura, en la qual tots dos autors s’acos-
ten al present i al passat del barri del Cabanyal de València, no només des
de la documentació sinó també amb la incorporació de veïns del barri com
a intèrprets. L’edició d’aquesta peça, juntament amb Una indígena els va guiar
a través de les muntanyes, esdevé tot un document que dóna compte, des del
teatre, de la situació viscuda per aquest barri, que durant anys va estar pen-
dent de plans urbanístics que volgueren transformar la seua identitat i
fesomia tradicional, un fet que va provocar un intens i complex debat
sobre el poder polític i l’especulació urbanística.73

 6  Els autors i el teatre públic

A diferència del que hem pogut veure a altres territoris, com ara a Catalu-
nya amb el projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya, es pot afirmar
que no ha estat significativa l’aposta del sector públic pels autors, especial-

                                                     
73 Les dues peces han estat publicades el 2017 per l’editorial Alupa.
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ment pels més joves.74 Així, la desaparició de l’Institut Valencià d’Arts
Escèniques, Cinematografia i Música el 1993 i la creació de Teatres de la
Generalitat Valenciana (TGV) no va portar aparellat un suport efectiu i
continuat a la producció i coproducció d’autors valencians. No obstant
això, podem recordar el projecte que, amb el títol de «Noves dramatúr-
gies», va posar en marxa J. V. Martínez Luciano durant la temporada 2004–
2005, en ser nomenat director de TGV, en el qual es van incloure tant
autors dels noranta com dels apareguts ja al segle XXI. Aquesta iniciativa,
però, va anar perdent força progressivament fins a desaparéixer el 2013,
durant els darrers anys de l’etapa de la directora de TGV, Inmaculada Gil
Lázaro (2005–2015).75

Ben poques han estat les produccions públiques d’autoria valenciana al
llarg de les últimes temporades, tant en castellà com sobretot en valencià.
En aquest sentit, l’any 2011 es presentava a la Conselleria de Cultura un
escrit crític amb la política teatral, amb el títol «Així, no», signat per més de
400 professionals de les arts escèniques. En aquest hi havia un apartat
dedicat al «complet desinterés per la producció pública de la dramatúrgia
valenciana» en què s’afirmava que «en 16 anys de vida del TGV, només
s’han produït 8 obres dels anomenats nous dramaturgs».76 I es posava de
manifest, a més, que «de totes les produccions citades, només una va ser en
valencià.»77

A aquesta situació respecte a la producció, s’hi sumaren altres actua-
cions que van afectar la difusió i el suport a la dramatúrgia valenciana, com
no continuar amb la gestió del Teatre Talia de València, dedicat específi-
                                                     
74 Els únics casos de la promoció que estem revisant en què el sector públic sí que ha

mostrat certa atenció han estat els de Jerónimo Cornelles i Juli Disla.
75 La primera edició del cicle comptà amb la producció d’El último beso, de Jerónimo Cor-

nelles, i les coproduccions de Pica, ratlla, tritura, de Roberto García, i Guión, de Javier
Ramos. En la de 2006, es van produir Lilith, amb text de Paco de Antonio, i l’esmentat
espectacle El cuarto paso. En els cicles posteriors, la quantitat de produccions habitual-
ment es va limitar a un únic espectacle, fins arribar al 2012, en què es va fer la darrera
producció sota aquesta consideració, Reset, de García.

76 Quan es parlava de «nous dramaturgs» s’estava tenint en compte tant els autors dels 90
com els apareguts al nou segle.

77 Es tracta de La ràbia que em fas (2009), de Disla. Posteriorment, les coproduccions de
2015 van permetre l’estrena de Nagg i Nell, de Laura Sanchis, amb Perros daneses, i la
versió valenciana d’Acosos y derribos, originalment escrita en castellà per Jacobo Pallarés i
Gabriel Ochoa, amb Inestable. A finals de la temporada 2016–17 s’estrenà De Sukei a
Naima, el primer text de l’actriu i directora Gemma Miralles (Alcoi, 1973), espectacle
coproduït amb La Dependent. Aquest text, guardonat el 2016 amb el premi Eduard
Escalante de la ciutat de València, ha estat publicat per l’editorial Bromera.
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cament a la creació valenciana, reduir de manera ben rellevant les ajudes al
sector o eliminar els Premis de les Arts Escèniques i l’edició dels textos
guardonats. Aquestes actuacions han estat factors destacats a l’hora de fer
encara més difícil l’existència d’autors amb una trajectòria continuada fora
de l’activitat de les companyies pròpies o amb què habitualment uns pocs
treballen. També han dificultat que els dramaturgs puguen afrontar reptes
creatius que vagen més enllà del que són les condicions i possibilitats de la
producció privada, i més en un context de crisi general com el viscut.

Com destacàvem a l’inici, l’estiu de 2015 tingué lloc un canvi a la Gene-
ralitat Valenciana, després de 20 anys de governs del Partit Popular, durant
els quals hi ha hagut diferents responsables al front de Teatres de la Gene-
ralitat Valenciana (CulturArts des de mitjan de 2013),78 els quals, excepte el
breu període en què Martínez Luciano n’ocupa el càrrec, no mostraren un
gran interés per donar suport als nous creadors. El pas a un govern pro-
gressista, amb una sensibilitat cap a la llengua i cultura pròpies, ha propiciat
un context diferent en què les esperances del sector, a hores d’ara, es tro-
ben dipositades en el nou responsable d’arts escèniques, l’autor i director
Roberto García.79 Des de CulturArts, actualment Institut Valencià de la
Cultura, s’han posat ja en marxa iniciatives que permeten anar veient certs
avanços. Així, les ajudes econòmiques a les arts escèniques en general, i a
l’escriptura teatral en particular, han viscut un augment significatiu.80 A
més, s’ha posat en marxa el projecte de producció pública denominat
«Teatre del poble valencià», des del qual es vol incentivar la producció de
textos d’autoria valenciana, i, des del Centre de Documentació Escènica,
s’ha iniciat la base de dades Dramatea, dedicada als dramaturgs valencians.
Així mateix, en la programació de la temporada 2017–18 s’ha donat un

                                                     
78 Com a resultat de la crisi, la Generalitat Valenciana va engegar el 2012 una reestructura-

ció del sector públic, pel qual Teatres de la Generalitat es va transformar en CulturArts,
mitjançant el decret llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de Reestruc-
turació i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.
Aquest nou organisme aplegava al seu si també els sectors de la música i l’audiovisual,
un procés que, a més, va anar acompanyat d’un ERO.

79 El març de 2017 fou nomenat el nou director adjunt d’Arts Escèniques de l’Institut
Valencià de Cultura. Amb anterioritat a aquest nomenament, el Consell Valencià de
Cultura va redactar un informe sobre la situació crítica dels autors teatrals valencians.
L’AVEET va fer el 20 de gener de 2017 un acte de protesta davant el Teatre Principal
de València per tal de donar a conéixer les seues reivindicacions.

80 El 2009 s’hi van destinar 24.000 euros a l’escriptura mentre que el 2014 la quantitat
assignada fou només de 10.000 euros. El 2017 la xifra ha arribat al 36.000 euros, amb
un màxim de 12 ajudes.
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protagonisme especial als creadors valencians, s’ha encetat un projecte nou
d’impuls a l’escriptura teatral i s’ha anunciat per al 2018 la recuperació dels
Premis de les Arts Escèniques.

 7  Consideracions finals

Al País Valencià, l’escriptura teatral en llengua catalana va poder ressorgir
amb força en la dècada dels 70 del segle XX, de la mà de creatius vinculats a
diversos grups del teatre independent. De tot aquell moviment han quedat
alguns autors de llarga i valuosa trajectòria com són Manuel Molins i
Rodolf Sirera (sol o acompanyat per Josep Lluís Sirera). La dècada dels
noranta del segle passat donà pas a una nova fornada de dramaturgs, en la
qual, si bé una part important d’aquests escriuen en castellà, van aparéixer
també dramaturgs que apostaren pel valencià (Carles Alberola, Pasqual
Alapont, Ximo Llorens, Roberto García o Xavi Castillo). En el canvi de
segle trobem nous autors, com ara Juli Disla, Patrícia Pardo o Xavier
Puchades, l’interessant treball de creació col∙lectiva d’El pont flotant o,
més recentment, les propostes de CRIT. També alguns altres autors, com
són Jaume Policarpo, Maribel Bayona, Guadalupe Sáez, Begoña Tena,
Paco Romeu, Emili Chaqués o Isabel Martí, entre d’altres, s’han sumat a la
nostra llengua o combinen les dues llengües.

Ara bé, no podem estar-nos de tenir en compte l’impacte del context
cultural i polític viscut fins a l’estiu de 2015 sobre la situació del teatre en
valencià; sense deixar de banda, així mateix, la dinàmica de producció/
exhibició del teatre valencià en què la capital concentra gran part de les
companyies i sales, amb una oferta majoritàriament en castellà. Així, ha
estat escassa la producció i l’exhibició de teatre en la nostra llengua, si
exceptuem algunes companyies que han apostat per estrenar regularment
en valencià, alguna sala privada com el Teatre Micalet o alguns teatres mu-
nicipals del Circuit Valencià. La desaparició progressiva de teatre en llengua
catalana als escenaris de la ciutat de València ha estat una realitat evident;
especialment cridaner va ser el bandejament del teatre en llengua pròpia als
espais de titularitat pública, sobretot durant els darrers anys de mandat del
PP. En aquests, a més a més, cap companyia catalana o balear va ser pro-
gramada en català, la qual cosa va accentuar encara més la desconnexió
entre el diferents territoris. A tot això es va sumar la tendència de compa-
nyies i creadors joves a usar cada vegada més el castellà com a llengua de
partida dels seus projectes, un fet que contrasta amb el boom viscut al sector
de la música en valencià o amb la gran acceptació que algunes telesèries de
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producció autòctona tingueren a Canal 9. Sens dubte, el tancament de
Radiotelevisió valenciana el 2013 tampoc no va afavorir una tendència ini-
ciada amb anterioritat i, quant als autors, va precaritzar la seua situació pro-
fessional, a més de perdre’s un important aparador per a molts creatius de
l’escena. Haurem d’estar atents a l’impacte que puga tenir en el sector tea-
tral la posada en marxa dels nous mitjans de comunicació valencians, per
als quals ja estan preparant projectes una part dels dramaturgs.

A més de reconéixer el treball que, en circumstàncies tan adverses,
alguns autors i col∙lectius es van entestar a seguir fent, el canvi polític que
ha tingut lloc a gran part de les administracions (Generalitat, Diputació de
València i grans ajuntaments) permet tenir esperances que la situació puga
redreçar-se d’una manera significativa. Es pot comprovar, per exemple, el
canvi en algunes companyies (seria el cas d’Inestable o Atiro hecho) que
estan apostant per produir en valencià. Algunes de les accions portades a
terme pels nous responsables dibuixen un panorama millor per a la presèn-
cia de la llengua pròpia als escenaris, un context que, sens dubte, es veurà
enfortit amb la posada en marxa dels nous mitjans de comunicació. Ara bé,
és evident que cal el disseny i la continuïtat en el temps de polítiques acti-
ves de suport a l’escriptura, destinades a donar suport i difusió als nostres
autors i autores, especialment d’aquells que no tenen al darrere una com-
panyia ben consolidada, o d’aquells que fan un tipus de teatre més arriscat
o menys comercial, com ocorre amb els creadors ací destacats.
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Pergamins plens de pols i pobles
particulars. Nova recerca en matèria de
manuscrits carolingis i d’història pública
a la Catalunya del segle XXI

Matthias M. Tischler (Barcelona)

Summary: The central aim of the new Barcelona research project “From Carolingian
Periphery to European Central Region: The Written Genesis of Catalonia” in the frame-
work of the HERA-project “After Empire: Using and Not Using the Past in the Crisis of
the Carolingian World, c.900–c.1050 (UNUP)” is to show that it is indispensable for 21st-
century Europe and its integral parts to make the rich Carolingian culture publicly accessi-
ble in a modern and innovative way.
Keywords: Early medieval Catalonia, Carolingian culture, manuscripts, identity building,
Public History 

El nou projecte europeu de recerca ubicat a Barcelona i que porta per títol
“From Carolingian Periphery to European Central Region: The Written
Genesis of Catalonia” forma part del macro projecte HERA “After Em-
pire: Using and Not Using the Past in the Crisis of the Carolingian World,
c.900–c.1050 (UNUP)”. L’objectiu central d’aquest nou projecte és mos-
trar com n’és d’imprescindible, per a l’Europa del segle XXI i els pobles que
l’integren, fer accessible públicament, de manera moderna i innovadora, la
riquesa cultural que l’Imperi carolingi ens ha llegat (<http://pagines.uab.
cat/unup/>).

 1  La Catalunya carolíngia reflectida en els manuscrits

De la importància del llegat carolingi de la Catalunya medieval, conegut
només per alguns especialistes del món acadèmic català, se n’ha fet difusió
al públic en general tan sols en una única ocasió, en una breu exposició feta
a Barcelona (Catalunya a l’època carolíngia, hivern de 1999/2000), i encara no
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Figura 1. L’Institutio canonicorum Aquisgranensis de l’any 816
en una còpia de Vic, ca. 957. Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal,

Ms. 128 C (XLVII C), fol. 3v.
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ha estat estudiat des del vessant europeu comparatiu de manera sistemà-
tica. Dit en altres paraules, aquest llegat medieval roman força desconegut
encara en el món acadèmic i en el públic interessat en la història i la cultu-
ra. Aquest llegat carolingi no ha estat estudiat ni valorat com a part dels
grans moviments religiosos i culturals, que esdevingueren vertaders heralds
en la transferència de coneixement entre l’Europa central, l’occidental i el
món mediterrani, en un període de canvi per a les noves societats del món
euromediterrani. La Catalunya medieval fou una d’aquestes noves entitats
florents, sorgida en un territori perifèric de frontera d’un Imperi carolingi
en decadència, una zona limítrof entre l’Europa cristiana llatina i el món
islàmic d’al-Andalus.

Pretenem de presentar, doncs, una Catalunya medieval carolíngia i post-
carolíngia en tot el seu vessant polièdric, pel fet d’haver estat sempre un
espai d’immigració i transició, intermediació i transformació religiosa, cul-
tural, social i política. La nostra terra ha estat una zona viva, una terra de
pas entre el nord i el sud d’Europa, entre les dues penínsules del Mediter-
rani, entre els diversos pobles i cultures romàniques, germàniques i àrabs, i
entre cristians, jueus i musulmans. Tots aquests processos de transferència
i de transformació són llegibles encara en els manuscrits carolingis i post-
carolingis de Catalunya: aquesta és la nostra tasca central.

 2  Com mostrar la cultura carolíngia a l’Europa del segle XXI

L’allargassat segle X (del 900 al 1050) esdevé el moment, sota circumstàn-
cies distintes, per a construir una societat europea nova, comuna i, al ma-
teix temps, heterogènia. L’apogeu i caiguda de l’Imperi de Carlemany cami-
na en paral∙lel amb les desenvolupaments més innovadors a escala europea
i, sobretot, mediterrània: presenciem l’assentament de dominis sarraïns a
les regions mediterrànies, així coma la reorganització d’un equilibri de
poders entre l’Imperi grec de Bizanci, l’Imperi llatí dels carolingis i els seus
successors, i els governants musulmans àrabs a al-Andalus, el sud d’Itàlia,
el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Els carolingis han afavorit la cristianit-
zació en curs mitjançant tasques de missió i reconquesta, amb l’expansió
general de la cultura llatina cristiana i de diverses formes de vida religiosa
(el monaquisme benedictí i la vida canònica). D’aquesta manera, els caro-
lingis difonen una nova cultura imperial, global i aparentment uniforme, la
qual és, a la vegada, eclèctica i tolerant en els diversos contextos socials,
polítics i jurídics d’Europa. A aquesta cultura comuna i heterogènea a l’en-
sems, la designem, avui, amb el qualificatiu de ‘carolíngia’.
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L’ubicació de la cultura carolíngia de Catalunya en un marc europeu-
mediterrani pot ajudar a comprendre els orígens de la nostra cultura euro-
pea occidental, polifacètica per definició, en estar en contacte amb l’alteri-
tat cultural i religiosa del món mediterrani. La primera etapa medieval de
Catalunya, caracteritzada per una història rica en embolics i en intercanvis
religiosos i culturals, però també per l’emancipació social i política, és un
aparador històric de la multiplicitat identitària de l’Europa medieval, tal i
com s’esdevé en els nostres dies. El fet de recórrer al passat carolingi a tra-
vés dels seus manuscrits, tan rellevants per a la creació de l’identitat medie-
val i premoderna de Catalunya, no ha estat una eina emprada encara de
manera sistemàtica pels historiadors: en això, cal tenir present el destí polí-
tic que ha marginat Catalunya dins la història de l’Espanya moderna i con-
temporània.

 3  Eines innovadores per a la presentació de manuscrits medievals

Tenint totes aquestes observacions presents, el projecte de Barcelona està
preparant en dues etapes una exhibició del llegat carolingi de Catalunya
adreçada a tots els públics, l’acadèmic i el no-acadèmic, mitjançant les tas-
ques següents:

1) Estem preparant una plataforma electrònica que contingui imatges, des-
cripcions i llistes bibliogràfiques dels manuscrits més rellevants històrica-
ment parlant, per a facilitar-ne la comprensió a un públic més ampli, espe-
cialment el no-acadèmic. Els manuscrits es relacionaran amb un mapa dels
seus centres de producció i emmagatzematge en les seus episcopals i els
monestirs catalans (Urgell, Girona, Vic, Ripoll, etc.), d’una banda, i en les
seus episcopals i els monestirs de Septimània (Narbona, Carcassona, Ania-
na, etc.), de l’altra. Un àlbum imprès de manuscrits seleccionats, que repre-
sentarà el ric panorama de la Catalunya medieval carolíngia, acompanyarà
aquesta publicació electrònica. Per tant, el nostre treball és recollir, des-
criure i avaluar els manuscrits i fragments, no només d’arxius i biblioteques
catalanes, sinó també dels conservats avui en col∙leccions castellanes, fran-
ceses, italianes i altres d’europees i de no-europees. El nostre treball, a tra-
vés de la preparació d’un estudi modern dels primers scriptoria medievals de
Catalunya, ofereix una excel∙lent oportunitat per a vincular la nostra pro-
ducció específica de manuscrits amb manuscrits comparables d’altres
regions europees a través de l’allargassat segle X i amb més material publi-
cat electrònicament a tot el món.
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2) El nostre projecte de Barcelona prepararà una exposició permanent vir-
tual i física de manuscrits escrits en moments àlgids de la cultura carolíngia
de Catalunya, la qual se centrarà sobretot en les particularitats regionals
presents en aquesta cultura introduïda. Com un fenomen globalitzador, la
cultura carolíngia comprenia totes les disciplines del coneixement a cavall
de la cultura de l’antiguitat (tardana) pagana i cristiana i de la seva pròpia
producció de literatura. La transmissió dels textos carolingis a la Catalunya
medieval reflecteix clarament la història d’un espai obert de comunicació
entre la Gàl∙lia, Itàlia i la Península Ibèrica. Així, hi trobem elements im-
portats d’altres regions europees de l’Imperi carolingi, així com també pro-
ductes autòctons que en el transcurs del temps s’alliberen d’influències
estrangeres, sense perdre mai les connexions de les regions esmentades.

 4  Una visió de futur

Un anàlisi minuciós i detallat com aquest, sobrepassant el llindar del nostre
projecte actual, aportarà noves perspectives quant als ritmes de recepció,
producció i percepció de diversos textos i gèneres de text, i així ajudarà a
generar una nova periodització de les forces que van crear la identitat de la
Catalunya medieval. Contribuint a resoldre les preguntes centrals d’UNUP,
el nostre projecte a Barcelona es demanarà de quina manera diferents tra-
dicions han estat utilitzades o no utilitzades a l’hora de modelar una nova
entitat central social i política a l’Europa post-carolíngia. El nostre objectiu
aquí serà l’estudi del paper de la memòria cultural i religiosa en la Catalunya
medieval a través de la producció i recepció selectiva, a voltes manipulada,
dels manuscrits carolingis. En un futur, el projecte mostrarà com els usua-
ris dels textos van adaptar-se a l’aparició d’un reguitzell d’exigències i
reclamacions relatives a les normes que regien les societats post-carolíngies,
bo i contribuint així en l’aparició de formes diverses de cultura carolíngia i
de diferents estratègies de construcció identitària a través d’aquests textos.
Per a fer-ho, ens caldrà de revisar la imatge de la cultura carolíngia que ha
estat introduïda, entesa com una cultura homogeneïtzadora, d’unificació i
d’unitat, bo i mostrant que, quant a la Catalunya medieval, ens enfrontem a
un complex procés de cultures que se sobreposen: carolíngia i ibèrica,
europea i mediterrània.

 Matthias M. Tischler, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) /
Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B, Campus de la UAB, E-08193 Bellaterra,
<Matthias.Tischler@uab.cat>.
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Lehrveranstaltungen katalanischer
Thematik an den Hochschulen des
deutschen Sprachbereichs im
Sommersemester 2017 und im
Wintersemester 2017/2018

Melanie Blaschko (Frankfurt am Main)

Die folgende Aufstellung verzeichnet katalanistische Lehrveranstaltungen
an Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2017
und im Wintersemester 2017/2018. Aufgeführt werden die aus den Vor-
lesungsverzeichnissen zu entnehmenden Angaben zu den Veranstaltungen
des Bereichs Romanistik (Katalanistik). Katalanistisch relevante Veran-
staltungen aus anderen Bereichen werden gerne aufgenommen, sofern
diese der Verfasserin angezeigt werden. Die Auflistung bemüht sich um
Vollständigkeit. Die katalanistisch tätigen Hochschullehrerinnen / Hoch-
schullehrer und Lektorinnen / Lektoren werden gebeten, Änderungen der
in den Verzeichnissen abgedruckten Angaben durch die Vorlesungspraxis
(zusätzliche, ausgefallene, im Titel geänderte Veranstaltungen) der Verfas-
serin mitzuteilen. Gleiches gilt für in der folgenden Aufstellung lückenhaft
dokumentierte Angaben.

 1  Bundesrepublik Deutschland

Bamberg
Otto-Friedrich-Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— Das Katalanische – eine philologische Einführung für Hispanisten

und Romanisten: Hans-Ingo Radatz
WS 2017/2018:
— Sprachpraxis Katalanisch A1: Ferran Miquel Benaiges Pallarés
— Kaiser, Patriarch und Katalanen. Eine Trias der Macht im

14. Jahrhundert: Alexandru Anca
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Berlin
Freie Universität / Institut für Romanische Philologie
SS 2017:
— Katalanisch Grundmodul 2: Eduard Artés Cuenca
— Sociolingüística catalana: Eduard Artés Cuenca
WS 2017/2018:
— Katalanisch Grundmodul 1: Anna Guaita Crespo
— Katalanisch Grundmodul 3.1: Anna Guaita Crespo
— Introducció a la cultura catalana: Anna Guaita Crespo

Humboldt-Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— Expressió oral i escrita I (A2): Anna Betlem Borrull
— Expressió oral i escrita II (B1): Anna Betlem Borrull
— Llengua i Cultura I (A2): Anna Betlem Borrull
— Textos literaris (B1): Anna Betlem Borrull
WS 2017/2018:
— Llengua Català I: Eduard Artés
— Llengua i cultura II: Eduard Artés
— Expressió oral i escrita II: Eduard Artés

Bochum
Ruhr-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Katalanisch B1 / B2 Blended learning: Imma Martí i Esteve
— Català II (A2 / B1): Imma Martí i Esteve
— Amunt el teló: taller de teatre i comunicació oral (B1):

Imma Marti i Esteve
— Curs de lectura i redacció (Blockkurs): Imma Marti i Esteve
— Estudis culturals catalans (Blockkurs): Imma Marti i Esteve
— Català I (Intensivkurs): Imma Marti i Esteve
WS 2017/2018:
— Català I: Imma Martí i Esteve
— Català III: Imma Martí i Esteve
— Lectura de textos i expressió oral: Imma Marti i Esteve
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Bremen
Universität / Sprach- und Literaturwissenschaften
SS 2017:
— Intensivkurs Katalanisch: Lenke Kovács
WS 2017/2018:
—    Einführung in die Katalanistik – Sprache, Literatur und Geschichte

einer europäischen Nation auf dem Wege zu ihrer staatlichen
Unabhängigkeit: Axel Schönberger

— Intensivkurs Katalanisch: Lenke Kovács

Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— keine katalanistischen Lehrveranstaltungen
WS 2017/2018:
— Sprachliche Minderheiten in der Romania: Kathrin Andree

Frankfurt am Main
Goethe-Universität / Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
SS 2017:
— Katalanisch 1: Núria Valls i Alecha
— Katalanisch 2: Núria Valls i Alecha
— Katalanisch: Sozialgeschichte/Landeskunde: Núria Valls i Alecha
WS 2017/2018:
— Katalanisch 1: Laura Obradors Noguera
— Katalanisch 2: Laura Obradors Noguera
— Katalanisch: Sozialgeschichte/Landeskunde:

Laura Obradors Noguera
— Einführung in die spanische und katalanische Syntax:

Judith Wieprecht

Freiburg im Breisgau
Albert-Ludwigs-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Basiskompetenz (B1): Anna Subarroca Admetlla
— Systemkompetenz (B2.1): Anna Subarroca Admetlla
— Einführung in die spanische und katalanische Literaturwissenschaft:

Melina Riegel
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— Lingüística iberorrománica – Einführung in die Sprachwissenschaft
des Spanischen, Katalanischen und Portugiesischen: Claus D. Pusch

— Literatura catalana contemporània: un viatge del passat al present per
entendre el futur: Dari Escandell

— Barcelona – eine Stadt, tausende Facetten (Seminar):
Anna Subarroca Admetlla

— Lengua y educación. Sistemas educativos en España y Latinoamérica:
Anna Subarroca Admetlla

— Sprachen und Staaten: sprachnationalistische Debatten in der
Romania: Daniel Jacob

WS 2017/2018:
— Basiskompetenz (A2): Anna Subarroca Admetlla
— Anwendungskompetenz (B2.1) – Übersetzung Katalanisch-Deutsch:

Claus D. Pusch
— Canción de protesta en el Estado español – desde el Franquismo

hasta la actualidad: Anna Subarroca Admetlla
— Barcelona – eine Stadt, tausende Facetten (Exkursion):

Anna Subarroca Admetlla

Hamburg
Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— Katalanisch: Gramàtica II: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Expressió escrita: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Comentari de textos II: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Cultura i civilització: Ariadna Benet Parente
— Grundzüge der Phonologie (Spanisch / Katalanisch):

Jorge Vega Vilanova
— Grundzüge der formalen Syntax (Spanisch / Katalanisch / Franzö-

sisch): Mario Navarro
WS 2017/2018:
— Katalanisch: Gramàtica I: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Comentari de textos I: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Curs de conversa I: Ariadna Benet Parente
— Katalanisch: Curs de conversa II: Ariadna Benet Parente
— Syntax von Nullsubjekten (Italienisch / Spanisch / Katalanisch):

Jacopo Torregrossa
— Strukturelle Subjekte, Topics, Expletiva (Spanisch / Französisch /

Katalanisch): Susann Fischer
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— Grundzüge der Phonologie (Spanisch / Katalanisch):
María Pilar Larrañaga Garmendia

Heidelberg
Ruprecht-Karls-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Katalanisch für Anfänger: Irene Klein Fariza
— Katalanisch für Fortgeschrittene: Irene Klein Fariza
— Kulturwissenschaft Katalanisch: Irene Klein Fariza
WS 2017/2018:
— Katalanisch für Anfänger: Irene Klein Fariza
— Katalanisch für Fortgeschrittene: Irene Klein Fariza
— Kulturwissenschaft Katalanisch: Irene Klein Fariza

Kiel
Christian-Albrechts-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Unterkurs Katalanisch: Jordi Joan Cassany Bates
— Mittelkurs Katalanisch: Jordi Joan Cassany Bates
— Aufbaukurs Katalanisch II: Jordi Joan Cassany Bates
WS 2017/2018:
— Unterkurs Katalanisch: Mar Mañes Bordes
— Mittelkurs Katalanisch: Mar Mañes Bordes
— Aufbaukurs Katalanisch I: Mar Mañes Bordes

Köln
Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Katalanisch für Fortgeschrittene: Anna Guerra Costa
— Spanisch im Sprachkontakt: Javier Caro Reina
WS 2017/2018:
— Katalanisch für Anfänger: Anna Guerra Costa
— Landeskunde der Katalanischen Länder: Anna Guerra Costa

Konstanz
Universität / Sprachlehrinstitut
SS 2017:
— Katalanisch I + III: Georgina Alvarez Morera
— Marca Barcelona: la ciudad en el cine y la literatura contemporáneas:

Georgina Alvarez Morera
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WS 2017/2018:
— Katalanisch I + II: Georgina Alvarez Morera

Leipzig
Universität Leipzig / Institut für Angewandte Linguistik und Translato-
logie / Iberoromanische Sprach- und Übersetzungswissenschaft
SS 2017:
— Übersetzen Katalanisch-Deutsch: Constanze Gräsche
— Übersetzen Deutsch-Katalanisch: Àlex Mir Romero
— Text- und Lexikanalyse Katalanisch: Àlex Mir Romero
— Iberoromanische Übersetzungswissenschaft:

Constanze Gräsche, Carsten Sinner
— Dolmetschbezogene Sprachkompetenz Katalanisch:

Àlex Mir Romero
— Sprachkompetenz Katalanisch II: Àlex Mir Romero
— Katalanisch – Sprache und Kultur: Àlex Mir Romero
— Projekt Katalanisch: Àlex Mir Romero
WS 2017/2018:
— Kulturstudien/Sprache Katalanisch: Àlex Mir Romero
— Katalanische Sprache und Gesellschaft: Àlex Mir Romero
— Kulturbezogenes Übersetzen – Katalanisch-Deutsch:

Constanze Gräsche
— Projekt Katalanisch: Carsten Sinner
— Sprachkompetenz Katalanisch I: Àlex Mir Romero
— Iberoromanische Linguistik: Carsten Sinner
— Fachübersetzen I: Àlex Mir Romero

Mainz
Johannes Gutenberg-Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— keine katalanistischen Veranstaltungen
WS 2017/2018:
— Katalanisch I: Manuel Armenteros del Olmo

Mannheim
Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Katalanisch II: Irene Klein Fariza
— Katalanisch III (Aufbaukurs, Lektürekurs): Irene Klein Fariza



 Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik 2017/2018 357

WS 2017/2018:
— Katalanisch für AnfängerInnen: Irene Klein Fariza

Marburg
Philipps-Universität / Institut für Romanische Philologie
SS 2017:
— Katalanisch (A2): Joan Ramon Fernandez
— Konversationskurs Katalanisch / Curs de conversa (B1):

Joan Ramon Fernandez
WS 2017/2018:
— Katalanisch (A1): Renée Pera-Ros
— Katalanisch (B1): Renée Pera-Ros
— Landeskunde Kataloniens B1/B2: Renée Pera-Ros

München
Ludwig-Maximilians-Universität / Institut für Romanische Philologie
SS 2017:
— Katalanisch II: Montserrat Varela Navarro
— Begleitkurs zu Katalanisch II: Expressió oral i escrita II:

Montserrat Varela Navarro
WS 2017/2018:
— Katalanisch I: Montserrat Varela Navarro
— Begleitkurs zu Katalanisch I: Expressió oral i escrita I:

Montserrat Varela Navarro
— Romanistische Linguistik: Sprachgeschichte der Iberoromania (Spa-

nisch, Portugiesisch, Katalanisch): Sebastian Postlep

Münster
Westfälische Wilhelms-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Modernisme in Barcelona: Die katalanische Variante des Jugendstils:

Ira Oppermann
— Katalanisch I: Margarita López Arpí
— Katalanisch II: Margarita López Arpí
WS 2017/2018:
— Katalanisch I: Margarita López Arpí
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Saarbrücken
Universität des Saarlandes / Romanistik
SS 2017:
— Elementarsprachpraxiskurs Katalanisch für AnfängerInnen:

Maria Lacueva i Lorenz
— Aufbaukurs Katalanisch: Maria Lacueva i Lorenz
— Identitat i interseccionalitat als Països Catalans:

Maria Lacueva i Lorenz
WS 2017/2018:
— Elementarsprachpraxiskurs Katalanisch für AnfängerInnen:

Carles Gallifa
— Vertiefungssprachkurs Katalanisch: Carles Gallifa

Siegen
Universität / Romanistik
SS 2017:
— Katalanisch II: Eva Balada i Rosa
WS 2017/2018:
— Katalanisch I: Eva Balada i Rosa
— Katalanisch III: Eva Balada i Rosa

Tübingen
Eberhard-Karls-Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Katalanisch Anfängerkurs: Martí Riba Marín
— Katalanisch Mittelkurs: Martí Riba Marín
— Katalanisch Oberkurs: Martí Riba Marín
— Landeskunde/Kulturwissenschaft Sp. I/II (Katalanisch): Cultura,

llengua i identitat al País Valencià: Martí Riba Marín
WS 2017/2018:
— Katalanisch Anfängerkurs: Raquel Galofré Bofarull
— Katalanisch Intensiv (Anfänger- und Mittelkurs):

Raquel Galofré Bofarull
— Landeskunde/Kulturwissenschaft Sp. I/II (Katalanisch): Cultura i

societat als Països Catalans: Raquel Galofré Bofarull
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Würzburg
Bayerische Julius-Maximilians-Universität / Romanische Philologie
SS 2017
— Katalanisch 1: Antonio Gallardo
— Katalanisch 3: Antonio Gallardo
WS 2017/2018:
— Katalanisch 2: Antonio Gallardo
— Katalanisch 4: Antonio Gallardo

 2  Österreich

Wien
Universität / Institut für Romanistik
SS 2017:
— Català 1: Carles Batlle i Enrich
— Català 2: Carles Batlle i Enrich
— Català 3: Carles Batlle i Enrich
— Història contemporània de Catalunya: Pia Jardí
— Cataluña: Construcción de la identidad nacional: Pia Jardí
WS 2017/2018:
— Català 1: Carles Batlle i Enrich
— Català 2: Carles Batlle i Enrich
— Català 3: Carles Batlle i Enrich
— Història contemporània de Catalunya: Pia Jardí

 3  Deutschsprachige Schweiz

Zürich
Universität / Romanisches Seminar
SS 2017:
— Introducció al català, IIa part: Georgina Alvarez Morera
— Las lenguas iberorrománicas entre monocentrismo y pluricentrismo:

Johannes Kabatek
WS 2017/2018:
— Introducció al català, Ia part: Georgina Alvarez Morera
— Introducció al català, IIIa part: Georgina Alvarez Morera
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 Melanie Blaschko, J. W. Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Romanische
Sprachen und Literaturen, Norbert-Wollheim-Platz 1, D-60629 Frankfurt am Main,
<melanie.blaschko@gmx.net>.



Zeitschrift für Katalanistik 31 (2018), 361–407
ISSN 0932-2221 · eISSN 2199-7276

Ressenyes
Buchbesprechungen

Ramon Llull: Romanç d’Evast e Blaquerna. Edició crítica d’Albert
Soler i Joan Santanach, Palma: Patronat Ramon Llull, 2009
(Nova Edició de les Obres de Ramon Llull; VIII). 709 Seiten.
ISBN 978-84-9883-173-3.

Die vom Patronat Ramon Llull herausgegebene Reihe Nova Edició de les
Obres de Ramon Llull hat es sich zum Ziel gesetzt, die bislang nicht oder nur
in unzureichender Weise edierten katalanischen Schriften Ramon Llulls in
philologisch zuverlässigen, kritischen Ausgaben zur Verfügung zu stellen.
Das Projekt zählt mit der Unterstützung namhafter katalanischer Llull-
Forscher, welche im Herausgeber-Komitee die Qualität der Veröffent-
lichungen sichern und/oder für die Edition einzelner Bände verantwortlich
zeichnen. Aktuell sind bereits vierzehn Bände erschienen, weitere sind in
Bearbeitung (für genauere Informationen siehe die Homepage: <http://
www.patronatramonllull.org/index.php?La_NEORL>).

Stellvertretend für die im Rahmen dieses ambitiösen Projekts erschei-
nenden Titel soll hier der achte Band der Reihe, Llulls Romanç d’Evast e
Blaquerna besprochen werden, der von Albert Soler und Joan Santanach
herausgegeben wurde, zwei profunden Llull-Kennern, denen wir bereits
andere Llull-Editionen sowie eine Vielzahl wichtiger Studien zum Autor
verdanken. Das nun neu edierte Werk gehört zweifelsohne zu den bedeu-
tendsten des Mallorquiners: Es erzählt die Lebensgeschichte des Protago-
nisten Blaquerna, eines makellosen, stets nach spiritueller Perfektion stre-
benden Helden. Der Roman beginnt mit der Heirat seiner Eltern, Evast
und Aloma, seiner Geburt und Erziehung, berichtet von seinem Auszug
und den Menschen und Prüfungen, denen er auf seinem Weg begegnet,
und endet, als Blaquerna sich, nach erfolgreicher Durchsetzung geistlicher
und kirchlicher Reformen, in hohem Alter in eine Klause zurückzieht, um
sich nun ganz der Kontemplation zu widmen. Jeder Lebensetappe des
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Helden entspricht die Darstellung einer bestimmten sozialen Schicht,
sodass das Werk zugleich auch ein Panorama der mittelalterlichen Gesell-
schaft zeichnet.

Llull verfasste Blaquerna zwischen den Jahren 1276 und 1283 und vieles
deutet darauf hin, dass er sich bei der Konzeption des Werks an den Lese-
gewohnheiten des höfischen Publikums orientierte, das bevorzugt fiktio-
nale narrative Texte las (die ‚romans‘ der französischen Tradition). Auch
bei Blaquerna handelt es sich um einen Roman und der Autor selbst mar-
kiert diese Gattungszugehörigkeit, wenn er die anfangs verwendete neu-
trale Bezeichnung ‚llibre‘ gegen Ende des Werks durch ‚romanç‘ ersetzt
(das Substantiv findet sich drei Mal in Kapitel 115 sowie im Kolophon).
Die Herausgeber der NEORL-Ausgabe tragen diesem Umstand Rech-
nung, indem sie diese Gattungsbezeichnung nun erstmals auch in den Titel
aufnehmen. Eine weitere Neuerung gegenüber den vorangegangenen Edi-
tionen fällt ebenfalls schon beim Blick auf den Buchdeckel ins Auge: der
Name des Protagonisten wurde von ‚Blanquerna‘ – dies ist die Schreibung,
die die einzige katalanische Handschrift aus dem 14./15. Jahrhundert
durchgehend verwendet – zu ‚Blaquerna‘ korrigiert. Die Herausgeber
begründen diese Entscheidung damit, dass sich die euphonische n-Epen-
these auf katalanischem Sprachgebiet höchstwahrscheinlich erst Mitte des
14. Jahrhunderts vollzog, weshalb davon auszugehen sei, dass Llull seinen
Helden ‚Blaquerna‘ genannt habe (in der Llull-Forschung hat sich diese
neue Schreibung bereits in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt, im All-
tagsgebrauch – Namen von Straßen oder Institutionen – findet man
jedoch noch immer die alte Variante).

Bevor im Folgenden weitere editorische Entscheidungen erläutert wer-
den sollen, lohnt es sich, zunächst einen Blick auf die Textgeschichte zu
werfen. Wie bereits erwähnt, ist der Romanç d’Evast e Blaquerna in nur einem
Manuskript überliefert (ms. A, München, Bayerische Staatsbibliothek,
Hisp. 67); einzelne Fragmente der katalanischen Fassung – der zum fünf-
ten Buch des Romans gehörende Llibre d’amic e amat etwa zirkulierte auch
unabhängig von dem Gesamttext – finden sich auch in anderen Hand-
schriften. Darüber hinaus sind uns aber auch vier handschriftlich überlie-
ferte Übersetzungen erhalten: eine okzitanische, eine französische und
zwei lateinische. Die Llull-Forschung geht heute davon aus, dass der Autor
selbst die Übersetzung ins Okzitanische veranlasste, ebenso wie eine Über-
setzung ins Französische (die allem Anschein nach auf Basis der okzitani-
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schen Fassung erfolgte1). Dieses Bemühen um die mehrsprachige Ver-
breitung seiner Schriften – Blaquerna ist hier nur eines von vielen Beispielen
– lässt sich mit dem missionarischen Eifer des Mallorquiners erklären:
damit seine Lehren fruchtbar werden konnten, musste er eine möglichst
große Leserschaft erreichen. Teil dieser Strategie war es auch, dass Llull die
unterschiedlichen Fassungen seiner Schriften zuweilen modifizierte, Teile
hinzufügte oder entfernte, um den Bedürfnissen der jeweiligen Adressaten
entgegenzukommen. So enthalten alle Textzeugen des provenzalischen
Überlieferungszweigs des Blaquerna ein Kapitel über die Passion Jesu
Christi (als Teil der Art de contemplació des fünften Buchs), welches das
katalanische Manuskript und die von diesem abhängigen Textzeugen nicht
aufweisen. Während bisherige Herausgeber aus diesem Grund davon aus-
gingen, der Text sei apokryph, plädieren Soler und Santanach mit überzeu-
genden inhaltlichen, stilistischen und überlieferungsgeschichtlichen Argu-
menten dafür, dieses Kapitel als vom Autor selbst angefertigte, nachträg-
liche Ergänzung zur provenzalischen Fassung des Blaquerna anzusehen,
und drucken es im Appendix ihrer Ausgabe ab. Das Beispiel mag verdeut-
lichen, dass Editionen des llullschen Werks sich nicht darauf beschränken
können, die katalanischen Textzeugen zu studieren, sondern stets auch die
übrige Überlieferung im Blick behalten müssen, um so alle Stadien der
Textproduktion und -verbreitung zu überschauen. Im Fall des Blaquerna
spricht überdies auch noch die Entstehungszeit der Handschriften dafür:
während das katalanische Manuskript um die Wende zum 15. Jahrhundert
datiert, entstanden die ersten überlieferten okzitanischen, französischen
und lateinischen Übersetzungen noch zu Lebzeiten des Autors (die beiden
ersteren befanden sich möglicherweise sogar in seinem Besitz). Insbeson-
dere für jene Stellen, die in der katalanischen Handschrift fehlen oder unle-
serlich sind, vermögen sie daher eher Aufschluss über die mögliche
Autorintention zu geben als später datierende katalanische Textfassungen.

Der Herausgeber der ersten kritischen Ausgabe des Romans, Salvador
Galmés, hatte lediglich das katalanische und das provenzalische Manu-
skript sowie spätere Drucke des Werks zu seiner Verfügung, als er mit sei-
nen vier Bänden in der Reihe Els nostres Clàssics in den Jahren 1935–1954
jenen Text erstellte, der für die kommenden Jahrzehnte die Referenzaus-
                                                     
1 Für die Bedeutung des Okzitanischen bei der Verbreitung der Schriften Llulls siehe

Lola Badia, Joan Santanach und Albert Soler, „Le rôle de l’occitan dans la production et
la diffusion des œuvres de Raymond Lulle (1274–1289)“, in: La voix occitane. Actes du 8e

Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Bordeaux, 12–17 octobre 2005), hg.
von Guy Latry, 2 vols., Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux 2009, vol. 1, S. 369–408.
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gabe des Blaquerna bilden sollte.2 Dies stellte ihn vor ein Problem, denn
auch wenn die Handschrift A – welche auch die Basis der Edition von
Soler und Santanach darstellt – nahezu vollständig ist und nur wenig offen-
sichtliche Fehler aufweist (derselbe gewissenhafte Kopist fertigte auch
Abschriften anderer Werke Llulls an), so fehlen in ihr doch die ersten
Folioseiten, d.h. die Kapitel 1–4 sowie der Anfang des Kapitels 5 des ers-
ten Buchs. Galmés, wie auch alle späteren Editoren, ergänzte die fehlenden
Teile mit Hilfe des ersten katalanischen Drucks (1521, València, Joan
Bonllavi), auch wenn er sich bewusst war, dass „la mà irreverent del mos-
sèn Bonlabii“3 stark in den Text eingegriffen hatte: die Version der Druck-
fassung zeigt einen starken Hang zur Amplifikation und ist sprachlich an
den Geschmack der Zeit angepasst. Die Herausgeber der NEORL-Aus-
gabe wählen eine andere Lösung, die eher zu überzeugen vermag: sie
rekonstruieren die fehlenden Eingangspassagen mit Hilfe der französi-
schen und der lateinischen Version des Texts (dem okzitanischen Manu-
skript fehlen ebenfalls die ersten Folioseiten). Statt die emendierten Teile
zu archaisieren – solche Versuche schlagen meistens fehl –, erstellen sie
einen Text in modernem Katalanisch, der typographisch durch die Kursiv-
form kenntlich gemacht ist. Im Appendix werden der französische, der
lateinische, der ‚valencianische‘ und der rekonstruierte Text in Form einer
Synopse einander gegenübergestellt, sodass der interessierte Leser jeden
Schritt der Textrekonstruktion nachvollziehen kann.

Wie aus den bisherigen Ausführungen deutlich geworden sein dürfte,
besteht der Gewinn der neuen Edition des Romanç d’Evast e Blaquerna zwei-
felsohne darin, dass die Herausgeber für die Texterstellung die mehrspra-
chige Überlieferungstradition des Werks beachtet und die Beziehungen
zwischen den einzelnen Fassungen eingehend studiert haben. Wo dies
sinnvoll erschien, weist der kritische Apparat auch Varianten nicht-katala-
nischer Versionen auf, besonders auffällige Stellen werden in Fußnoten
ausführlich kommentiert und diskutiert. Die Edition von Soler und Santa-
nach eröffnet damit neue Perspektiven auf den Text und kann einen Aus-
gangspunkt für neue Forschungsansätze bilden. Für Llull-Forscher und an
philologischen Fragestellungen interessierte Leser bildet sie – wie auch die
                                                     
2 Libre de Evast e Blanquerna, hg. von Salvador Galmés, 4 vols. (Els nostres Clàssics; 50–51,

58–59, 74 und 75), Barcelona: Barcino 1935–1954 (neu aufgelegt im Jahr 1981). Bereits
einige Jahre zuvor hatte Galmés gemeinsam mit Miquel Ferrà die Edition des Texts für
die Obres de Ramon Llull, vol. X, besorgt (Palma de Mallorca, 1914).

3 Salvador Galmés, „Noticia preliminar“, in: Libre de Evast e Blanquerna, hg. von S. G., vol.
1 (Els nostres Clàssics; 50–51), Barcelona: Barcino 1935, S. 5–16, hier: S. 14.
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übrigen in der NEORL-Reihe erschienenen Bände – damit ein unverzicht-
bares Arbeitsinstrument.

Ein Nachteil der Ausgabe, für den die Herausgeber jedoch bereits Ab-
hilfe geschaffen haben, sei zum Schluss doch noch erwähnt. Wie es den
Gepflogenheiten der NEORL-Reihe entspricht – und bei einer philo-
logisch ausgerichteten Edition auch gar nicht anders sein kann –, wurde die
Graphie der Handschrift A beibehalten.4 Dies macht den Gebrauch der
Edition für ein breiteres Publikum sehr mühsam. Auch setzt die Einlei-
tung, die sich fast ausschließlich mit philologischen Fragen befasst, bereits
eine gewisse Kenntnis des Werks von Llull voraus. Im Jahr 2016 haben
Soler und Santanach den Text des Romanç d’Evast e Blaquerna erneut heraus-
gebracht,5 dieses Mal in moderner Orthographie und mit einer ausführ-
lichen Einleitung zu Autor und Werk sowie erklärenden Anmerkungen
versehen. Allen an Llull Interessierten sei diese Ausgabe zur parallelen oder
alternativen Lektüre anempfohlen.

 Isabel Müller, Ruhr-Universität Bochum, Romanisches Seminar, Universitätsstraße 150,
D-44780 Bochum, <Isabel.Mueller@rub.de>.

Lola Badia / Joan Santanach / Albert Soler: Ramon Llull as a
Vernacular Writer. Communicating a New Kind of Knowledge.
Woodbridge: Tamesis, 2016 (Colección Támesis Serie A.
Monografías; 354). xiv + 372 pàgs. ISBN 978-1-85566-301-5.

Al núm. 26 (2013) de la ZfK es van ressenyar dos volums fonamentals
sobre Ramon Llull, dedicats un a la seva obra llatina (a cura d’Alexander
Fidora) i l’altre al funcionament de l’art lul∙liana (Anthony Bonner). Cap
dels dos, en canvi, no havia pres en consideració l’obra catalana i la dimen-
sió literària del mallorquí. En aquest sentit, el volum que ressenyem aquí és
un complement perfecte per als dos altres ja existents. Omplir la llacuna
d’un estudi global del Llull vernacle és el que es proposa el volum de Lola
Badia, Albert Soler i Joan Santanach i, ja es pot dir d’entrada, els tres

                                                     
4 Die wenigen Eingriffe der Herausgeber in den Text betreffen lediglich die Interpunk-

tion, die Groß- und Kleinschreibung, die Auflösung der Abkürzungen, die Vereinheit-
lichung der Verwendung von i/j und u/v sowie die Worttrennung entsprechend dem
modernden Gebrauch.

5 Romanç d’Evast e Blaquerna, hg. von Albert Soler und Joan Santanach in Zusammenarbeit
mit Maria Toldrà (Col∙lecció Barcino; 10), Barcelona: Editorial Barcino 2016.
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volums en conjunt formaran a partir d’ara, la tríada de llibres de referència
que haurà pres el relleu als dos volums fonamentals amb el títol Raimund
Lull que E.-W. Platzeck havia dedicat a l’autor als anys 1960.

Quatre capítols centrals formen el gruix de Ramon Llull as a Vernacular
Writer, i van acompanyats d’una introducció, un ‘epíleg’ i dos annexos que
tenen força pes propi i obren, tots ells, camps temàtics nous. La introduc-
ció, partint de la presentació de la vida i del projecte intel∙lectual de Llull,
ubica el personatge en el context del ‘vernacularism and the emancipation
of the laity’, és a dir, en aquells corrents que la història de la ciència ano-
mena Fachprosa (textos factuals associats a les disciplines científiques) i que
la història cultural, seguint Ruedi Imbach, anomena Laienkultur. A conti-
nuació, el capítol 1 ja posa un primer accent potser inesperat: prenent la
Rhetorica nova lul∙liana i els seus conceptes de bellesa i ordre com a punt de
partida, està dedicat sencerament als nuclis de pensament teòric de Llull
que tenen rellevància lingüística o literària. Aquestes idees del mallorquí no
formen un sistema sense fissures, però sí un conjunt altament suggerent: hi
entren aspectes com el sisè seny de l’home (el seny de la comunicació que
Llull anomena affatus), l’al∙legoria com a principi d’expressió, la mnemò-
nica, l’autoexegesi lul∙liana (bo i que no literària a la manera de Dante), la
prèdica i el seu mètode, els neologismes lul∙lians (les anomenades ‘paraules
estranyes’) i la seva obscuritat didàctica. No en cada àmbit Llull formula
teories explícites, però sempre els principis de pensament de cada nucli es
revelen altament interconnectables amb les teories de l’època. El capítol 2,
dedicat als gèneres literaris i a l’estilística lul∙lians, posa l’èmfasi en la pre-
sentació dels textos individuals més importants: van des de l’obra magna del
mallorquí, el Libre de contemplació, i les novel∙les Blaquerna i Fèlix, passant per
les obres en vers i els diàlegs literaris, fins a les formes breus. Aquestes pre-
sentacions pressuposen en el lector algun coneixement previ de cada obra i
n’enfoquen aspectes més específics, com ara, cap al final del capítol, les
idees que Llull tenia sobre l’amor i les dones. El cap. 3, a continuació, passa
a contemplar la dimensió material de la gènesi i transmissió dels textos
lul∙lians. El que podria semblar un aspecte purament extern i tècnic de l’es-
criptura lul∙liana es revela, al llarg del capítol, com una perspectiva impres-
cindible per completar la visió que tenim de Llull com a escriptor vernacle.
Per una banda, són ventilades les qüestions del plurilingüisme en la trans-
missió escrita de l’obra lul∙liana i la complexa relació del català amb la llen-
gua occitana en cada còdex; per altra banda es llancen, en aquest capítol,
els conceptes de ‘scripta’ i ‘scriptorium’ aplicats a Llull: el primer s’ha d’en-
tendre com un nom femení del singular, i una scripta designa, en aquest
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sentit, un tipus d’escriptura, que es distingeix per un feix de característiques
estilístiques i materials. De la scripta hem de distingir el terme scriptorium: si
en altres autors medievals com Arnau de Vilanova, el mot designa un taller
d’escriptura concret, en Llull, per la seva falta de constància topogràfica i
per la falta d’informació sobre com van ser confegits els seus originals,
només pot tenir una accepció més abstracta. Entre els altres aspectes abor-
dats en aquest capítol trobem, per exemple, les qüestions de format dels
manuscrits o les remarcables estratègies de difusió perseguides per l’autor, i
manifestes en el seu testament. Malgrat l’esforç que Llull esmerça per
aquest fi (i excepció feta per al Llibre de cavalleria), el gruix d’escrits lul∙lians
mai no va aconseguir d’entrar en els circuits de transmissió més usuals per
a la literatura en llengua vernacla, sinó que va formar fileres de transmissió
pròpies. Clouen el capítol dos resums extremament útils: un està dedicat
als fons de manuscrits lul∙lians a les biblioteques d’avui i l’altre a la història
d’edició i impremta de l’obra lul∙liana en català i llatí (i només de manera
molt puntual, en altres llengües). Si bé que el capítol, doncs, té un comen-
çament d’alta especialització codicològica, en el seu conjunt resulta infor-
matiu i llegidor, presentant aspectes interessants i no fàcilment disponibles
en les obres de referència del lul∙lisme.

El quart i últim dels capítols centrals del llibre presenta un altre abor-
datge igualment profitós de l’obra lul∙liana: situar-la en el context dels
autors contemporanis dels regnes de Mallorca i d’Aragó, siguin d’expressió
vernacla o llatina, com ara Ramon de Penyafort o Ramon Martí. Ara, hi ha
una idea conceptual que fa que aquesta panoràmica dels coetanis sigui
especialment aclaridora, i és la d’incloure tant els aspectes ‘concordants’
amb Llull (com se’n troben en Arnau de Vilanova i Matfre Ermengau, en
part) com els ‘discordants’ (com n’hi ha en el trobador Cerverí de Girona o
el rei Jaume I). Més encara que els paral∙lelismes, són aquestes discordances
que ajuden a entendre la posició del mallorquí en l’univers discursiu del seu
temps. Certament, es tracta d’un dels passatges més reeixits de tot el
volum. L’anomenat ‘epíleg’ del llibre, que en podria formar un altre capítol
més, repassa les formes d’autorepresentació lul∙liana. Entre elles, hi trobem
els personatges de ‘Ramon lo Foll’ en el Blaquerna, el ‘Raimundus’ de la
Vita coaetanea, o el ‘Ramon’ dels diàlegs literaris. L’instrumentari utilitzat
per fer front a aquesta varietat de representacions, malauradament no va
gaire més enllà del terme ‘anonymous autobiographism’. S’hi troben a fal-
tar els conceptes tan intensament reflectits en la crítica actual al voltant de
l’autoestilització (self-fashioning), i que tant prometen pel que fa a la seva
aplicació en el cas lul∙lià. Igualment es fa sentir que els autors no hagin vol-



368 Ressenyes 

gut anar més enllà del concepte de ‘font’, sigui explícita o conjectural (p.
289ss.), quan l’instrumentari de la intertextualitat i intratextualitat (referen-
cialitat dins l’obra d’un mateix autor; aquí descrita com a ‘recurrència de
motius’) prometen resultats més rics. El repàs de les figures de Llull que es
van construir en les diverses branques de la seva recepció (p.ex. la idea
d’un Llull alquimista, amb una multitud de textos falsament atribuïts) clou
aquest epíleg tan nodrit. Finalment, els dos apèndixs del llibre ofereixen,
per una banda, una llista de manuscrits, d’alta especialització codicològica, i
per altra banda, un repàs de la recepció lul∙lista en la literatura catalana:
heus un altre aspecte fonamental del Llull vernacle, ja que la política cultu-
ral actual el promou com a fundador de la literatura catalana. El repàs que
se’n fa aquí, en canvi, arriba a l’afirmació contundent que no només una tal
idea era aliena al pensament de Llull, sinó que el pes molt relatiu de la seva
recepció també fa difícil d’atribuir-li una influència com la que Dante o
Shakespeare van tenir sobre les seves respectives literatures nacionals.

Un volum tan ample com aquest sobre Llull i el vernacularisme hauria
pogut donar alguna referència sobre la recepció lul∙lista ibèrica a Castella i
Portugal – no pas perquè la recepció ibèrica sigui preferencial a les altres
europees, sinó per algunes especificitats seves, com són el fet que la ibèrica
sigui la única branca de la recepció que entèn Llull en primer lloc com a
polemista interreligiós i que es troba, per tant, més a prop del mallorquí
que altres recepcions europees. En segon lloc, alguns dels ibèrics podrien
haver tingut en compte textos lul∙lians escrits en català i, finalment, és úni-
cament en aquest àmbit que podem parlar d’una recepció literària i no filo-
sòfica o metodològica de Llull, petita, però real.

Per acabar de presentar aquest important volum, no es pot esquivar la
‘questione della lingua’. Ramon Llull as a Vernacular Writer s’ha publicat en
anglès a l’editorial hispanòfila londinenca Támesis i, segons el pròleg, la
versió anglesa del text en gran mesura va a càrrec de Robert D. Hughes, les
tries estilístiques del qual tenen certament caràcter propi. Pel que sembla,
per ara no se’n preveu treure cap versió en català. Amb aquesta maniobra,
la tria de l’anglès com a nova lingua franca del lul∙lisme internacional queda
consagrada, ja que dels tres volums esmentats al principi d’aquesta res-
senya, només el d’Anthony Bonner està disponible en català. Certament és
una situació que continua essent altament discutible i que rau en la voluntat
del lul∙lisme actual, per altra banda molt justificada, de presentar-se com
una branca més dels estudis medievals europeus. Els tres autors d’aquest
llibre, tanmateix, representen tres generacions acadèmiques i formen el
nucli dur dels estudis lul∙lians a la Universitat de Barcelona. Curiosament,
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quan vulguem citar la seva introducció al lul∙lisme vernacle, no ho podrem
fer en català. Un altre aspecte: per classificar la mena de llibre que és Ramon
Llull as a Vernacular Writer, podem preguntar-nos cap a quin públic està
orientat. Per una banda, els autors es dirigeixen a un públic amb un interès
sostingut per a les qüestions de fonologia contrastiva occitanocatalana me-
dieval i per la codicologia dels textos vulgars. Per altra banda, no pressupo-
sen cap coneixement del català i han fet traduir fins i tot noms i títols. Pot-
ser aquest descompensament indica que la versió anglesa del llibre –per
altra banda, absolutament necessària– podria haver estat més succinta, i
que la catalana encara s’hauria de fer. En sentit invers, és de lloar que en
principi els noms i les citacions vagin sempre acompanyats de la seva ver-
sió original. A vegades, però, la trobem a faltar, com és ara el cas amb el
nom del personatge al∙legòric “Little-do-I-Care” (p. 117) del Blaquerna, de
qui el lector catalanoparlant haurà de fer sol l’esforç de recordar-se si el
nom original podria haver estat Poc-m’ho-preu o potser Tant-se-me’n-fa. Bro-
mes apart, la tria lingüística de l’anglès està intencionada per recordar, i
amb molta raó, a la comunitat internacional de medievalistes que Ramon
Llull no és únicament un tardoescolàstic llatí, sinó que és imprescindible la
seva dimensió vernacla per a un coneixement adequat del personatge i la
seva obra. Si en un context llatí, Llull és vist per contemporanis i investiga-
dors com una peça estranya, menyspreada per alguns, un cop posat en un
context vernacular perd gran part de l’estranyesa de la seva obra i el seu
estil, adorats per molts i alhora tan vivament criticats fins als dies actuals.

Amb una última observació, voldríem recordar que el Llull vernacle no
és sinònim de Llull literari. Com és sabut, Ramon es distingeix precisament
per haver adaptat la llengua vernacla per a la ciència del seu temps. Tan-
mateix, les seves obres més literàries, com les novel∙les Blaquerna i Fèlix o la
poesia lírica, pesen molt més en el corpus català que no pas en el llatí; de
manera que el Llull vernacle serà sempre també un Llull més marcadament
literari que el Llull llatí. Malgrat això, el volum s’està de discutir els termes
bàsics de literatura, ficció o poesia en l’obra de Llull. Potser la ‘literatura
alternativa’ de Ramon Llull, terme propagat per Lola Badia ja en altres
llocs, s’hauria merescut una presentació més detinguda per al públic inter-
nacional que el volum, tan justificadament, es vol guanyar. Sigui com sigui,
aquest públic, a partir d’ara, no tindrà més excusa per no renovar la seva
imatge de Llull i fer-ne un escriptor que s’ha de contemplar en el context
on pertany.

 Roger Friedlein, Ruhr-Universität Bochum, Romanisches Seminar, GB7,
D-44780 Bochum, <roger.friedlein@rub.de>.
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Antonio Coello, Francisco de Rojas Zorrilla, Luis Vélez de Guevara:
El catalán Serrallonga (ed. Almudena García González). Madrid /
Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 2015. 411 pàgs.
ISBN (Iberoamericana): 978-84-8489-895-5 / ISBN (Vervuert):
978-3-95487-437-8.
Div. Aut.: L’ombra d’en Serrallonga. Vilafranca del Penedès:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2015. 2 vols. (21 pàgs. i 162
pàgs.). ISBN: 978-84-935534-9-4.

Torna, torna Serrallonga cantaven els Esquirols l’any 1980 i avui, investiga-
dors i lectors en general seguim constatant la vigència de Joan Sala, el ban-
doler més cèlebre de la història i de la literatura catalanes, que constant-
ment torna amb noves relectures i homenatges. Aquesta ressenya vol fer
ressò de dues edicions de 2015 que, malgrat les seves grans diferències, són
importants contribucions per a comprendre la figura històrica i el mite de
Serrallonga, de manera que constituiran de ben segur –ho estan fent ja en
el present– dos punts de partida per a futures investigacions.

El primer volum té per títol El catalán Serrallonga i per autors a Antonio
Coello, Francisco de Rojas Zorrilla i Luis Vélez de Guevara, tres prohoms
del teatre del Segle d’Or de les lletres castellanes. La responsable del llibre,
Almudena García González, ens presenta editada i anotada aquesta comè-
dia escrita a tres mans, precedida per un extens (198 pàgines) i rigorós
estudi introductori i seguida per un llistat de variants dels setze testimonis
que pertanyen al segle XVII. Es tracta de la publicació derivada de la tesi
doctoral que va defensar l’any 2011 Almudena García González a la Uni-
versidad de Valladolid, dirigida per Germán Vega García-Luengos i em-
marcada en els projectes de recerca finançats Edición y estudio de la obra de
Rojas Zorrilla i Estudio y valoración final del teatro de Rojas Zorrilla, ambdós inte-
grats en el macropojecte Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos
de investigación del programa ministerial Consolider, macroprojecte que, de
fet, va premiar aquesta mateixa tesi doctoral.

Crida l’atenció la data d’estrena d’El catalán Serrallonga, el 10 de gener de
1635. Tenint en consideració que Joan Sala va ser executat públicament el
8 de gener de 1634, i per tant encara era recent, la comèdia devia complir
una funció propagandística del poder del duc de Cardona i del comte-duc
d’Olivares que havien aconseguit capturar i castigar exemplarment un dels
homes més buscats del regne. En aquest sentit García González, a l’estudi
introductori, defensa la hipòtesi que l’escriptura de la peça no va ser una
iniciativa dels tres dramaturgs sinó que hi hauria d’haver algun encàrrec
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oficial de la cort per a celebrar aquesta victòria del privat de Felip IV i del
seu virrei a Catalunya.

Una particularitat formal però amb implicacions en el contingut és que
es tracta d’una comèdia en col∙laboració, quelcom habitual des de la dècada
de 1630 fins a finals del mateix segle. Es conserva un manuscrit de la sego-
na i tercera jornades, que pertanyen a Rojas Zorrilla i a Vélez de Guevara,
respectivament, mentre que resta desaparegut el manuscrit amb la primera
jornada, d’autoria de Coello. L’editora demostra com regna l’harmonia
entre les tres jornades, malgrat que es deguin a diferents plomes, a excep-
ció del tractament del personatge d’Alcaraván, el graciós de la comèdia,
amb qui cada dramaturg mostraria més la seva llibertat compositiva. A
més, García González estudia com el responsable d’una jornada pot inter-
venir –i intervé en la comèdia en qüestió– en les jornades d’altri amb cor-
reccions i tot tipus d’esmenes.

Una altra part molt interessant de l’estudi introductori és el procés
d’adaptació que a partir de la vida real de Joan Sala fan els tres dramaturgs
per a convertir-lo en un personatge de la noblesa que es veu forçat a fer-se
bandoler, quelcom que des d’aleshores formarà part del mite de Serrallon-
ga. García González comença fent un estat de la qüestió sobre els elements
biogràfics que els historiadors han aconseguit exhumar fins a dia d’avui i
els acara amb les característiques principals del protagonista de la comèdia.
D’aquesta operació resulta evident que els autors en el moment de conce-
bre l’obra estan pensant en paràmetres de gènere –la comedia nueva en gene-
ral i les comèdies de bandolers en particular– i subordinen les referències
reals al motlle de la convenció literària.

Quant a la recepció de l’obra, l’editora del volum ens ofereix dades que
permeten apreciar l’èxit de la comèdia principalment a Barcelona i a Ma-
drid però també en altres indrets com Sevilla, Pamplona, Écija, València,
Toledo i Ourense, des de la data de l’estrena fins a mitjan segle XIX. L’inte-
rès més perllongat en el temps a Barcelona d’El catalán Serrallonga es deu a
raons de pertinença a la tradició, però també per la popularitat, que també
estudia l’editora, de les obres –una peça teatral i dues novel∙les– de Víctor
Balaguer sobre el bandoler, on se’ns dóna una imatge romàntica en part
hereva de Coello, Rojas i Vélez. García González mostra el vincle entre
l’antiga comèdia que Balaguer assegura haver llegit i el rebel Serrallonga
que s’imposa amb força durant la Renaixença. L’apartat dedicat a la recep-
ció també passa revista a les aportacions d’altres autors il∙lustres sobre el
bandoler, com les de Joan Amades o les de Joan Maragall, el muntatge
d’Els Joglars, la novel∙la de Llorenç Capdevila Serrallonga, l’últim bandoler
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(2006) i les realitzacions per cinema i per televisió, com la minisèrie de TV3
sobre la vida de Serrallonga, estrenada l’any 2008. També fa al∙lusió a l’ex-
posició Torna, torna Serrallonga: història i llegenda dels bandolers catalans del barroc,
patrocinada per la Fundació La Caixa l’any 1995 i comissariada pel cate-
dràtic d’història moderna Xavier Torres, un dels autors de L’ombra d’en Ser-
rallonga, l’altre volum objecte d’aquesta ressenya.1

És de gran ajuda per a tenir una imatge de conjunt, el resum argumental
tan ben dissenyat que incorpora a l’estudi introductori i la classificació en
quadres –segons els estudis de Ruano de la Haza– de l’acció de l’obra.
Forma part d’aquesta anàlisi estructural una descripció de la mètrica em-
prada per a cada jornada i un estudi dels personatges que ens enfronta amb
la tradició anterior i posterior.

L’estudi de crítica textual i de filiació de testimonis que ha realitzat l’edi-
tora del volum mereix l’alabança de la comunitat acadèmica. La història de
la transmissió d’aquesta obra és d’una gran complexitat que es manifesta
principalment per la gran quantitat de testimonis –un manuscrit i vint-i-
nou impresos– i per la manca de dades sobre la procedència o la data d’al-
guns d’ells, encara que la filòloga aconsegueix classificar-los d’una manera
força precisa i alhora prudent.

Les notes a peu de pàgina que completen l’edició són de gran precisió i
ajuden el lector a entendre el text de la comèdia en sí mateix i en relació
tant a les fonts documentals sobre Joan Sala com a marques d’estil presents
en altres obres dels tres dramaturgs implicats. Les notes que elabora García
González també serveixen per resoldre determinades qüestions històriques
i lingüístiques del castellà del segle XVII que al lector del XXI resultarien
fosques si no comptés amb aquesta guia.

Res no es pot objectar a aquesta edició tret potser d’algun vestigi de la
tesi doctoral –per exemple la remissió a un apèndix inexistent en el nou
format– o la manca d’un lector crític en llengua catalana, ja que la repro-
ducció d’alguns passatges en aquesta llengua presenta alguns interrogants
que no desmereixen el conjunt però que poden cridar l’atenció als lectors
catalanoparlants.

En definitiva, hem de celebrar l’aparició d’aquest volum perquè era una
necessitat per als estudiosos de la història i de la literatura de l’Edat Mo-
derna, que abans havíem de llegir aquesta comèdia fonamental per com-
                                                     
1 Altres obres de Xavier Torres vinculades a Serrallonga són: Els bandolers (s. XVI–XVII)

(1991), Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590–1640) (1993) i el
catàleg de l’exposició citada Torna, torna, Serrallonga: història i llegenda dels bandolers catalans
del barroc (1994).
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prendre la figura de Serrallonga per l’edició de la Biblioteca de Autores Espa-
ñoles de 1861, plena d’errors. García González ens ofereix un text net, unes
notes necessàries i un estudi sòlid i rigorós que obren un gran ventall de
possibilitats per a la recerca sobre aquest univers històric-literari que afecta
a les tradicions catalana i castellana i que ha esdevingut un mite de gran
interès per a l’actualitat.

Passem ara a obrir el paquet d’aquesta edició de luxe que té per títol
L’ombra de Serrallonga i que té com a responsables, a més dels autors que
signen els diferents capítols, ex-balladors del Ball d’en Serrallonga de Vila-
franca del Penedès i el propi Ajuntament de la mateixa ciutat. La funda
allargada que protegeix els dos volums presenta per les dues cares una
pistola –com si es tractés d’una caixa reservada per un duel– que va ser la
primera arma utilitzada en la recuperació del Ball d’en Serrallonga l’any
1980 a Vilafranca. Sobre fons negre res més que la pistola a banda i banda,
i en un lateral el títol. Obrint la caixa tenim un primer volum amb la imatge
de la mateixa pistola i que duu per títol El Ball d’en Serrallonga, integrat per
breus capítols, cadascun de dues pàgines aproximadament i amb una gran
quantitat d’imatges. Es tracta d’un estudi escrit per diversos autors sobre el
bandoler, els bàndols nyerro i cadell, el ball que va originar i que després de
daltabaixos continua representant-se avui en dia i diversos aspectes vincu-
lats amb el ball parlat, la seva posada en escena i la pervivència actual. El
segon volum és en realitat un volum factici que consta de quatre manus-
crits inèdits sobre el cèlebre ball en facsímils relligats: dos provinents de
Sant Martí Sarroca, de Martí Figueras i Gili –més conegut com “el Vell
Saquetes”– de 1886 i 1900, respectivament; un de les Cabanyes de 1872; i
el darrer de Perafita de 1750.

El primer volum comença amb unes paraules introductòries de Pep
Soler i Toio Clemente, responsables de la recuperació del Ball d’en Serra-
llonga per a la Festa Major de Vilafranca del Penedès l’any 1980 i que
posen de manifest el caràcter tradicional que havia tingut aquest ball, la
seva posterior desaparició i la reconstrucció que amb aquest volum celebra
el trenta-cinquè aniversari de balls continuats en homenatge del bandoler al
municipi.

El següent text del volum correspon a Xavier Torres, l’historiador
especialista en la persona i mite de Serrallonga que ja Almudena García
González havia citat en la seva edició d’El catalán Serrallonga. Torres fa una
presentació sobre el caràcter llegendari del bandoler barroc a partir d’una
vida més prosaica com la que va tenir el vertader Joan Sala. D’aquesta ma-
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nera, fa un repàs de les dades biogràfiques conservades i dels indrets de la
geografia catalana que formen part de la seva història, juntament amb les
principals fites que han anat sedimentant la figura de Serrallonga, on desta-
ca la comèdia de triple autoria estudiada per García González i les obres de
Víctor Balaguer. També de Xavier Torres és el tercer capítol en què parla
de nyerros i cadells i es pregunta per l’origen d’aquesta rivalitat vinculada
amb disputes de tots els estaments: església, noblesa i pagesia. Entre les
seves tesis podem destacar com treu importància al fet que Joan Sala àlies
Serrallonga fos un bandoler nyerro –poc canviaria, per a ell, el fet d’haver
estat cadell– o que negui amb fonament aquelles interpretacions de caire
romàntic que asseguraven que els bàndols encarnaven ideologies polítiques
antagòniques.

Joan Solé Bordes, llicenciat en filologia catalana i hispànica, s’ocupa del
següent capítol, titulat “El mite: dels romanços al Serrallonga mediàtic”, i la
seva especialització en ambdues tradicions literàries l’ajuda a recollir i valo-
rar diversos testimonis cabdals en la configuració del mite, des de roman-
ços anònims de canya i cordill fins a les produccions cinematogràfiques i
adaptacions per a televisió, passant per versos de Garcia, rector de Vallfo-
gona. Del mateix Solé Bordes és el següent capítol, que es centra en el
gènere del ball parlat per a il∙lustrar els lectors de la seva estructura i carac-
terístiques des del passat a l’actualitat. És curiosa la seva nota sobre els
diversos arquetips que hi apareixen, concretament el que fa al∙lusió al dia-
ble burleta, un element poc versemblant i particular de la tradició ballada
de Serrallonga, que no ha passat a altres gèneres. L’autor també s’ocupa de
delimitar el Ball d’en Serrallonga d’altres espectacles festius com el dels
Trabucaires amb el que té diversos trets comuns, però molt diferents quant
a estructura, coreografia i personatges.

El sisè capítol, “La dansa i el vestuari”, escrit per Montserrat Garrich,
fila més prim pel que fa a la coreografia, a la música i als vestits dels perso-
natges, establint un vincle amb els que es fan servir en els balls que seguei-
xen avui en actiu. Garrich és, a banda de dansaire i mestra de dansa, reco-
neguda especialista en cultura popular catalana. Introdueix una diferència
en el Ball d’en Serrallonga depenent de l’espai de la ciutat al que va desti-
nat: si és la dansa dramàtica pròpiament dita –o ball de plaça– o si és un
ball de cercavila on la coreografia pot ser molt més elaborada.

Que l’impuls per a aquesta novetat editorial hagi estat per part del mu-
nicipi de Vilafranca del Penedès i per a celebrar l’aniversari d’una tradició
restaurada, fa que els següents dos capítols, també d’autoria de Joan Solé
Bordes, es dediquin a estudiar els punts de contacte entre la història del
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Penedès i la figura de Serrallonga a partir del ball i dels testimonis escrits.
Així conclou que la primera notícia trobada a les fonts del Ball d’en Serra-
llonga és a la Festa Major vilafranquina de 1820, però que sempre ha estat
un ball controvertit per la consideració de perill que té una representació
que inclou armes i pólvora. El text base més antic conservat per a aquest
Ball fet a Vilafranca és del Vell Saquetes –àlies de Martí Figuera i Gili,
mestre de dansa i organitzador de saraus dramàtics, nascut el 1859 a Sant
Martí Sarroca– i els manuscrits originals de les dues versions existents es
presenten en facsímil al segon volum, que acompanya l’estudi dels autors.
Les dues versions, de 1886 i 1900 respectivament, provenen d’un testimoni
de 1820 perdut, que el Vell Saquetes assegura copiar. És interessant cons-
tatar que Joan Amades, que apareix constantment com a font per a l’estudi
de Serrallonga, fos amic del Vell Saquetes, per la qual cosa podríem pre-
guntar-nos si part de les dades d’Amades provenien de les visites que feia a
l’ancià mestre de dansa.

Als anys vuitanta del segle XX es va descobrir el manuscrit Parlaments del
Ball d’en Serrallonga del Pobla de Las Cabañas, escrit per Josep Bruna i Olivella
a Les Cabanyes, l’any 1872, manuscrit que representa una nova versió del
Ball amb pocs canvis respecte a les del Vell Saquetes, tal i com es pot
comprovar en el facsímil d’aquest manuscrit que també s’adjunta en el
segon volum.

El conjunt d’estudis acaba amb un recull informatiu dels balls dramàtics
protagonitzats pel bandoler català que actualment existeixen i que es repre-
senten amb regularitat. D’aquesta manera es fa un repàs a la tradició del
Ball d’en Serrallonga a Vilanova i la Geltrú, a la ciutat de Tarragona, a Tor-
redembarra, a Sant Hilari Sacalm, Terrassa, Santa Margarida i els Monjos,
Sant Quintí de Mediona i Baó. Aquest últim municipi, de la Catalunya
Nord, té una tradició en el Ball que es remunta, com a mínim, a principis
del XIX i no és atzarós: la història i mite de Serrallonga des del segle XVII ja
va tenir episodis en aquestes latituds. A la dues darreres pàgines hi ha una
bibliografia crítica sobre el bandoler i un mapa farcit de números i una lle-
genda que ens diu els noms de les poblacions on hi ha constància que es
representava o s’havia representat al menys un cop el Ball d’en Serrallonga.
Un total de 83 municipis que van des del Rosselló fins a les comarques del
Priorat i del Baix Camp.

El segon volum, com s’ha dit abans, és un facsímil dels quatre manus-
crits inèdits del Ball d’en Serrallonga, on es pot veure exemplificat tot el
que hem llegit al primer volum, de caire teòric, i imaginar com funcionava
la mecànica d’aquests balls en quatre testimonis que daten del segle XIX



376 Ressenyes 

però que tenen tot el sabor de la tradició del XVII, començant pels roman-
ços cantats i la comèdia d’El catalán Serrallonga. Encara que aquests textos
tenen l’estructura, l’argument i molts personatges en comú, es poden apre-
ciar a simple vista algunes diferències que fan que els lectors ens lamentem
d’haver perdut una ocasió històrica de fer una edició crítica, amb les seves
variants, del Ball. No obstant això, la difusió dels facsímils de ben segur
facilitaran aquesta tasca als investigadors –filòlegs, musicòlegs o historia-
dors de la cultura en general– que la vulguin dur a terme.

A banda d’aquesta objecció, es podria dir que l’estudi del primer volum
és molt breu i fins i tot de caire generalista, amb més imatges que textos,
potser més pensat per a l’exposició que amb el mateix nom de L’ombra d’en
Serrallonga es va fer a Vilafranca el 2010. Aquest fet no resta importància a
l’esforç editorial, ja que amb els dos volums hi ha una pretensió global de
divulgació, o millor dit d’alta divulgació, a la mateixa vegada que obre la
porta a que els investigadors treballin amb els facsímils dels manuscrits.

En suma, tant la comèdia El catalán Serrallonga, amb estudi i notes d’Al-
mudena García González, com L’ombra de Serrallonga, de diversos autors,
posen de manifest un interès creixent en la figura barroca de Joan Sala àlies
Serrallonga i en el caràcter intertextual d’aquest mite, capaç d’anar d’una
forma a una altra (històrica, poètica, dramàtica, musical, novel∙lística), em-
motllar-se a les convencions i particularitats pròpies de cadascun d’ells i
arribar a tot tipus de classe social esdevenint tronc d’una tradició que enca-
ra produeix fruits saborosos com aquestes dues publicacions.

 Gaston Gilabert, Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Departament de
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, E-08007 Barcelona, <gastongilabert@ub.edu>.

Josep-Anton Fernàndez, Jaume Subirana (eds.): Funcions del
passat en la cultura catalana contemporània. Institucionalització,
representació i identitat. Lleida: Punctum, 2015. 310 S.
ISBN 978-84-943779-7-6.

„Qui perd els origens, perd identitat“, heißt es in einem bekannten Lied
von Raimon („Jo vinc d’un silenci“). Die Beziehung zu den Ursprüngen,
zur Vergangenheit ist in der Tat ein zentraler Aspekt in der Konstituierung
der Identität. Aber genauso wie die Identität einer ständigen Wandlung
unterworfen ist, so ist auch das Bild der Vergangenheit, das der Identität
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zugrunde liegt, ja diese erst schafft, einem fortgesetzten Prozess der Ver-
änderung und Neubewertung unterworfen. Die Funktionen, die die Ver-
gangenheit haben kann, hängen von gewissen übergeordneten historischen
Rahmenbedingungen ab, für die die Autoren den Begriff „Paradigma“
verwenden. Das vorliegende Buch bezieht sich vor allem auf zwei dieser
„Paradigmen“: den „Resistencialisme“ in der späten Franco-Zeit, und die
„Normalització“ in den ersten Jahrzehnten der Demokratie, und dazwi-
schen die längere und auch krisenhafte Übergangszeit. In jeder dieser Epo-
chen wird die Vergangenheit auf je eigene Weise angeeignet. Dies in den
verschiedenen Bereichen der katalanischen Kultur aufzuzeigen ist die
Absicht des Buches.

Das Buch enthält 15 Aufsätze katalanischer und angelsächsischer Auto-
ren zu verschiedenen Bereichen der katalanischen Literatur und Kultur seit
etwa 1950. Ausgangspunkt dieser Publikation war das im Buchtitel genann-
te Forschungsprojekt, das im Rahmen der IdentiCat, einer von der Genera-
litat anerkannten interdisziplinären Forschungsgruppe, zwischen 2009 und
2014 unter der wissenschaftlichen Leitung von Jaume Subirana durchge-
führt wurde. Die IdentiCat hat zu diesem Projekt 2012 und 2013 zwei
internationale Seminare und 2014 einen internationalen Kongress veran-
staltet. Die Mehrzahl der Aufsätze der Buchpublikation stammt von Mit-
gliedern der IdentiCat, die auch Dozenten der Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) sind. Die ausgewählten Aufsätze sollen, wie die Herausgeber beto-
nen, das Ziel und auch die Dynamik der Fragestellungen deutlich machen.

Der erste der drei Hauptteile bezieht sich auf die kulturellen Institutio-
nalisierungen, die im Rahmen der genannten Paradigmen eine wichtige
Rolle spielen. Das zeigt sich etwa bei den katalanischen Schriftstellerorga-
nisationen, denen der einleitende Aufsatz von Jaume Subirana gewidmet ist
(„Planificació i nostàlgia: establiment i restabliment de les organitzacions
literàries catalanes (PEN, ILC, AELC)“, S. 23–38). Wie der Autor darlegt,
erfolgen die Gründungen der drei großen Schriftstellerorganisationen im
Blick auf die Vergangenheit; es sind „nostalgische“ Gründungen auch
dann, wenn es sich um Organisationen handelt, die es vor dem Bürgerkrieg
noch nicht gab. Der katalanische PEN-Club war 1923 mit der Absicht
gegründet worden, die katalanische Literatur international bekannt zu ma-
chen; ihm gehörten die meisten der großen katalanischen Schriftsteller der
Epoche an. Als der PEN-Club 1971 neu begründet wurde, war die Absicht
eine andere: es sollte in der ausgehenden Franco-Zeit ein deutliches Zei-
chen gegen die Unterdrückung der katalanischen Literatur gesetzt werden.
Dass ihm auch viele anerkannte Schriftsteller der ersten PEN-Epoche
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angehörten, trug zu seinem Prestige bei; deren Vormachtsstellung war
allerdings auch ein Hindernis für die aufstrebende junge Schriftstellergene-
ration. Anders liegt der Fall bei der Gründung der Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC) im Jahr 1977, für die es aus der Zeit vor dem
Bürgerkrieg kein Vorbild gab. Es ist eine „nicht-nostalgische“ Gründung,
die jedoch ebenfalls einen Teil der Forderungen aus der Zeit vor dem Bür-
gerkrieg aufnimmt. So wird etwa die Neugründung der Institució de les Lletres
Catalanes gefordert. Diese Einrichtung war 1936 zu Beginn des Bürger-
kriegs gegründet worden, aber auf Grund ihrer engen Verflechtungen mit
den Bürgerkriegsorganisationen erschien die Neugründung in den ersten
Jahren der Demokratie nicht opportun; die Neugründung erfolgte erst
1987. Der Autor bemerkt zu Recht, dass es in der katalanischen Literatur-
geschichte immer schon „nostalgische“ Gründungen gegeben habe, ange-
fangen bei den Jocs Florals von 1859, mit denen die katalanische „Normali-
tät“ des Mittelalters neu verwirklicht werden sollte. Entscheidend für den
Erfolg ist jedoch letztlich nicht der nostalgische Blick in die Vergangenheit,
sondern der Blick in die Zukunft; bestimmend sind die neuen Aufgaben
für diese Institutionen, die sich aus dem sozialen und kulturellen Kontext
der Neugründung ergeben. Der Autor verweist dabei auf die Bedeutung
von „nicht-nostalgischen“ Gründungen in der katalanischen Kultur wie
dem PEN-Club von 1923, der AELC von 1977 oder dem Institut Ramon
Llull von 2002, den Edicions 62 und auf viele weitere Beispiele.

Die Institutionalisierungen im Bereich des Theaters untersucht Sharon
G. Feldman in ihrem Aufsatz „‘Next to normal’: Toward a pathology of
public theater in contemporary Catalonia“ (S. 39–59). Die Schaffung eines
katalanischen „Nationaltheaters“ konnte erst nach Ende des Franco-Regi-
mes in Angriff genommen werden; wichtige Aufgaben, die sich aus der
Vergangenheit herleiten ließen, waren die Schaffung eines katalanischen
Theater-Repertoires und die Pflege der nationalen Theater-Tradition unter
den Bedingungen eines „normalisierten“ professionellen Theaterbetriebs.
Auch hier zeigte sich jedoch, ähnlich wie bei den Schriftsteller-Organisa-
tionen, dass die vergangenheitsbezogenen Ziele mit der neuen sozialen und
kulturellen Wirklichkeit in ein Konkurrenzverhältnis gerieten. Die Autorin
zeigt, dass es den katalanischen Theatermachern nach 1975 zunächst ein-
mal primär um Fragen ging, die sich aus der Situation der Gegenwart erga-
ben: die Aktualität des europäischen Theaters erschien zunächst wichtiger
als die Pflege der nationalen Tradition, und das volkstümliche Theater der
Vergangenheit stand in Widerspruch zu den Erwartungen der intellektuel-
len Eliten. Wie die katalanischen Theatermacher mit diesen und anderen
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Widersprüchen umgingen, zeigt die Autorin detailliert an der Entwicklung
der beiden führenden nationalen Theater, des Teatre Lliure und des Teatre
Nacional de Catalunya. Ihr Fazit ist letztendlich sehr positiv: beiden Theatern
ist es im Lauf der Jahre gelungen, Tradition und Moderne zu verbinden
und ein intellektuell anspruchsvolles Theater für alle Schichten der Bevöl-
kerung zu schaffen, ein Theater auf der Höhe des modernen europäischen
Theaters. Nach Jahren des Zögerns sind beide Theater auch dabei, ein
katalanisches Theater-Repertoire zu schaffen. In dieser Hinsicht geht aus
der Sicht der Autorin die Epoche der „Normalització“ bis in die Gegen-
wart weiter.

Im Bereich des Sports gibt es in Katalonien eine lange Tradition, die bis
in die Anfänge der katalanischen Nationalbewegung zurückreicht, wie
Louise Johnson in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1992 in
Barcelona zeigen kann („Competing discourses of olympism: Barcelona ‘92
as a conflicted memory site“, S. 61–85). Diese Tradition konnte denn auch
bei der Bewerbung Barcelonas herausgestellt werden. Es gab in Katalonien
so etwas wie eine olympische Sendung, und anders als in Madrid konnte
der Sport hier eine direkte Förderung durch die politischen Organisationen
erfahren. Die Olympischen Spiele von 1992 wurden zum Mega-Event in
der Epoche der „Normalització“, und Mega-Events sind, wie die Autorin
betont, eine bedeutsame Investition in die Zukunft, da sie sich im Nach-
hinein in „Erinnerungsorte“ (Pierre Nora) verwandeln, die das Identitäts-
bewusstsein in hohem Maße bestimmen können. Allerdings gibt die Auto-
rin zu bedenken, dass die Olympischen Spiele zunächst einmal als spani-
sches und nicht als katalanisches Ereignis konzipiert waren; die katalani-
sche Perspektive gewann erst nach den Spielen allmählich die Oberhand.
Angesichts des mehrmaligen Scheiterns der Madrider Olympia-Bewerbun-
gen werden die Spiele in Barcelona, wie Johnson zeigt, immer mehr zu
einem höchst ambivalenten Erinnerungsort für Spanien.

Eine lange Tradition hat auch die katalanische Küche, aber erst in der
Zeit der „Normalització“ wurde die Küche zu einem wichtigen Element
der katalanischen Identität. In ihrem Aufsatz „Popularització i normalitza-
ció de la cuina catalana a TV3: de bona cuina a cuina a solters“ (S. 87–103)
verweisen Laura Solanilla und F. Xavier Medina auf die lange Geschichte
der katalanischen Küche seit dem Mittelalter. Der Begriff „cuina catalana“
erscheint jedoch zum ersten Mal erst in Publikationen der Zeit vor dem
Bürgerkrieg; 1928 ist bei Ferran Agulló i Vidal sogar von „cuina nacional
catalana“ die Rede (S. 88). Solche Hinweise verschwinden in der Franco-
Zeit, die nur noch eine homogenisierte spanische Küche kennt. Eine
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grundlegende Änderung erfolgt erst in den 1980er Jahren. In zahlreichen
Buchpublikationen wird nun die Küche als Identitätsmerkmal gefeiert;
1981–82 wird der erste „Congrés Català de la Cuina“ veranstaltet; 1994
erfolgt die Gründung des Institut Català de la Cuina (später bezeichnender-
weise umbenannt in Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica). Es
handelt sich hier jedoch, wie die Autoren betonen, wiederum nicht allein
um die nostalgische Wiederaufnahme einer verlorengegangenen Tradition,
sondern um die Anpassung an eine völlig veränderte soziale und kulturelle
Situation. Inzwischen ist die Küche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor
geworden, der wachsende Tourismus hat zu ihrer Entwicklung beigetra-
gen, und das gastronomische Panorama hat sich mit der Gourmet-Küche
und den Sterne-Restaurants europaweit verändert. Neue Medien wie TV3
haben zur Propagierung der katalanischen Küche beigetragen. 1987
erschien die erste Kochsendung in TV3; die Autoren des Artikels zeichnen
die Entwicklung dieser Sendungen im Blick auf ihr Bild von der „cuina
catalana“ detailliert nach.

Dieser erste Hauptteil schließt mit dem Aufsatz von Anna Titus „Del
silenci de les dones en l’arxiu a la memòria digital: el Diccionari Biogràfic
de Dones del territori català“ (S. 105–122). Hier geht es um die digitale
Revolution, die einen tiefen Einschnitt in der Archivierung bedeutet. Die
Auswirkung dieser Revolution wird am konkreten Beispiel der Digitalisie-
rung des „Diccionari Biogràfic de les Dones“ untersucht. Die Autorin
zeigt, wie die neuen Medien zur Schaffung einer Genealogie der weiblichen
Kultur im katalanischen Raum beitragen können.

Thema des zweiten Hauptteils sind die sich wandelnden Identitäts-
bilder, wie sie sich im Bereich der literarischen Gestaltung spiegeln. Zwei
der Aufsätze sind Josep Pla gewidmet. Jordi Larios („Escriure la nació: El
‘país’ de Josep Pla, la ‘petita pàtria’ de Salvador Espriu i la ‘pàtria’ de J.V.
Foix“, S. 125–143) weist nach, dass der Begriff der Nation ein wesentliches
Element im Werk von Pla und die Grundlage seines Selbstbildes ist. Dabei
spielten seine bäuerliche Herkunft eine entscheidende Rolle, seine Verwur-
zelung in der heimischen Erde, die Welt seiner Vorfahren. Pla sieht sich als
„kúlak“, als kleinen Grundbesitzer, als Angehöriger einer im Verschwinden
begriffenen Kaste. Diese vergangenheitsorientierte Vorstellung der Nation
findet sich nach Larios auch bei Salvador Espriu und in gewisser Weise bei
J.V. Foix. Nach Auffassung des Autors wird hier der Einfluss des französi-
schen Schriftstellers Maurice Barrès erkennbar, dessen „nacionalisme bio-
lògic, protofeixista“ (S. 139) tiefe Spuren hinterlassen habe. „La Terre et
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les Morts“: das waren die Grundpfeiler von Barrès’ Nationalbegriff, und
diese Elemente sind auch für Pla und Espriu bestimmend. Für Barrès wie
für Pla gilt die Schlussfolgerung des Autors hinsichtlich ihres Vergangen-
heitsbezugs: „En si mateix, doncs, l’individu no es res més que un pont cap
al passat, la pervivència del passat en el present, el canal que permet escol-
tar la veu d’aquest passat“ (S. 140).

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt auch Enric Bou in seinem
Aufsatz „‘Viaje en autobús’ de Josep Pla: formes del tanaturisme“ (S. 179–
196), einer Interpretation des ersten Buches von Josep Pla nach Ende des
Bürgerkriegs unter dem Gesichtspunkt der Reiseliteratur. „Tanaturisme“
definiert der Autor als „l’estudi del turisme a llocs de mort“ (S. 194). Das
Buch, das die Eindrücke auf einer Busreise durch Katalonien schildert, ist
eine Apologie der Langsamkeit bei gleichzeitiger Ablehnung des zivilisato-
rischen Fortschritts, des modernen Großstadtlebens, des Kosmopolitis-
mus. Nur das bäuerliche Leben erscheint als authentisch, und nur in den
Ruinen der Vergangenheit ließen sich zukunftsweisende Werte finden. Die
Vergangenheit, die Welt der Toten, wird glorifiziert, letztlich auf Kosten
der Gegenwart. Das Buch, das zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ein
großer Erfolg war, weil es die Stimmung der Epoche zum Ausdruck
brachte, enthält, wie der Autor zeigt, andererseits jedoch auch eine gewisse
Kritik des frühen Franquismus, dessen politische Rhetorik indirekt bloßge-
stellt wird.

Dass gewisse Gegenstände, Artefakte, eine Brücke zur Vergangenheit
bilden können, lässt sich in Josep Plas Werk immer wieder erkennen. Bei
Jaume Cabré werden solche Gegenstände im Roman zu materiellen Erin-
nerungsträgern mit konstitutiver ästhetischer Funktion, wie Mario Santana
in seinem Aufsatz „Les memòries i les coses: La materialitat del passat en
la narrativa de Jaume Cabré“ (S. 145–155) nachweist. Die Übergänge von
der Gegenwart zur Vergangenheit (und umgekehrt) sind hier fließend; die
Vergangenheit wird durch solche Objekte lebendig und für den Leser
erlebbar. Für den Leser ergibt sich dadurch andererseits auch eine ethische
Aufgabe, zumal viele dieser Objekte in den Romanen von Cabré mit der
traumatischen Vergangenheit des Bürgerkriegs zusammenhängen: es ist die
Aufgabe des Erinnerns, des Aufspürens der Spuren der Gewalt in den
Objekten der Vergangenheit. Das wohl bekannteste Beispiel für solche
Objekte im Werk von Cabré ist die Geige in „Jo confesso“ (dt. Übers.
„Das Schweigen des Sammlers“), die ihre eigene von Gewalt geprägte
Geschichte mit sich führt und geradezu von der Aura des Sakralen um-
geben ist. Der Autor bezieht sich auf den Begriff der „ethics of memory“
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(Avishai Margalit), und er verweist auf Walter Benjamin und dessen Kritik
am Historismus, der die Vergangenheit vergangen erscheinen lasse, anstatt
sie gegenwärtig zu machen. Die Romane von Cabré hätten eine pädagogi-
sche Wirkung, weil sie durch die Materialität der Objekte die Sensibilität
des Lesers für die Vergangenheit mit all ihrem Potential an Gewalt erziehen
würden; der Leser lerne bei Cabré die Fähigkeit des „adoptar una mirada ben-
jaminiana sobre les coses que han sobreviscut el pas del temps“ (S. 154).

Die Wirkung der Vergangenheit, und speziell des Bürgerkriegs, kann in
hohem Maße traumatisch sein, und die Literatur ist eine Möglichkeit der
Trauma-Bewältigung. Wie weit ein solch traumatisches Erlebnis sprachlich
vermittelt werden kann, ist das Thema des Aufsatzes von Helena Buffery
„Traumatic translations of La plaça del diamant: On the transmission and
translatability of cultural trauma“ (S. 197–217). Die Autorin untersucht drei
englische Übersetzungen des Romans von Mercè Rodoreda, und sie stellt
einen Vergleich mit der Traumaerzählung im Roman „L’últim patriarca“
der katalanischen Schriftstellerin marokkanischer Herkunft Najat El Hach-
mi an. Die Autorin erörtert zunächst die Begriffe „cultural trauma“ und
„cultural memory“, wobei sie bei der Traumaerzählung die Beziehung zwi-
schen Gewalt, Erinnerung und Affekt als konstitutiv ansieht; die Trauma-
erzählung wird als Versuch der Konstruktion von Erinnerung gesehen
(„memory construction“). Sodann wird der Roman vor allem auch sprach-
lich als Traumaerzählung interpretiert; diese Art der Interpretation des Ro-
mans wird gegenüber rivalisierenden Deutungen, etwa der feministischen,
von der Autorin privilegiert. Die Schwierigkeit, die Traumaerzählung auch
in der Übersetzung als solche deutlich zu machen, zeigt die Autorin an
zahlreichen Textbeispielen, etwa auch an der schwierigen Übersetzung des
berühmten letzten Wortes des Romans „Contents...“. Auch der soziale und
politische Kontext, der zum Verständnis des kulturellen Traumas notwen-
dig ist, lässt sich in der Übersetzung nur bedingt vermitteln.

Der Aufsatz von Cristina Badosa Mont („Frontera i identitat a la lite-
ratura contemporània nord-catalana“, S. 157–177) ist der Situation im fran-
zösischen Teil von Katalonien gewidmet, dessen historische Voraussetzun-
gen im Spannungsfeld zwischen Katalonien und Frankreich naturgemäß
anders sind als im übrigen Katalonien. Badosa untersucht fünf nordkatala-
nische Autoren, die als repräsentativ für die letzten drei literarischen Gene-
rationen der Region angesehen werden: Jordi Pere Cerdà, Patrick Gifreu,
Gerard Jacquet, Joan-Lluis Lluis und Jean-Daniel Bezsonoff. Die Autorin
zeigt die tiefe Ambivalenz in der Beziehung zur (eigenen) Vergangenheit:
seit den 1960er Jahren versuchen die nordkatalanischen Autoren, von der
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eigenen „lokalen“ und „regionalistischen“ Vergangenheit loszukommen
und Anschluss an die literarische Entwicklung in Barcelona zu bekommen,
aber auf der anderen Seite werden sie immer wieder von der eigenen Ver-
gangenheit, den eigenen Traditionen und den anderen sozialen und politi-
schen Gegebenheiten eingeholt. Auch die sprachliche Differenzierung
spielt eine Rolle, sogar innerhalb von Nordkatalonien selbst. Ein Autor der
jüngsten Generation, Joan-Lluis Lluis, publiziert zum ersten Mal direkt in
Barcelona, aber wie Badosa erkennen lässt, haben seine Romane in Barce-
lona größeren Erfolg als in Nordkatalonien, wo unter anderem auch gewis-
se Vorbehalte gegen die andere Denkweise bestehen bleiben.

Der dritte Hauptteil befasst sich mit den politischen Kulturen und
Identitäten und untersucht die Kontinuitäten und Brüche in der Entwick-
lung der letzten Jahrzehnte. Der einleitende Aufsatz von Andrew Dowling
„Political cultures, ruptures, and continuity in Catalonia under the Franco
Regime“ (S. 221–240) entwickelt diese Themen in einem historischen
Überblick. Eine seiner Thesen ist, dass sich der Katalanismus der Franco-
Zeit kaum von dem in der Zeit vor 1939 unterscheide; es handle sich um
„restoration rather than rupture“ (S. 222). Auch separatistische Bewegun-
gen habe es in diesem Zeitraum, anders als etwa im Baskenland, kaum
gegeben. Neu war jedoch, dass katalanistische Positionen zusehends auch
von politischen Parteien vertreten wurden, die in der Republik diesen
Positionen eher ablehnend gegenüber gestanden waren. Das gilt vor allem
für die Linksparteien, die nach und nach zu führenden Trägern des Katala-
nismus wurden. Auch außerhalb von Katalonien, bei den spanischen
„Brudervölkern“, fanden die katalanistischen Bestrebungen in wachsen-
dem Maße Zustimmung, auch als Zugeständnis im gemeinsamen Kampf
gegen Franco. So war nach 1975 der Weg frei für die katalanische Auto-
nomie.

Auf der anderen Seite trug der Franquismus, wie Dowling zeigt, zum
Ende des katholisch-konservativen Katalanismus bei, dessen ideologische
Nähe zu Franco kompromittierend war. Inzwischen hatte sich die kirch-
liche Hierarchie in Katalonien jedoch vorsichtig progressiven demokrati-
schen und katalanistischen Positionen angenähert, auch unter dem Ein-
druck der internationalen Opposition gegen die Franco-Diktatur. Jaume
Claret zeigt dies anhand eines berühmt gewordenen Ereignisses in seinem
gut dokumentierten Aufsatz „La ‘Caiguda dels 113’: La confiança trencada
entre el Govern Civil i l’Arquebispat de Barcelona“ (S. 289–303). Es geht
hier um die Verhaftung von über hundert Teilnehmern an einer vorberei-
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tenden Sitzung der „Assamblea de Catalunya“ in einer Kirche in Barcelona
im Jahr 1973 durch die Polizei von Franco und dem nachfolgenden Pro-
zess, aus dessen Anlass der Erzbischof von Barcelona für die Verhafteten
eintrat und die Versammlungsfreiheit als unveräußerliches Menschenrecht
einforderte.

Dass in der Epoche des Widerstands gegen Franco in der katalanischen
Geschichtsschreibung gewisse mythische Vorstellungen zur Geschichte
Kataloniens gepflegt wurden, die im Nachhinein zum Problem wurden,
das zeigt Joan Fuster-Sobrepere in seinem Aufsatz „La Normalització com
a crisi historiogràfica“ (S. 241–257). In der Zeit des „Resistencialisme“
herrsche ein „frontpopulisme historiogràfic“ (S. 244), durchaus in der Art
der romantischen und idealistischen Geschichtsschreibung des 19. Jahr-
hunderts. Der gemeinsame Widerstand gegen das Franco-Regime erlaubte
nicht, intern antagonistische Positionen zu vertreten und gewisse kritische
Fragen zur katalanischen Geschichte zu stellen. Vor allem zwei Problem-
bereiche wurden nach Meinung des Autors ignoriert: das problematische
Verhältnis von katalanischer Nation und spanischem Staat, und sodann das
Verhältnis von Katalanismus und sozialer Hegemonie. Fuster-Sobrepere
weist darauf hin, dass es in der Franco-Zeit nur einen großen Historiker
gab, nämlich Jaume Vicens Vives, dessen Essay „Notícia de Catalunya“ zur
Bibel des damaligen Katalanismus wurde. Dem Versuch, eine katalanische
Historikerschule zu begründen, waren jedoch durch die Zensur enge
Grenzen gesetzt, und der frühe Tod von Vicens Vives war ein weiteres
Hindernis für diese Bemühungen. Aus diesen Gründen und auch auf
Grund der desolaten Situation der akademischen katalanischen Historio-
grafie, auch in materieller Hinsicht, kam es zu Beginn der „Normalització“
zu einer allgemeinen Krise. Immerhin waren Ansätze zu einer modernen
und kritischen Geschichtsschreibung vorhanden: Fuster-Sobrepere erwähnt
die Rolle von Pierre Vilar, die Arbeiten von Josep Termes und Joan-Lluis
Marfany, aber auch das Buch von Jordi Solé-Tura („Catalanisme i revolu-
ció burguesa“, 1967), wo zum ersten Mal der soziale Antagonismus inner-
halb des Katalanismus thematisiert wurde. Bedenkenswert ist auch die
Bemerkung des Autors, dass die spanische Geschichtsschreibung sich
ebenso wenig den kritischen Fragestellungen (Staat, Nation, soziale Hege-
monie) zu stellen wagte wie die katalanische und sich weitgehend darauf
beschränkte, mythische Vorstellungen von Spanien zu tradieren.

Die inneren Widersprüche des Katalanismus der Franco-Zeit und die
Probleme beim Übergang zur „Normalització“ sind auch das Thema des
Aufsatzes von Josep-Anton Fernàndez „Catalan autobiographies between
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resistance and normalization: cuts, parentheses, and sutures in Joan Tria-
dú’s Memòries d’un segle d’or“ (S. 259–287). In der Autobiografie des Schrift-
stellers und kulturellen „Aktivisten“ Joan Triadú legt Fernàndez den zu-
grunde liegenden politischen Diskurs frei, der von kulturellen Traumata
und historischen Diskontinuitäten geprägt sei. Die wiederkehrenden Meta-
phern der „broken bridge“ und der „parentheses“ sind als Symbole der
historischen Diskontinuität zu verstehen, aber auch als Anreiz, die Vergan-
genheit in einem Akt des Neubeginns zurückzuholen. „The century of the
worst repression suffered by the Catalans“, schreibt Fernàndez, „is also the
most glorious period of their culture, and Triadú is at its exact centre, at
the place of their absence“ (S. 265). Das gilt für die Zeit nach 1950, in der
Triadús Autobiografie einsetzt. Für den Akt der Vergegenwärtigung und
des Einholens des abwesenden Vergangenen verwendet Fernàndez den
Begriff der „suture“, des „Nähens“ einer Wunde, einen Begriff der La-
can’schen Psychoanalyse, der auch in der postmarxistischen Theorie (Er-
nesto Laclau, Chantal Mouffe) Verwendung findet. Die Wunde ist der
Bürgerkrieg, das Leiden an der unbefriedigenden Gegenwart; der Akt des
„Nähens“ bezeichnet die „hegemoniellen“ Praktiken, mit denen die inter-
nen gesellschaftlichen Spannungen durch eine neue Ordnung außer Kraft
gesetzt werden sollen. Fernàndez weist darauf hin, dass bei Triadú die
anarchistische und marxistische Seite der Republik ignoriert wird, dass aber
andererseits auch konservative Autoren wie Josep Pla, dem der „Premi
d’Honor“ verweigert wurde, abgelehnt werden. Das interne Konflikt-
potential wird eliminiert, um der katalanischen Kultur eine neue Legitima-
tion und eine ideale historische Kontinuität zu geben.

Im literarischen Bereich zeigt sich diese Tendenz zur Schaffung eines
konfliktfreien Idealbilds der katalanischen Kultur in der Zeit des „Resis-
tencialisme“ am Beispiel der Rezeption des „Noucentisme“, dem von
Eugeni d’Ors bis Josep Carner und Carles Riba einige der größten katalani-
schen Autoren der ersten Jahrhunderthälfte angehört hatten. Der „Nou-
centisme“ war bereits vor dem Bürgerkrieg als „bürgerlich“ und „ästhetizi-
stisch“ in die Kritik geraten, und er wurde von dem marxisierenden Kata-
lanismus der ersten Nachkriegszeit abgelehnt. Jordi Amat zeigt in seinem
Aufsatz „Salvar el Noucentisme: Albert Manent, biògraf“ (S. 277–287), wie
im Zeichen des „catalanisme progressista“ der 1960er Jahre eine Rehabili-
tation des „Noucentisme“ stattfand. Autoren wie Jaume Vicens Vives und
Joan Fuster, aber auch Josep Pla, der eigentlich gegen den „Noucentisme“
war, haben diese Pläne befördert, und mit der Zeitschrift „Serra d’Or“ und
dem Verlag Edicions 62, beides Organe des progressiven Katalanismus,



386 Ressenyes 

ergab sich die Möglichkeit, diese Pläne auch umzusetzen. In diesem
Zusammenhang entstanden die Biografien von Albert Manent zu Josep
Carner und Carles Riba und sein Buch über den „Noucentisme“. Der
„Noucentisme“ wurde als Möglichkeit gesehen, dem vermeintlichen ästhe-
tischen Defizit der katalanischen Literatur des „Resistencialisme“ abzuhel-
fen. Für Manent bezeichnet der „Noucentisme“ den bisherigen Höhe-
punkt der katalanischen Kulturentwicklung, und Joan Fuster interpretiert
ihn als „la major dosi de treball normalitzador que mai hagi rebut el cos de
nostre país“ (S. 286).

Die 15 Aufsätze des vorliegenden Buches zeichnen sich durchweg
durch ein hohes theoretisches Niveau aus. Sie machen vor allem die außer-
ordentliche Komplexität der Vergangenheitsfunktionen in der modernen
katalanischen Literatur und Kultur sichtbar, sie zeigen aber auch das
Funktionieren der beiden für die moderne katalanische Kultur zentralen
Paradigmen des „Resistencialisme“ und der „Normalització“. Die Litera-
tur- und Kulturgeschichtsschreibung wird diese wichtige und kritische
Publikation nicht außer Acht lassen können.

 Horst Hina, Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar, Platz der Universität 3,
D-79085 Freiburg im Breisgau, <h.hina@t-online.de>.

Maria Dasca: Entenebrats. Literatura catalana i bogeria. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016 (Textos i Estudis de
Cultura Catalana; 213). 501 pàgs. ISBN 978-84-9883-863-3.

En l’àmbit de la filologia catalana, els estudis d’un sol autor de l’abast, el
nivell acadèmic i l’extensió del volum Entenebrats. Literatura catalana i bogeria
van de cap a caiguda. En aquest sentit, l’empresa intel∙lectual de Maria
Dasca, arribada a bon port, mereix un reconeixement que difícilment
obtindrà més enllà del Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà i Fon-
tanals 2015 amb què va ser guardonada i de ressenyes positives com
aquesta que ara vostès llegeixen. A banda de la difícil i delicada situació
política que es viu al Principat, es pot dir que dins dels ensenyaments que
es dediquen a les nostres lletres es respira una poderosa sensació d’ocàs: la
manca d’alumnat, de finançament per als projectes de recerca i de suport
institucional real, emprat a més per limitar l’ampliació o renovació del pro-
fessorat als departaments, constitueix un bloqueig difícil d’encarar. El llibre
que ens ofereix Dasca en la seva generositat d’estudiosa de la literatura
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catalana contemporània duu un títol que bé podria representar aquest estat
de coses als centres dedicats a la recerca en humanitats de bona part dels
Països Catalans: entenebrats. Resulta gairebé un tòpic, però val la pena dir-
ho en un context en què es parla d’una investigadora que, malgrat la seva
joventut, ha impartit docència a la Sorbona, a Brown i a Harvard (on enca-
ra fa feina), i ha realitzat estades de recerca a la Queen Mary de Londres o
a Stanford: la generació millor preparada de la història en coneixements i
competències relatives a la filologia catalana es troba incapacitada per des-
envolupar de manera digna el seu potencial, que seria de gran ajuda en la
consolidació de la cultura nacional i de l’autoimatge que necessita el territo-
ri, i, per tant, en la construcció convincent d’un estat propi, que sembla ser
l’objectiu prioritari d’una majoria social a Catalunya des de fa un temps.
Aquells que treballem fora del domini lingüístic sabem que una de les man-
cances principals en aquest projecte és el desconeixement, el desdeny o la
indiferència que hi ha dins del mateix territori nacional envers la dimensió
de la llengua pròpia en el marc europeu i envers la producció literària i
artística que històricament s’ha anat formant en l’àmbit català, a un nivell
perfectament comparable al de força nacions occidentals.

Justament, el llibre de Dasca ens il∙lumina en un aspecte que no havia
estat examinat de forma monogràfica en el cas de la literatura catalana, i ho
duu a terme amb una bibliografia amplíssima, un bagatge de lectures im-
pressionant i una envejable cura en les anàlisis dels diversos temes tractats.
Tots aquests superlatius no són pas una exageració de col∙lega, com deuen
pensar els lectors malfiats, sinó termes que miren de descriure el gran
esforç i la copiosa agudesa que hi ha darrere d’un treball d’aquestes caracte-
rístiques. Si bé cal advertir que hi ha aspectes que s’haurien pogut resoldre
de manera més adient des d’un punt de vista acadèmic, com s’explicarà
més endavant, és de justícia incidir en la quantitat i varietat de fons usades:
no sols un extens corpus d’obres literàries que realment apareixen comen-
tades en major o menor grau al llarg de l’estudi, sinó també un conjunt
totalment interdisciplinari de treballs acadèmics que van des de la historio-
grafia i els estudis literaris (no sols els catalans) fins a la medicina, la psico-
logia i la psicoanàlisi, passant per l’assaig i la filosofia, la sociologia, la teoria
de la literatura, la història o l’antropologia. La facilitat i destresa amb què
l’autora relaciona idees de camps tan diferents, així com la competència
amb què les incorpora a les seves anàlisis, indiquen la profunditat i l’interès
dels plantejaments que s’hi desenvolupen. Anem-hi.

 Dasca arrenca la introducció amb una definició teleològica de la litera-
tura sobre la qual es desenvolupa l’estudi que no puc sinó subscriure per
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complet: “Concebuda com una projecció imaginària, articulada a través
d’un discurs mític, que vehicula un sistema d’idees, l’expressió literària
s’orienta cap a la construcció de sentit” (p. 9). Aquest darrer és un aspecte
que obliden força treballs elaborats d’acord amb perspectives merament
historiogràfiques, narratològiques o estructuralistes, pobres en l’exploració
atenta que requereix, és clar, un seguit de lectures del pensament antic i
modern que han passat desapercebudes en tantes tesis, tesines i treballs
finals de Màster. Des del punt de vista estructural i de contingut la intro-
ducció general és modèlica. Se’ns hi indiquen els límits del corpus analitzat
–la representació literària de la bogeria de 1882 a 1939, és a dir, durant el
realisme, el Modernisme, el Noucentisme i l’avantguarda– i s’hi estableix
que l’objectiu consisteix a “[…] desenvolupar els diversos sentits construïts
per la bogeria en una setantena d’obres catalanes contemporànies” (p. 10).
La pedra angular de la seva recerca és una obra canònica respecte al tema
triat, és a dir, La bogeria de Narcís Oller, que “situa el concepte modern de
boig en el centre del discurs literari […]” (p. 11). Els lectors perspicaços es
deuen preguntar què entén la investigadora per “bogeria”. Doncs, bé, el
següent: “la desviació lògica i formal del codi”, que es manifesta en “[…]
els fenòmens de tipus literari i lingüístic que afecten el sentit d’identitat”
(p. 10); és a dir, aplica una conceptualització més aviat laxa i oberta del
terme que fa d’eix de l’estudi, un terme d’una elevada i irresoluble ambi-
güitat. No obstant això, al llarg del treball s’aplica al peu de la lletra el pro-
cediment que s’especifica a l’inici de la introducció, consistent a posar
sobre la taula l’articulació de la bogeria en el llenguatge, la codificació d’una
experiència “singular” de la realitat i els efectes que ocasiona aquest tipus
de representació en el lector. Es tracta, curiosament, d’un tipus d’anàlisi
força similar al que podem trobar en els estudis de literatura fantàstica
basats en la recepció, tot i que el fenomen que s’hi examina no sigui la
bogeria sinó algun esdeveniment de caràcter sobrenatural. En aquest sentit,
la mateixa Dasca posa en relleu més d’un cop la vinculació entre ambdós
fets literaris, indestriables en força manifestacions artístiques de l’època que
tracta, ja que el dubte sobre allò percebut experiencialment pel protago-
nista es basava a decidir si s’havia d’assumir l’existència del fantàstic o si es
constatava la sofrença d’un trastorn mental en el subjecte.

El segon apartat del llibre es titula “El temps de la bogeria” i presenta
una síntesi força ben elaborada dels plantejaments sobre la qüestió en el
pas cap a una modernitat sorgida de la revolució industrial i el positivisme,
tot posant l’atenció sobre Catalunya i mostrant els punts de connexió amb
el discurs literari, especialment en el cas dels diversos moviments i corrents
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artístics que es van desenvolupar en les terres de parla catalana. A més,
enllaça aquests aspectes amb els àmbits moral, jurídic i filosòfic, cosa que
serveix per realçar la importància de La bogeria d’Oller dins del magma de
reaccions produïdes pel Modernisme i de la “prova de foc” que significarà
la ficcionalització del tema durant el període d’entreguerres (p. 44).

A partir d’aquí, els següents cinc capítols se centren en períodes histò-
rics concrets que permeten seguir la petjada de la bogeria en diferents
contextos artístics, alhora que ens proporcionen grans dosis d’informació
historiogràfica i interpretacions en general molt ben resoltes. En el capítol
que tracta el segle XIX es fa palès el procés de construcció simbòlica de la
bogeria, que en l’imaginari català no es reflectirà fins a finals de l’esmentat
període. Mitjançant la consideració de la noció de geni, la importància de la
institucionalització, els discursos dels diversos corrents de la medicina, la
reforma juridicopenal i el paper dels mitjans de comunicació, Dasca ens
confirma el seu domini d’un àmbit teòric molt ampli, que s’objectiva en
l’esbós d’un complex mapa d’interdependències entre cultura, legislació i
medicina. En aquest context, el teatre com a altaveu de difusió popular i les
idees filosòfiques que pul∙lulen a l’època acaben cristal∙litzant en propostes
crítiques i artístiques que l’autora analitza en apartats dedicats a la prosa
costumista, el conte fantàstic, el progressiu esvaïment del romanticisme, la
crítica realista, i les ficcions d’Yxart, Pin i Soler i Narcís Oller.

És en l’obra d’aquest darrer escriptor on el rierol que conformava la
literatura catalana anterior estudiada per Dasca s’eixampla en riu de copiós
cabal, digne realment d’atenció. De fet, l’origen vallenc de tots dos –escrip-
tor i investigadora– segurament va contribuir a la idea nuclear de l’estudi
en si, que, com ja ha estat dit més amunt i com ella mateixa confirma quan
parla del motiu del treball (p. 117), sorgeix de La bogeria. Recordem que
sobre l’il∙lustre narrador encara pesava a Valls fins no fa pas tants anys la
llosa de Vilaniu, especialment per culpa d’aquells veïns que havien heretat
la maldiença transmesa de generació en generació, ben bé com una mena
de follia endogàmica. Dasca sembla que els retrati quan afirma que, “de
tots els autors de l’estudi, Narcís Oller és el que manifesta una major pre-
ocupació pel tema de la bogeria” (p. 101). Si bé l’anàlisi de la novel∙la
resulta d’una incisiva clarividència, atenyen un nivell similar de bondat aca-
dèmica tant l’examen del cas Verdaguer, malgrat les pàgines i pàgines que
ja se n’han publicat (i l’apunt “antiverdaguerià” per part d’Oller que l’estu-
diosa mateixa porta a col∙lació), com la ficció de Vayreda, més allunyat dels
pedestals que els dos anteriors però mereixedor d’una certa atenció crítica
en aquest context com demostra Dasca en la seva original aproximació a
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La punyalada. Els plantejaments sobre la follia en aquestes tres figures de la
ficció realista a cavall dels segles XIX i XX es comprimeix en la següent
distinció:

Si en Oller l’aproximació a la bogeria expressava un dubte racional […] i en Verdaguer
evidenciava la vulnerabilitat de la responsabilitat individual en l’emergent societat de
consum […], en Vayreda el fenomen expressa un neguit interior. (p. 163–164)

En el capítol dedicat al Modernisme l’autora destaca el gir que suposa el
fet que el boig prengui la paraula, en el marc de la tendència dicotòmica
pròpia del període (art i vida, artista i societat, etc.) i d’un major interès en
el procés mateix de creació literària. S’hi examinen textos d’autors com ara
Diego Ruiz, Raimon Casellas, Víctor Català, Joaquim Ruyra o Prudència
Bertrana, amb un especial protagonisme per als tres darrers, l’obra dels
quals adquireix una perspectiva renovada i singularment interessant quan la
bogeria n’esdevé el focus d’atenció. En general, en aquest període tan im-
portant per al desenvolupament de la imaginació literària en les nostres
lletres, “la malaltia o bé és expressió d’una identitat escindida, o bé és un
alliberament de la voluntat amb efectes catàrtics” (p. 247). El cinquè capí-
tol del llibre presenta “Els anys del Noucentisme”, un dels moviments que
xocava més frontalment amb l’ús de la vesània com a reflexió literària per
aprofundir en el coneixement de la identitat humana, si més no des del
punt de vista teòric que es presenta de la mà del seu Verbalitzador. Tan-
mateix, com a bona coneixedora de la literatura de l’època, la investigadora
aconsegueix treure a la llum certes clivelles en l’aparell programàtic d’Euge-
ni d’Ors, concretament mitjançant la figura del monstre, la qual no deixa
d’estar vinculada amb una anàlisi molt suggestiva de La “Niña Gorda” de
Rusiñol que es duu a terme en aquest mateix capítol; també s’hi fa esment
d’un determinat antinoucentisme que feia ombra a les grans figures del
moviment.

En contraposició, durant el període d’entreguerres (1925–1939), que és
tractat en el següent capítol, “la bogeria esdevé un tema recurrent, referit
amb assiduïtat per un grup d’escriptors d’estètiques diverses” (p. 294), raó
per la qual aquesta part supera en extensió fins i tot la dedicada al segle
XIX. La normalització del gènere novel∙lístic, la penetració dels postulats de
Freud i d’altres continuadors de la psicoanàlisi en les seves diverses vari-
ants, així com la recepció d’autors d’altres terres que es recreen en el psi-
cologisme augmenten l’interès dels escriptors nostrats en la follia com a
motiu literari, que es desenvolupa en part en el nou format del monòleg
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interior i que té com a fonament l’ambient d’escepticisme envers les possi-
bilitats reals de guariment dels trastorns mentals greus. Nogensmenys, els
autors que es tracten en aquesta part –Joan Puig i Ferrater, Alfons Maseras,
Miquel Llor, Sebastià Juan Arbó, entre d’altres– presenten una àmplia vari-
etat estilística i són estudiats a partir de les pautes determinades per l’enfo-
cament de les diferents seccions en què es divideix el capítol. D’una banda,
en relació a la formalització dels textos, se’ns parla de l’autobiografia i la
novel∙la de temàtica social –incidint en el tema del doble–, la teoria de la
novel∙la, l‘anomenat “russisme”, els personatges, les autobiografies i el
periodisme. De l’altra, s’opta per distingir entre una visió “interna” i una
visió “externa” de la crisi del subjecte que marca el període, i és en aquesta
segona que l’autora detalla assumptes tan significatius com la figura del
jove adolescent, els col∙lectius afectats per la vesània, el paper de l’actitud
política de caràcter revolucionari, la ingerència juridicoinstitucional (i la
crítica consegüent a la pràctica assistencial en els manicomis) o l’ús de la
paròdia i el mite. En aquest últim apartat s’examinen de forma sintètica
–però amb encertada lucidesa– diverses obres de dos dels més excelsos
escriptors del s. XX en llengua catalana: Salvador Espriu, a qui tants crítics
haurien volgut poder asseure al divan d’un psicoanalista, i Llorenç Villa-
longa, que curiosament també va exercir de psiquiatre.

El darrer apartat, forçosament més breu que els anteriors a causa de
l’escassetat de textos susceptibles d’anàlisi en relació amb la bogeria, està
dedicat a les mostres literàries de les avantguardes. Hi pren un protagonis-
me especial el surrealisme, el qual, com afirma l’autora, “[…] és el que tin-
gué més solidesa conceptual i el que sabé cohesionar més bé el corpus
d’idees referit a la irracionalitat” (p. 433). En aquest sentit, s’hi analitzen
obres de Sindreu, Jordana i Foix, per bé que les darreres pàgines ens apro-
ximen a dos brillants prosistes que, malgrat no estar adscrits a cap movi-
ment o corrent d’experimentació avantguardista, van beure intensament
dels desenvolupaments artístics que aquests van generar: Francesc Trabal i
Pere Calders.

Un aspecte que hauria calgut matisar al llarg del volum és l’aplicació de
la terminologia vinculada a les modalitats literàries no mimètiques, en espe-
cial el fantàstic i la ciència-ficció, que en diverses ocasions s’emprèn de
forma inadequada, de tal manera que poden provocar confusió entre els
lectors. Sabut és que en la mateixa mesura que al domini lingüístic català hi
ha hagut un conreu de les varietats literàries esmentades més aviat al marge
del cos central canònic del realisme –i així s’ha volgut creure i subratllar
sovint–, la crítica s’ha despreocupat de l’evolució teòrica a Occident de les
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diferents concepcions del fantàstic, el meravellós i la ciència-ficció. Un ús
més acurat de la terminologia hauria fet servei a la difusió del coneixement
sobre aquells textos que s’aparten del realisme mimètic i que han estat
seleccionats (a voltes “rescatats”) per Dasca a fi de bastir diverses parts del
seu estudi, com ara les utopies comentades a la p. 385. Un exemple concret
el trobem en el conte pseudofantàstic “L’ull acusador”, de Careta i Vidal; el
fet que el narrador introdueixi tecnologia fotogràfica en el relat no el con-
verteix en ciència-ficció, ja que no hi pren cap relleu la projecció de futur a
partir de paràmetres tecnològics o científics (les tècniques fotogràfiques
descrites són les coetànies). D’aquesta forma, a l’igual que passa en la nar-
ració “Médium” de Pío Baroja, la reproducció tècnica d’imatges serveix per
incorporar la justificació d’un fenomen extraordinari acompanyada d’un
subtil humor paròdic. Semblantment, els elements o paràmetres que en les
anàlisis de Dasca s’etiqueten com a “rondallístics” (p. 86, 175) haurien de
ser assumits i descrits (també) com a elements gòtics, ja que es donen en
contextos narratius moderns dominats per la bogeria, la inquietud ominosa
o el misteri. Finalment, caldria haver filat més prim a l’hora de titllar d’eva-
siva en certs casos la literatura no mimètica.

Malgrat algunes petites badades, anecdòtiques en la globalitat de la lec-
tura –com ara la fantasmagòrica visita que Oller fa a Verdaguer “a Vil∙la
Joana el 2 de juny de 2002” (p. 153)–, el volum es caracteritza per una ele-
vada correcció ortogràfica, gramatical, ortotipogràfica i de continguts,
aspecte que cal subratllar amb determinació en una obra de tantes planes.
Ara bé, hauria estat positiu eliminar les petites marques textuals que deno-
ten que alguns apartats provenen d’articles publicats prèviament com a tre-
balls independents, ja que afebleixen una mica el format de monografia del
treball. D’altra banda, en relació a la bibliografia, resulta farragós no dispo-
sar a la llista que apareix al final del volum (que hauria de recollir tota la
“bibliografia instrumental”) de totes les fonts referenciades en el text, ja
que la consulta per mitjà del sistema de citació francès de notes a peu de
pàgina en un estudi de gairebé cinc-centes pàgines pot acabar per fer per-
dre la paciència a més d’un lector. L’autora ho justifica assegurant que s’ha
volgut “alleugerir aquest apartat [final]” sobretot de volums col∙lectius
(p. 456), tot i que es podria sospitar un criteri editorial per evitar un llibre
encara més gruixut. Sigui com vulgui, aquesta decisió limita l’accessibilitat
als investigadors que desitgin aprofundir en determinades qüestions.

Tanquen l’estudi unes conclusions força succintes que més aviat cons-
titueixen una síntesi molt aclaridora del recorregut seguit capítol a capítol.
Abans d’acabar, i en relació amb la seqüenciació del text, cal fer notar que
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potser hauria estat productiva –o pot ser-ho en el futur gràcies a la tasca
realitzada per l’autora– una relativització més ambiciosa dels corrents que
la historiografia catalana va acabar instaurant en l’elaboració del “fil argu-
mental” de les nostres lletres. Si bé aquesta elaboració ha estat profitosa en
molts sentits –la meta era l’assoliment d’un alt grau d’autonomia que difi-
cultés qualsevol vel∙leïtat de subordinació al sistema literari espanyol–, la
reiteració de certs esquemes i l’ús sistemàtic de la seva nomenclatura impe-
deixen modificar l’angle de visió sobre el corpus literari. Un tema d’estudi
com el de l’obra ressenyada permetria aquesta modificació, que transfor-
maria no sols la perspectiva d’anàlisi, sinó també el mateix objecte d’estudi.
Dasca ens suggereix des de les primeres pàgines una idea ben atractiva en
aquest sentit, quan es refereix al “projecte estètic modern” (p. 12), que
equipara al Modernism anglosaxó. De fet, al llarg del volum s’emfatitza la
qüestió de la modernitat, enllaçant implícitament amb un debat encara
vigent sobre la importància real de la “modernitat” en la literatura catalana,
en aquest cas a finals del s. XIX i en la primera meitat del s. XX. El llibre de
Dasca hi realitza una contribució més que notable, i fet i fet seria poc just
demanar encara més a un estudi que presenta una qualitat d’anàlisi i una
erudició interdisciplinària de tanta magnitud.

 Alfons Gregori, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii
Romańskiej, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, PL-61-874 Poznań,
<alfons@amu.edu.pl>.

Tilbert Dídac Stegmann: El plaer de llegir literatura catalana. Lleida:
Pagès editors, 2016. 287 S. ISBN 978-84-9975-748-3.

Beim Lesen der Einleitung des vorliegenden Buches – mit dem Titel „Invi-
tació“ – könnte man an Roland Barthes’ für die moderne Literaturtheorie
bahnbrechenden Essay von 1973 „Le plaisir du texte“ (in der deutschen
Übersetzung von Traugott König „Die Lust am Text“) denken: Stegmann
spricht von „enamorament“ und „passió“ im Blick auf seine Beziehung zu
den Texten, von der Verführungskraft („un plaer seductor“), die der Lek-
türe gewisser literarischer Texte eigne und die den Leser in ihren Bann
ziehe, ja ihn gefangen nehme. Während bei Barthes jedoch die Hermeneu-
tik letztlich einer Erotik des Texts weicht, geht es Stegmann – eher im Sinn
der deutschen Rezeptionsästhetik – um die Aufdeckung der im Text ent-
haltenen leserbezogenen Strukturen, um den „Akt des Lesens“ und den im



394 Ressenyes 

Text enthaltenen „impliziten Leser“, die den Leser zu einer zentralen Ins-
tanz des literarischen Werks machen. Gelungene literarische Kommunika-
tion wird dann erreicht, wenn die Rolle des Lesers im literarischen Werk
vorgebildet ist und sich der Leser dadurch im Dialog mit dem Werk selbst
entfalten kann. Es ist dies der Ursprung der „Lust am Text“.

Dass die katalanische Literatur diese „Lust am Text“ in hohem Maße
vermitteln kann und folglich verdient, dass der Autor sich ihr in besonde-
rem Maße verbunden fühlt, das will Stegmann mit Essays zu katalanischen
Autoren aus drei Jahrhunderten zeigen. Es handelt sich vor allem um Text-
interpretationen, sei es von Gedichten wie im Falle von Joan Brossa, von
einzelnen Romankapiteln wie im Falle des „Tirant lo Blanc“, oder von
einem ganzen Roman (Joan F. Mira). Ein Artikel bezieht sich auch auf
einen okzitanischen Autor, auf Frédéric Mistral, allerdings im Hinblick auf
die katalanische Literatur. Neben diesen Interpretationen, in denen die
zentrale Absicht des Autors deutlich gemacht werden soll, gibt es andere
Essays, die der Autor als Begleittexte („textos... a acompanyament“)
bezeichnet und die auf andere Weise das Interesse des Lesers beanspru-
chen, etwa der Text zur Rezeption der katalanischen Literatur im deut-
schen Sprachraum. Erwähnenswert ist außerdem, dass das Buch im Origi-
nal auf katalanisch geschrieben wurde und von einem fiktiven katalani-
schen Publikum ausgeht; die Essays beruhen allerdings zumeist auf früher
erschienenen Arbeiten des Autors.

Der erste der beiden „Tirant lo Blanc“ gewidmeten Artikel vermag in
besonderer Weise die methodische Absicht des Autors zu zeigen. „Medita-
ció narrativa i participació del lector en el Tirant lo Blanc“ (S. 165–200):
schon die Überschrift lässt die methodischen Schwerpunkte erkennen, die
Stegmann in kritischer Auseinandersetzung mit der Rezeptionsästhetik und
speziell mit Wolfgang Isers Theorie der „Leerstellen“ entwickelt. Die von
Stegmann zur Interpretation ausgewählten Kapitel 162 und 163 des
Romans sind bereits durch ihren erotischen Inhalt von hohem Unterhal-
tungswert. Stegmann zeigt jedoch, dass nicht der Inhalt als solcher, son-
dern das virtuose Spiel zwischen Erzähler und Leser die eigentliche Quelle
der „Lust am Text“ ist. „Aquest joc, al qual el lector s’ha lliurat entrant en
un conveni amb el narrador, acceptant el seu mon fictici com a real, és a la
base del plaer que experimentem quan llegim“(S. 175). Was ist in der
Nacht zwischen Tirant und Carmesina wirklich geschehen? Der Erzähler
verschweigt einzelne Ereignisse, er stellt den Leser auf die Probe, er lässt
„Leerstellen“ offen, die die Mitarbeit des Lesers erfordern (wobei Steg-
mann in diesem Zusammenhang eine ganze Typologie von „Leerstellen“
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entwickelt). Der Wechsel der Erzählperspektive von der dritten Person zur
Ich-Erzählung ist ebenfalls Teil dieses Spiels mit dem Leser. Der erzähleri-
sche Höhepunkt ist ohne Zweifel der Traumbericht im Kapitel 163, durch
den die Wirklichkeitsbeziehung einerseits in Frage gestellt wird, aber ande-
rerseits Dinge gesagt werden können, die der Erzähler selbst schamhaft
verschweigen würde. Der Traum der Plaermina ist, wie Stegmann deutlich
macht, ein erzählerischer Höhepunkt des Romans. Dass der ein Jahrhun-
dert vor dem „Don Quijote“ erschienene „Tirant lo Blanc“ einer der gro-
ßen Werke der Literatur ist, ist seit Cervantes selbst mit den verschieden-
sten Begründungen immer wieder betont worden; Stegmann gibt jedoch
darüber hinaus eine nachvollziehbare Begründung dafür, warum das Werk
vor allem auch als moderner, als„zeitgenössischer“ Roman zu betrachten
ist: „El veritable èxit del Tirant com a món narrat em sembla que rau,
sobretot, en la manera, enormement creativa, com el narrador configura la
seva relació i interacció amb el lector“(S. 199).

In dem Artikel zum Roman „Els treballs perduts“ von Joan F. Mira (S.
93–132) beschäftigt sich Stegmann mit einem weiteren Werk aus dem Um-
kreis der valenzianischen Literatur. Diese Interpretation zeigt in besonde-
rem Maße die Rolle des „professionellen“ Lesers, der imstande ist, die
Komplexität der im Text enthaltenen Bezüge und Anspielungen zu erken-
nen und dem normalen Leser zu vermitteln. Der ideale Leser ist ohne
Zweifel „el lector atent i avesat a les relacions interliteràries des dels grecs
fins a la literatura moderna contemporània“ (S. 94), der Leser, der im Auf-
spüren des weltliterarischen Beziehungsreichtums den Sinn des Textes
erschließt und der auf diese Weise als immer neues Entdecken die „Lust
am Text“ erlebt. Die erste Ebene der Interpretation ist nach Stegmann der
im Romantitel angedeutete Herkules-Mythos, der im mythischen, topogra-
fischen und temporalen Bereich des Romans erkennbar wird. Von Herku-
les geht es weiter zu Odysseus, und vom griechischen Mythos zur moder-
nen Literatur: Stegmann weist nach, wie vielfältig die Anspielungen auf den
Roman „Ulysses“ von James Joyce sind, bis hin zu zitathaften Überein-
stimmungen. Hinter dem València von Mira wird das Dublin von James
Joyce palimpsestartig erkennbar, der Roman öffnet sich zur modernen
Weltliteratur. Aber die Beziehung Mira–Joyce ist nur ein Teil der intertex-
tuellen Beziehungen im Roman; Stegmann kann genauso gut Intertexte
aufzeigen, die auf Jorge Luis Borges und dessen Bibliothek hinweisen, oder
aber auf Umberto Eco und Gabriel García Márquez, und natürlich auch
auf Cervantes und die Bibliothek des Don Quijote. Mit Cervantes sind die
Beziehungen besonders eng, hier kommt auch die Ironie als Mittel der lite-
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rarischen Darstellung ins Spiel. Die literarische Funktion der Intertextuali-
tät im Blick auf Miras Roman sieht Stegmann in der Möglichkeit der ironi-
schen Distanzierung zur Realität, in der Entmythisierung und „Desheroi-
sierung“ der Gegenwart. Jesús Oliver, der gescheiterte Held des Romans,
kann sich auf diese Weise von seinen kleinbürgerlichen Inhibitionen befrei-
en und seine Lebenserfüllung in jener hedonistischen Körperlichkeit fin-
den, die offenbar ein Kennzeichen der valenzianischen Kultur ist. Was
bleibt, nachdem in dem Roman die großen Ideale und universellen politi-
schen Projekte in ihrer Fragwürdigkeit entlarvt sind, ist nicht der Nihilis-
mus, sondern laut Stegmann „(el) plaer i la voluptuositat, i, molt especial-
ment, brindant-nos, als lectors, el plaer de la lectura“(S. 129). Das ästheti-
sche Vergnügen ist also der hauptsächliche Wert, der nach der Entwertung
der großen Ideale geblieben ist.

Besondere Bedeutung kommt in dem Buch dem Werk des Lyrikers
Joan Brossa zu, für den sich Stegmann immer wieder eingesetzt hat. In
Joan Brossa sieht er den Hauptvertreter der katalanischen Avantgarde in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so wie Josep Vicenç Foix die
katalanische Avantgarde der ersten Jahrhunderthälfte repräsentiert hat.
Brossa wird als Dichter der Revolte begriffen, als „veritable independent“
(S. 12), als Dichter, der sich gegen den literarischen Betrieb gestellt hat und
gegen die akademische Vermarktung der Lyrik in der traditionellen Litera-
turkritik. Er hat eine neue Form des lyrischen Sprechens geschaffen, die
sich dadurch auszeichnet, dass die bisherigen Grenzen fortgesetzt über-
schritten werden. Stegmann zeigt diesen Prozess der Grenzüberschreitung
in vielfacher Hinsicht: Überschreitung des traditionellen lyrischen Spre-
chens in Richtung auf die Alltagssprache; Überschreitung der Gattungs-
grenzen zwischen Lyrik und Erzählung, aber auch Lyrik und Theater;
Überschreitung der Grenzen zwischen Kunst und Leben. So ergibt sich im
Werk von Brossa „una màgia dels multiples salts transgressors“ (S. 20), die
den besonderen Reiz der Gedichte ausmache. „El lector sovint és actor
implicat activament en els poemes brossians“ (S. 51), schreibt Stegmann
etwa im Blick auf seine Interpretation des „Sonet de paper“, wo es um die
Transgression hin zur Materialität des Sonetts, seiner papierenen Unter-
lage, geht. Von besonderem Interesse sind die Überlegungen zur Kreativi-
tät in den Gedichten von Brossa, ausgehend von Arthur Koestlers „The
art of creation“ (1964), und Margaret Bodens „The creative mind“ (1990).
Dabei spielt der Überraschungsfaktor eine große Rolle, als Assoziierung
bislang unzusammenhängender mentaler Bereiche. Es ist klar, dass der
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Überraschungsfaktor dem Leser in hohem Maße das Vergnügen am Text,
die Lust an den Gedichten, vermitteln kann.

Der Artikel „‘Als poetes catalans’ de Frederic Mistral, un clam per la
independència?“ (S. 133–164) bezieht sich auf die Epoche der Renaixença
und enthält bereits im Titel einen vielfachen Leserbezug. Das Gedicht ist
an die katalanischen Dichter gerichtet, die vor Kurzem in Barcelona die
Jocs Florals neubegründet und damit den Anstoß zu einer sprachlichen
Neubewertung des Katalanischen gegeben hatten. Mistral beschwört die
Bruderschaft zwischen Katalanen und Provenzalen, die Bedeutung ihrer
Sprache und Literatur, ihre historische Größe vor allem im Mittelalter.
Katalanisch und Okzitanisch sind seither jedoch als Minderheitensprachen
in einer Situation der „Diglossie“, und die Erneuerung ihrer Literaturen
kann sie nach damaliger Auffassung rehabilitieren. Was Stegmann jedoch
an dem Gedicht von Mistral besonders interessiert und was er zum Aus-
gangspunkt seiner Interpretation macht, ist die innere Widersprüchlichkeit
des Gedichts, vor allem zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Wäh-
rend der erste Teil das Provenzalische und Katalanische glorifiziert und die
beiden Sprachen mit den jeweiligen Nationalsprachen, dem Französischen
und Spanischen, auf eine Stufe stellt, nimmt der zweite Teil diesen
Anspruch wieder zurück und bemüht sich, die Harmonie zwischen den
vier Sprachen nicht zu stören. Stegmann zeigt, dass in dem Gedicht nicht
nur Katalanen und Provenzalen als Leser zu denken sind, sondern genauso
auch Franzosen und Spanier, und dieser Kreis an Lesern soll nicht durch
nationalistische Ansprüche irritiert werden. Im Grunde muss Mistral zwei
widersprüchliche Bedürfnisse befriedigen: das seiner eigenen provenzali-
schen Leser und das der französischen Leser, und zwischen diesen beiden
Leseransprüchen oszilliert das Gedicht, wie Stegmann durch eine detail-
lierte Analyse etwa der Familienmetaphorik des Gedichts aufzeigen kann.
Der Dichter hat verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, die Steg-
mann unter Rückgriff auf Sigmund Freud als die Ansprüche des Es und
des Überich bezeichnet. Das Überich erwartet, dass sich Mistral als guter
französischer Staatsbürger verhält, der das Französische als die herrschen-
de Kultursprache anerkennt; das Es hingegen gibt den Freiheits- und Un-
abhängigkeitswünschen Ausdruck. Das Gedicht gibt die Möglichkeit, den
unbewussten Wünschen freien Ausdruck zu verschaffen, und in diesem
Sinne schafft es in hohem Maße eine Lust am Text, gerade dann, wenn das
rational denkende Ich solche Wünsche als wirklichkeitsfremd abtut.

Neben diesen Texten, in denen die rezeptionsästhetischen Aspekte
dominieren, gibt es zwei weitere, in denen inhaltliche Fragen im Vorder-
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grund stehen. Einer der beiden Artikel ist wiederum „Tirant lo Blanc“
gewidmet. Im Kapitel 106 wird dort mit großer Präzision beschrieben, wie
es Tirant gelingt, das Genueser Flaggschiff, das nahe dem Ufer vor Anker
liegt, anzuzünden. Das Kapitel ist immer wieder für seine unglaubliche
Präzision der Darstellung, seinen Realismus, gelobt worden; Stegmann
polemisiert gegen solche Positionen, indem er inhaltliche Widersprüche in
der Darstellung aufzeigt, die bis dahin in der Forschung weitgehend über-
sehen worden sind. In einer äußerst faktenreichen Untersuchung geht er
der Frage nach, wie es zu diesen Unstimmigkeiten kommen konnte, und er
untersucht sodann, wie die Übersetzungen des Werks in die einzelnen
europäischen Sprachen mit diesen Unstimmigkeiten umgegangen sind. In
einem weiteren, textkritischen Teil erstellt Stegmann mit einem Minimum
an Änderungen eine Fassung, in der diese Unstimmigkeiten behoben sind.
Bedenkenswert erscheint allerdings auch die Überlegung, ob man an einen
Text des 15. Jahrhunderts die Anforderungen technischer Stimmigkeit
stellen dürfe, die wir von heute gewohnt sind. Wie dem auch sei, der Arti-
kel ist eine Meisterleistung der Textkritik wie auch der Übersetzungskritik.

Der zweite dieser Artikel bezieht sich auf die Rezeptionsgeschichte von
Joan Brossa in Deutschland. Hier wird gezeigt, wie seit den ersten Brossa-
Übersetzungen durch Johannes Hösle und Antoni Pous in „Akzente“ vor
allem Tilbert Dídac Stegmann selbst versucht hat, Brossa in Deutschland
heimisch zu machen. Dabei wird das Geheimnis der „Methode Stegmann“
erkennbar, dass man nämlich die öffentliche Aufmerksamkeit für einen
Autor nicht nur durch Buchpublikationen erreicht; organisatorische Groß-
ereignisse wie etwa die „Setmanes Catalanes de Berlín“ 1978 oder die
Frankfurter Buchmesse von 2007 spielen da ebenso eine Rolle, oder die
Tatsache, dass plastische Brossa-Werke in der Oficina Catalana oder vor der
Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main weithin sichtbar ange-
bracht wurden, oder ein „Event“ wie die Tatsache, dass eines seiner
Gedichte auf dem Mount Everest deponiert wurde. In seiner Lyrik-Antho-
logie „Ein Spiel von Spiegeln“ (1987) hat Stegmann katalanische Lyrik
zusammen mit Farbzeichnungen und Collagen von Antoni Tàpies ver-
öffentlicht, eingedenk der Tatsache, dass die Werke der Malerei universell
zugänglich sind und nicht des Übersetzers bedürfen und somit auch zur
Bekanntheit von Lyrik beitragen können.

Zu den Begleittexten gehört auch die längere Abhandlung „La catala-
nística a Alemanya“ (S. 247–287), in der Stegmann nicht ohne Humor den
Versuch unternimmt, einem katalanischen Publikum die Rezeption katala-
nischer Sprache und Literatur im deutschen Sprachraum verständlich zu
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machen. Auch für den deutschen Leser ist die Abhandlung von großem
Interesse, sowohl was die älteren Epochen angeht – wir erfahren, dass zum
ersten Mal Oswald von Wolkenstein in einem Gedicht von 1416 einige
Worte Katalanisch verwendet –, wie auch die letzten beiden Jahrhunderte,
die den langsamen Einzug des Katalanischen in die deutsche Romanistik
erleben, und speziell die letzen Jahrzehnte, über die Stegmann mit großer
Insider-Kenntnis referiert. Als eigentlichen Ausgangspunkt einer wissen-
schaftlichen deutschen Katalanistik (die nach dem damaligen Wissen-
schaftsverständnis zuerst einmal vor allem Sprachwissenschaft war)
bezeichnet Stegmann den „Grundriss der romanischen Philologie“ von
Gustav Gröber (Straßburg 1888), der eine längere Darstellung des Katala-
nischen aus der Feder des französischen Wissenschaftlers Alfred Morel-
Fatio enthält (in einer späteren Auflage findet sich eine erweiterte Fassung
von dessen Schüler Jean-Joseph Saroïhandy). Die beiden Abhandlungen
französischer Wissenschaftler in der an der damals deutschen Universität
herausgegebenen romanistischen Sammeldarstellung zeigen interessanter-
weise, worauf Stegmann hinweist, dass die Ursprünge der deutschen Kata-
lanistik recht eigentlich ein deutsch-französisches Gemeinschaftsprodukt
sind. Morel-Fatio wie Saroïhandy hatten die Gelegenheit gehabt, Katalo-
nien aus eigener Erfahrung, mittels Reisen und wissenschaftlichen Kon-
takten, kennenzulernen und sich ein Bild über die rasante Entwicklung der
katalanischen Kultur gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu machen. Der
erste deutsche Wissenschaftler, der engere Kontakte zu Katalonien hatte,
war Bernhard Schädel; bekannt sind dessen (sicher konfliktreichen) Bezie-
hungen zu dem mallorquinischen Sprachwissenschaftler Antoni Maria
Alcover. Die Anregungen waren wechselseitig: Bernhard Schädel hat schon
1906 die Gründung eines katalanischen Sprachinstituts gefordert, und er
hat katalanische Stipendiaten wie Manuel de Montoliu nach Halle gerufen,
wo er 1904 auch die erste Katalanisch-Vorlesung an einer deutschen Uni-
versität gehalten hatte.

Im zweiten Teil des Artikels wird die erstaunliche Entwicklung der
deutschen Katalanistik in der Nachkriegszeit und der Gegenwart darge-
stellt. Stegmann schreibt über die katalanistischen Zentren an einzelnen
deutschen Universitäten, wie Hamburg, Tübingen, Erlangen-Nürnberg,
Freiburg und dann natürlich vor allem Frankfurt am Main. Die Rolle von
Katalanisch-Lektoren wie Antoni Pous in Tübingen wird herausgestellt.
Die Bedeutung von einzelnen großen organisatorischen Ereignissen wie
der „Setmanes Catalanes“ in Berlin 1978 oder zuletzt der Frankfurter
Buchmesse 2007, wo die katalanische Kultur Ehrengast war, wird hervor-
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gehoben; hier wurde einer breiten kulturellen Öffentlichkeit die Bedeutung
katalanischer Sprache und Literatur vor Augen geführt. Eminent wichtig
war jedoch vor allem die Gründung von Institutionen, die der Katalanistik
eine Basis geben konnten: 1981 der „Biblioteca Catalana“ in Frankfurt am
Main, 1983 der „Deutsch-Katalanischen Gesellschaft“ (nach dem Modell
der „Anglo-Catalan Society“, wie Stegmann erwähnt; der Name wurde
später in „Deutscher Katalanistenverband“ abgeändert), 1988 der „Oficina
Catalana“ und im gleichen Jahr der „Zeitschrift für Katalanistik“, sowie die
Erarbeitung deutsch-katalanischer Wörterbücher und weiterer wichtiger
Grundlagenwerke. An all diesen Gründungen war der Autor entscheidend
beteiligt, und er kann mit großer Sachkenntnis berichten.

So bietet das Buch nicht nur eine neue Sicht auf einige zentrale Werke
der katalanischen Literatur, sondern gibt gleichzeitig auch einen umfassen-
den Einblick in die Entwicklung der katalanistischen Wissenschaft in
Deutschland. Dass das Buch von einem deutschen Wissenschaftler für
katalanische Leser geschrieben ist, macht die Lektüre für den deutschen
Leser zu einem reizvollen „Spiel der Spiegel“.

 Horst Hina, Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar, Platz der Universität 3,
D-79085 Freiburg im Breisgau, <h.hina@t-online.de>.

Ingrid Haider: Die Idee des Nationaltheaters in Katalonien: kulturelle
Konstrukteure seit 1946. Wien: Praesens, 2013 (Beihefte zu Quo
vadis, Romania?; 50). 496 S. ISBN 978-3-7069-0733-0.

Angesichts der politischen Entwicklungen seit Oktober 2017 in Katalonien
ist die vorliegende Studie überaus aktuell und aufschlussreich: Es geht der
Verfasserin darum, die „Idee, ein katalanisches Nationaltheater zu realisie-
ren“ (S. 13), aus historischer und institutioneller Perspektive darzustellen
und die entsprechenden kulturpolitischen und gesellschaftlichen Faktoren,
Bedingungen und Ziele eines solchen Projektes herauszuarbeiten. Damit
verknüpft ist die identitätsstiftende Bedeutung eines solchen Theaters und
zugleich eines dramatischen Schaffens, das diese Ziele ebenfalls verfolgt;
eine Institution und die durch sie und mit ihr erschaffene Kunst sollen
somit eine identitätsstiftende Funktion übernehmen. Neben der Behand-
lung verschiedener Theaterinstitutionen, Ensembles und auch Formen des
Theaters geht es daher vornehmlich um das Projekt der Gründung eines
Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Dabei wird die Funktion der „Kul-
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turpolitik als Instrument der Identitätsfindung“ (S. 31) bis zurück in die
Antike verfolgt und ins Zentrum der Überlegungen gestellt. Methodisch
situiert sich die Arbeit literatursoziologisch und beruft sich auf die entspre-
chenden Überlegungen von Walter Benjamin, Guy Debord, Theodor W.
Adorno, Pierre Bourdieu und Michel Foucault. Die Arbeit baut auf den
wenigen spanischen und englischsprachigen Studien zum katalanischen
Theater auf und kann so eine gewisse Kontinuität in der Auseinanderset-
zung mit dem Theater dieser spanischen Region etablieren, was wün-
schenswerterweise auch in Zukunft weiter gepflegt wird, vor allem vor
dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen. Dabei werden
auch die Vorzüge und Schwierigkeiten der öffentlichen Kulturförderung
reflektiert (Kapitel 2).

Das sich anschließende Kapitel setzt sich folgerichtig mit der „Kultur-
politik nach dem Modell der UNESCO“ (S. 48) auseinander, behandelt
verschiedene Kulturbegriffe und untersucht die katalanische Sprachpolitik
in ihrer Verknüpfung mit der Kulturpolitik. Aufschlussreich ist dabei, dass
die Verfasserin auf die Volkstheatertraditionen eingeht, um das identitäts-
stiftende Fundament für das Nationaltheater zu erklären.

Unverzichtbar ist bei der Untersuchung der „Idee, ein katalanisches
Nationaltheater zu realisieren“ (S. 13), auch die Einbeziehung der Franco-
Diktatur, deren Zensur und Unterdrückung des Katalanischen, die sich
auch im Bereich des Theaters zeigt, da es verboten war, an öffentlichen
Theatern die katalanische Sprache zu sprechen. Die Verfasserin führt aber
zu Recht Josep M. Sagarra an, der dieses Verbot unterlaufen hat, wie es
auch die ab den 1960er Jahren tätigen unabhängigen Theatergruppen und
das Teatre Viu ab 1956 taten. Auch die Gründung der Escola d’Art
Dramàtic Adrià Gual war ein Meilenstein in dem hier nachgezeichneten
Prozess. So wird in dieser Darstellung des katalanischen Theaters auch
bereits die antifranquistische Haltung der behandelten Theaterschaffenden
sichtbar (Kapitel 4).

Das ‚teatre independent‘ steht sodann im Zentrum einer umfassenden
institutionellen und auch theaterästhetischen Darstellung des katalanischen
Theaterwesens in den 1960er und 1970er Jahren sowie während der ‚tran-
sición‘ von der Diktatur zur Demokratie, wobei insbesondere die Bezie-
hung zum Publikum reflektiert wird (Kapitel 5).

Die 1980er und 1990er Jahre sind eine eminent wichtige Phase der Im-
plementierung der zentralen Idee der Gründung eines katalanischen
Nationaltheaters. Die Verfasserin widmet sich in diesem Kapitel den ins-
titutionellen und politischen Bedingungen, die zur Gründung, zum Ausbau
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und zur Implementierung von Theatern und vor allem des Centre Dramà-
tic de la Generalitat de Catalunya ab 1981 führten, wobei das Repertoire
der Bühnen, bestimmte Produktionsbedingungen, internationale Koopera-
tionen, Fördermaßnahmen, Subventionen und vor allem die Theaterpolitik
der Generalitat in ihrer maßgeblichen Bedeutung gewürdigt werden (Kapi-
tel 6).

Das eingangs schon benannte Teatre Nacional de Catalunya steht
sodann im Zentrum dieses Kapitels. Die Verfasserin trägt hier sehr gut
dokumentierend und auf beeindruckend detailreiche Weise alle relevanten
Informationen, Dokumente, Stellungnahmen, architektonische Überlegun-
gen zum Bau des Theaters, Spielplanüberlegungen und Ausführungen zum
Repertoire bis einschließlich der Spielzeit 2010/2011, Überlegungen zum
Drei-Sparten-Modell des Theaters und zu weiteren Theaterformen wie Ma-
rionettentheater, Kindertheater und Zirkus, Musicals und Konzerte
zusammen, um darzulegen, welche kulturpolitische Reichweite die Grün-
dung dieses Theater hat und wie facettenreich es in die Kulturlandschaft
hineinreicht (Kapitel 7).

Das letzte Kapitel, das Schlussfolgerungen und Ausblicken dient, verortet
die Theaterpolitik folgerichtig in der Kulturpolitik Kataloniens (Kapitel 8).

Höchst interessant und aufschlussreich sind auch die sechs Interviews
mit prominenten Vertretern des katalanischen Theaters – Felui Formosa,
Josep M. Benet i Jornet, Domènec Reixach, Sergi Belbel, Salvador Sunyer,
Enric Gallén (Kapitel 9) –, die aus ihrer persönlichen Sicht die Schwierig-
keiten und Chancen eines Nationaltheaters reflektieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie bestens dokumen-
tiert ist, in einem umfangreichen kritischen Fußnotenapparat viele weiter-
führende Informationen vermittelt sowie eine bibliographische Zusam-
menstellung aller maßgeblichen Werke bietet und somit sicherlich eine un-
umgängliche Grundlage jeder weiteren wissenschaftlichen Beschäftigung
mit dem katalanischen Theater bleibt. Der Band zeigt sehr überzeugend,
wie Kulturpolitik, Sprachpolitik, Theater und Drama ineinandergreifen; so
kann er als eine umfassende und präzise Darstellung des katalanischen
Theaters aus historischer, kulturpolitischer und institutioneller Perspektive
gewürdigt werden.

 Cerstin Bauer-Funke, Westfälische Wilhelms-Universität, Romanisches Seminar, Raum
A 110, Bispinghof 3, D-48143 Münster, <cerstin.bauer-funke@uni-muenster.de>.
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Josep Massot i Muntaner: De València i Mallorca. Escrits seleccionats.
A cura de Vicent Simbor Roig. València: Universitat de València,
2017 (Col·lecció Honoris Causa; 29). 490 S. ISBN 978-84-9134-005-8.

Dem vorliegenden Band ist keine kritische Rezension, sondern eine ehren-
de Ankündigung zu widmen: Es handelt sich um die Hommage zur Ver-
leihung des Doktorgrades honoris causa der Universität von València (2016)
an den in der katalanischen Kulturlandschaft seit Jahrzehnten omniprä-
senten mallorquinischen Gelehrten und Editor Josep Massot i Muntaner,
verbunden mit der Neuedition einer kleinen Auswahl seiner Schriften:
Zum einen sind dies elf individuelle Artikel zu valencianischen homenots,
zum anderen eine Reihe von sechs Aufsätzen zum Sprachbewusstsein auf
Mallorca vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der Band schlägt damit eine
Brücke zwischen der mallorquinischen Herkunft Massots, der 1941 in
Palma geboren ist, und seiner neuen valencianischen Alma mater, die
durch diese Ehrung mit der Universität der Balearen gleichzieht, deren
Ehrendoktorwürde Massot bereits seit 1999 führt. Der Band steht in der
Tradition groß angelegter akademischer Festpublikationen klassischen
Zuschnitts. Sein erstes Viertel betrifft dabei die Person des Geehrten und
umfasst die Laudatio des Herausgebers des Bandes, Vicent Simbor Roig,
sowie ein biografisches Porträt (R. Roca) und die knappen akademischen
Memoiren von Josep Massot selbst, die dieser anlässlich der Verleihung
des Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012 verfasst hatte. Diese drei
Texte ergänzen sich zu einem Porträt, das zugleich ein Porträt eines gro-
ßen Teils des institutionalisierten akademischen Lebens in Katalonien und
Mallorca seit den 1960er Jahren ist, denn zahlreich sind die kulturellen Ins-
titutionen, an deren Gründung Massot mitgewirkt oder die er aus seiner
Position als Mönch des Klosters Montserrat mitbetreut hat und zum Teil
weiter betreut: die internationale Katalanistenvereinigung AILLC und die
Societat Verdaguer, die Kulturzeitschriften Randa, Serra d’Or, Llengua &
Literatura und Catalan Historical Review oder Großprojekte wie die Gran Enci-
clopèdia Catalana, den Diccionari de la literatura catalana und die Obra del Canço-
ner Popular de Catalunya – hinzu kommt selbstverständlich Massots unabläs-
sige Editionstätigkeit in der Leitung der Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, seit Jahrzehnten bekanntlich das Urgestein der katalanischen
Verlagslandschaft für die Geisteswissenschaften. Von Massots im engeren
Sinne persönlicher Forschungstätigkeit zeugt seine Werkbibliografie, die
bislang in einer separaten Edition von 2012 vorgelegen hatte und hier nun
aktualisiert wurde. Nicht weniger als 86 Buchmonografien und Hunderte
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von Artikeln hat Massot der katalanischen, häufig auch speziell mallorqui-
nischen Kulturgeschichte insbesondere seit der Renaixença bis zur
Gegenwart, aber auch der politischen Geschichte mit den Schwerpunkten
Spanischer Bürgerkrieg (George Bernanos) und Franquismus gewidmet –
„és l’home que treballa més d’aquest país“ (M. Llanas).

In der ersten Artikelserie des vorliegenden Bandes sind Massots Schrif-
ten zu herausragenden Persönlichkeiten des valencianischen Kulturlebens
seit dem Renaixença-Dichter Teodor Llorente, vor allem aber zu einigen
seiner eigenen Zeitgenossen wie Manuel Sanchis Guarner, Eliseu Climent
oder Germà Colon versammelt. Es handelt sich dabei nicht um eine
homogene Serie von Porträts, sondern um Texte unterschiedlicher Her-
kunft und Zuschnitts, von denen manche eher memorialistische, andere in
erster Linie wissenschaftliche Züge tragen, wie etwa der Artikel zum
bereits genannten Teodor Llorente und dessen Verhältnis zu Jacint Verda-
guer. Als Zeitzeugnis besonders aufschlussreich und zudem vergnüglich zu
lesen: die Seiten zu Joan Fuster und seiner Mitarbeit bei Serra d’Or. Die
zweite Artikelserie erstreckt sich über mehr als einhundert Seiten und weist
einen sprachgeschichtlichen Zuschnitt auf, indem sie eine beeindruckende
Breite mallorquinischer Zeugnisse zum Sprachbewusstsein seit dem Mittel-
alter bis zum 20. Jahrhundert versammelt und interpretiert. Die Artikel
wurden im Vergleich zu ihren Erstpublikationen beträchtlich aktualisiert
und erweitert; sie bilden in dieser Zusammenstellung eine zusammenhän-
gende Geschichte des Sprachbewusstseins auf Mallorca, wobei insbeson-
dere im 19. Jahrhundert kaum ein großer Name fehlt, der hier nicht aus-
gewertet wäre. Unter diesen scheint der Llull-Editor Jeroni Rosselló der
erste gewesen zu sein, der für die einheimische Sprache auf Mallorca wie-
der explizit die Sprachbezeichnung Katalanisch verwendet hat. In der
Folge nehmen erwartungsgemäß die sperrige Persönlichkeit von mossèn An-
toni Alcover sowie sein Nachfolger Francesc de Borja Moll breiten Raum
ein. Keineswegs nur für Sprachhistoriker ist diese Aufsatzsammlung eine
Fundgrube zur mallorquinischen Sprach- und Kulturgeschichte.

Den Abschluss des Bandes bildet in seinem letzten Viertel eine von Mi-
reia Ferrando Simon zusammengestellte Sammlung von Texten, die Josep
Massot als Person und seinen Schriften gewidmet sind: Vorworte, Akade-
mievorträge, eine Auswahl wichtiger Rezensionen sowie schließlich ein
Dutzend von Artikeln zu unterschiedlichen Aspekten von Mensch und
Werk. Neben Beiträgen wie dem Porträt des Gelehrten Massot von Albert
Manent oder der Präsentation seiner Schriften zum Bürgerkrieg (D. Gi-
nard) fehlt hier auch nicht ein familiärer Beitrag aus der Feder von Josep
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Massots Bruder Biel. Der Universität von València und insbesondere dem
Herausgeber Vicent Simbor Roig gebührt für diese aufwändige und mate-
rialreiche, nützliche und aufschlussreiche Hommage an Josep Massot i
Muntaner eine aufrichtige Danksagung der akademischen Gemeinschaft.

 Roger Friedlein, Ruhr-Universität Bochum, Romanisches Seminar, GB7, D-44780
Bochum, <roger.friedlein@rub.de>.

Isidor Marí i Mayans: Die Katalanischen Länder. Geschichte und
Gegenwart einer europäischen Kultur. Aus dem Katalanischen von
Heike Nottebaum. Berlin: edition tranvía – Verlag Walter Frey, 2016.
226 S. ISBN 978-3-946327-01-1.

1993 erschien das Buch „Conocer la lengua y la cultura catalanas“ (Palma:
Federació d’Entitats Culturals dels Països Catalans) des Soziolinguisten
und Sprachplaners Isidor Marí i Mayans (Eivissa, 1949) als knapp und
zugleich inhaltlich breit aufgestellte Einführung für ein spanischsprachiges
Publikum. Dieses Überblickswerk wurde 2003 in einer gegenüber der Ori-
ginalausgabe aktualisierten Fassung von Heike Nottebaum ins Deutsche
übersetzt und von Tilbert D. Stegmann mit einem Vorwort versehen, wel-
che 2016 – wiederum aktualisiert – in einer Neuauflage vorgelegt wurde.
Die Erstauflage wurde in ZfK 17/2004, S. 284–287, von Susan Flocken
rezensiert, weswegen sich die vorliegende Besprechung auf die Ergänzun-
gen gegenüber der Ausgabe von 2003 konzentriert.

Die Neuausgabe ist seitenmäßig nicht umfangreicher als die 1. Auflage;
zusätzlicher Raum wurde durch Formatierungs-Kniffe gewonnen. Auf den
ersten 160 Seiten liefert Marí einen politisch-, kultur- und sprachgeschicht-
lichen Überblick über die Katalanischen Länder von der Romanisierung
bis zur post-franquistischen Transición. Auch wenn einzelne historische
Aspekte durch neuere Forschungen sicher anders bewertet und gewichtet
werden, bestand hier für die Neuauflage kein Aktualisierungsbedarf. Das
gilt auch noch größtenteils für das Kapitel „Der Übergang zur Demokratie,
das Spanien der Autonomien und das neue Europa“ (S. 166–193), das
Flocken in ihrer Rezension als den „wohl interessantesten Teil“ der Buches
bezeichnet hatte. Hier wurden im Abschnitt „Perspektiven für das neue
Jahrtausend“ punktuelle Ergänzungen vorgenommen, vor allem um die
Wechsel politischer Mehrheiten in der Comunitat Valenciana, Aragonien
und auf den Balearen nach den Wahlen von 2015 zu signalisieren. Die
eigentliche Aktualisierung erfolgt allerdings en bloc im Kapitel „April 2016:
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Bilanz und Perspektiven“ (S. 194–209). Dieses ist teilweise in einem sehr
persönlichen Ton verfasst und wird von Marí in einen der politischen
Situation und einen der sprachlichen Situation gewidmeten Teil gegliedert.
Unter dem Titel „Die politischen Rahmenbedingungen in Spanien“
beschreibt er den zunehmenden Antagonismen zwischen primär Katalo-
nien sowie sekundär den anderen katalanischsprachigen Autonomien und
der spanischen Zentralregierung in unterschiedlichen Politikbereichen, ins-
besondere auch in der Finanz-, Steuer- und Investitionspolitik. Im Bereich
der sprachlich-kulturellen Politikfelder, die im Zuge der Bildung des spani-
schen Autonomien-Staats den Regionen zugewiesen wurden, stellt Marí
insbesondere für die Zeiträume der vom konservativen Partido Popular
gestellten Regierungen zu Recht eine „Rezentralisierung“ (S. 195) fest, ins-
besondere auch im Bereich der Bildungspolitik. Er beschreibt konzis die
Irrungen und Wirrungen der PP-Sprachpolitiken in jenen am katalanischen
Sprachgebiet partizipierenden Autonomien, in denen diese Partei zeitweise
oder durchgängig die Regionalregierung stellte. In dem eher unklar mit
„Die Aussichtslosigkeit eines neuen Autonomiestatuts für Katalonien“
betitelten Abschnitt stellt der Autor sehr kompakt die politisch-juristische
Auseinandersetzung um das neue Statut Kataloniens von 2006 bis hin zum
wiederum vom PP angestrengten Verfassungsgerichtsurteil von 2010 dar,
das nach Meinung vieler Politik- und Gesellschaftswissenschaftler als
Katalysator für die aktuell in Katalonien stark dominierende Tendenz zu
staatlicher Unabhängigkeit zu sehen ist. Im Folgeabschnitt relativiert Marí
mit desillusioniertem Unterton seine in der Erstausgabe noch manifeste
Hoffnung, die supranationale Ebene könne die Position Kataloniens sowie
der katalanischen Sprache und Kultur stärken, und bescheinigt der Politik
von EU, Europarat und UNESCO zu Schutz und Förderung kulturell-
sprachlicher und regionaler Vielfalt letztlich Ineffizienz, woraus nach sei-
ner Meinung ein „Anstieg des Euroskeptizismus“ (S. 203) auch unter den
eigentlich europafreundlichen Katalanen resultiert. Leider wirkt dieses
Unterkapitel, wohl auch aufgrund der persönlichen Involviertheit des
Autors, streckenweise sehr anekdotenhaft. Datenorientierter ist der
Abschnitt „Die schwierige Vitalität der Sprache inmitten eines großen
demografischen Wandels“ (S. 205–209), dessen Titel bereits einen wichti-
gen Aspekt der Veränderungen zwischen den 1990er und den 2010er Jah-
ren erwähnt, nämlich die Zuwanderung in den Zeiten des spanischen Wirt-
schaftsbooms um die Jahrtausendwende (die vor allem auch die katala-
nischsprachigen Regionen betraf) und die neuerliche Abwanderung – häu-
fig in Form eines massiven brain-drains – in den Zeiten der spanischen
Krise. Marí erklärt so, warum die Kompetenzen im Katalanischen in den
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letzten anderthalb Jahrzehnten, absolut betrachtet, weiter (wenn auch
schwächer) zugenommen haben, in relativen Zahlen aber – je nach betrof-
fener Region unterschiedlich stark – zurückgegangen sind. Leider unter-
lässt es der Autor, explizit auf die Konsequenzen der ökonomisch-sozialen
Krise, die der spanische Staat seit bald einem Jahrzehnt durchlebt, für die
Sprach- und Kulturpolitik einzugehen. Während der politische, zweifels-
ohne maßgeblich durch den Antiföderalismus des PP und seines notori-
schen Drangs zum Zentralismus befeuerte Aspekt des Konflikts von Marí
in diesem Kapitel umfassend fortgeschrieben wird, werden andere im
vorangegangenen, von 2003 übernommenen Text erwähnte Themen nicht
aktualisiert, z.B. die Medienpräsenz: so wird auf S. 184 noch von „zehn
katalanischsprachigen Tageszeitungen“, darunter Avui und Diari de Balears,
gesprochen, ohne hier – oder im neuen Abschnitt – zu erwähnen, dass es
beide in dieser Form nicht mehr gibt.1 Auf S. 185 wird der Fernsehsender
Canal 9 (später: Nou Televisió) der RTVV erwähnt, ohne die kontroverse
und turbulente Schließung des valencianischen Regionalfernsehens durch
die (damalige) Regierung der Generalitat Valenciana zu erwähnen.2 Umge-
kehrt wird auf das 2005 auf Sendung gegangene Programmangebot IB3 der
Televisió de les Illes Balears gar nicht eingegangen.

Trotz dieser durch die nur punktuelle Aktualisierung bewirkten Lücken
und Inkohärenzen ist die Neuausgabe von Marís Buch auf Deutsch zu be-
grüßen, stellt es doch für viele – auch und gerade studentische – Leser ein
umfassendes und zugleich noch handliches Einführungswerk zum katala-
nischen Sprach- und Kulturraum dar. Bemerkenswert – das sei abschlie-
ßend erwähnt – ist die veränderte Umschlaggestaltung: war auf dem Titel-
blatt der Erstausgabe noch ein Schwarzweiß-Foto des Klosters Montserrat
als traditionellem lieu de mémoire der Katalanen, so ziert den Titel der Neu-
auflage ein buntes Foto eines zeitgenössischen Kunstwerks in der Barcelo-
neta, einem Stadtteil Barcelonas, der gerade in den Jahren zwischen den
verschiedenen Ausgaben von Marís Buch einen grundlegenden sozialen
Wandel durchgemacht hat, wie die Katalanischen Länder insgesamt.

 Claus D. Pusch, Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar, Platz der Univer-
sität 3, D-79085 Freiburg im Breisgau, <claus.pusch@romanistik.uni-freiburg.de>.

                                                     
1 Avui fusionierte nach wiederholten wirtschaftlichen Krisen 2011 mit El Punt; Diari de

Balears erscheint seit 2013 nicht mehr gedruckt, sondern nur noch als Web-Ausgabe.
2 Diese wird, betitelt als „[c]rònica del penúltim fracàs de la societat valenciana“, in der

Publikation von Borja Flors / Vicent Climent (eds. 2013), Adéu, RTVV, València:
Publicacions de la Universitat de València, dokumentiert.




