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El coneixement del passat és una condició essencial per explicar-nos el present i planificar el
futur, i això més encara quan tant passat com present com futur estan condicionats per unes cir-
cumstàncies de les quals els que en són víctimes no en són (gairebé gens) responsables. Per això,
tot estudi del passat que ens faciliti un coneixement al màxim d’acostat al que era la realitat del seu
moment ens és una eina valuosíssima per fer més ajustat el nostre balanç històric. Desfer mites i
comprovar els fets és la més interessant aportació que puguem fer a la determinació de la nostra
essència.

En la història de la llengua catalana hi ha encara molts de buits, i precisament on n’hi ha més
(o n’hi havia més fins fa poc) és en l’època de l’anomenada “Decadència”, aquests segles en què
s’ha dit i repetit, sense, però, acabar-ho de demostrar, que la nostra llengua va caure quasi en el
desús i la producció literària va quasi desaparèixer. Evidentment, no em posaré a discutir ara si és
així exactament o no, però sí que remarcaré la importància que té que es facin estudis monogràfics,
centrats en una època i en una regió, que corroborin o desmenteixin allò que hem sentit o llegit re-
petidament.

Concretant el nostre interès pel segle XVIII i el XIX , els manuals d’història, política i lingüística
ens repeteixen fins a la pesadura que l’anomenada Guerra de Successió tengué com a principals
conseqüències la pèrdua de les nostres institucions polítiques, el nostre sistema de Govern, i la
prohibició de l’ús institucional del català, substituït pel castellà. Pareix, dit així, que el català va dei-
xar immediatament després de la guerra de ser usat amb normalitat, com ho havia estat fins alesho-
res, i el castellà tot d’una li va prendre el lloc. Doncs el fet és que si gratam una mica, com ho ha fet
Catalina Martínez, ens adonam que a la realitat la cosa no va ser tan simple i que el canvi evident-
ment volgut per les autoritats borbòniques es va torbar més de cent anys a ser plenament efectiu. El
propòsit de l’autora d’aquest voluminós treball és mostrar fins a quin punt les disposicions conse-
qüents al Decret de Nova Planta de Mallorca i d’Eivissa,1 del 28 de novembre de 1715, significaren
un abandó real i immediat a l’illa de la llengua catalana en determinats usos formals escrits; i fins a
quin punt, mentre es va mantenir usada la nostra llengua, aquesta va rompre amb la seva pròpia tra-
dició ortogràfica i gramatical, condicionada per la nova llengua imposada. Per a la investigadora un
i altre fet van a priori junts, són com les dues cares de la mateixa moneda: pressuposa que la llen-
gua catalana desapareixerà de l’ús escrit en la mateixa mesura que se’n perdran els referents formals
tradicionals. Dit amb les seves paraules:

“Una de les fites bàsiques de la investigació és esbrinar quan es trenca definitivament la tradició de
l’escriptura en llengua catalana, és a dir, quan s’imposa l’ús de la llengua castellana escrita perquè el ca-
talanoparlant ja ha perdut tots els referents de l’escriptura en la seva pròpia llengua.” (p. 18)

El camp d’estudi de la investigació s’organitza en tres grans apartats:

a) l’ensenyament (anàlisi de l’organització de l’ensenyament a l’Antic Règim i a l’estat libe-
ral, des de les primeres lletres fins a la Universitat), per comprovar l’efectivitat de les lleis dictades
contra la llengua catalana;

b) els àmbits d’ús de la llengua: públic (el notariat, l’administració municipal, l’Audiència) i
privat (administració privada, comptabilitat i correspondència comercial, documentació interna de
convents);
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1. Recordem que Menorca no va ser afectada pel Decret en el moment de la promulgació, perquè estava
en poder d’Anglaterra, que la va mantenir fins a principis del XIX , amb curtes interrupcions que ara no fan al cas.



c) l’anàlisi lingüística de texts diversos públics i privats (testaments, contractes d’arrendament
agrari, factures i albarans).

L’objectiu final ha de ser respondre les qüestions següents:

«Si l’escola ja no compleix la seva funció i alfabetitza en una llengua que no és la parlada pel po-
ble, com es pot mantenir l’escriptura? Quins referents tenien en Cervera, n’Amengual,2 etc.? Fins quan
es va transmetre la llengua catalana escrita? En quins àmbits d’ús es va mantenir per més temps? Quins
grups socials restaren més fidels o foren alfabetitzats més tard en llengua castellana?» (p. 21)

Amb aquesta planificació i aquesta finalitat, doncs, Catalina Martínez duu envant el seu treball,
metòdicament impecable.

Fa un repàs primer al sistema escolar de Mallorca durant el segle XVIII i el primer terç del XIX ,
fent notar que el català s’hi manté fins a la primera dècada del XIX , i que n’és expulsat al mateix
temps que el llatí deixa de ser ensenyat a les primeres edats. Quan el llatí passa a ser una llengua
culta, però morta, a escola, apresa a una edat avançada, el castellà ocupa el lloc de la llengua vulgar
útil, i el català es manté ja només en l’ús oral. Això passa en la segona i tercera dècada del segle XIX ,
en l’època de l’estat liberal.

Després examina l’ús de la llengua en els àmbits públic i privat, amb documents pertanyents a
les activitats abans indicades. Hi fa veure com en l’àmbit públic la fita clarament decisiva és la Real
Cédulade 1768, amb què Carles III obliga a redactar en castellà tota la documentació oficial que ja
no ho era abans. Només se n’escapen els testaments, que continuen sent redactats en català fins qua-
si a mitjan segle XIX , probablement perquè són la plasmació d’una voluntat expressada naturalment
en aquesta llengua. I hi fa veure també que en els escrits de caràcter privat la llengua catalana
aguanta en general tant com als testaments, fora de la correspondència de la noblesa, quasi ja ex-
clusivament en castellà a finals del XVIII .

Finalment analitza la llengua de la documentació estudiada, anàlisi de la qual conclou que el
codi ortogràfic tradicional va perviure fins al primer terç del segle XIX amb poques interferències
amb el codi ortogràfic castellà, i que aquesta llengua escrita va mantenir un grau de formalitat i pu-
resa acordat també amb el model tradicional, només alterat per alguns escrivans amb poca forma-
ció que deixen emergir formes del parlar col.loquial (sobretot l’article derivat d’IPSE) o que intro-
dueixen castellanismes en excés. Quan la consciència d’aquesta tradició es perd, principalment
perquè l’escola ja no la transmet, és quan la castellanització total s’accelera i culmina.

En conclusió, hem de dir que l’estudi de Catalina Martínez puntualitza amb dades empíriques
el tòpic de la castellanització sobtada de l’escriptura pública i privada als països catalans sota do-
mini espanyol en el segle XVIII , almanco en el cas de Mallorca. Si bé és ver que l’Audiència sorgida
del Decret de Nova Planta començà a actuar en llengua castellana, aquesta tot al llarg del segle va
continuar sent estranya a la majoria d’usos públics i privats, i només a finals del segle va començar
a cedir en l’àmbit públic. Paradoxalment, va ser quan la Renaixença literària mostrava les seves pri-
meres manifestacions, a mitjan segle XIX , que el català va desaparèixer quasi absolutament dels dar-
rers reductes en què s’havia mantengut usual: l’escola, primerament, i la documentació privada i els
testaments, després.

El treball de Catalina Martínez és, per tant, ben interessant i representa una aportació important
a la nostra no del tot feliç història. Qualque retret, però, hi podem fer, baldament no sigui substan-
cial. Un, és que l’abundància de documents transcrits al detall i de dades extretes fa que una part del
llibre sigui un poc feixuga per al lector, que segurament opta majoritàriament per passar pàgines i
anar directament a la interpretació de les dades i a les conclusions. És clar que tota aquesta docu-

MARTÍNEZ I TABERNER: «LA LLENGUA CATALANA A MALLORCA» 273

2. El primer, autor d’una ortografia mallorquina l’any 1812; el segon, d’una gramàtica mallorquina l’any
1835 (i d’un diccionari més endavant).



mentació i aquestes dades no hi podien faltar a una tesi doctoral, però potser s’haurien pogut con-
densar i parcialment suprimir en la publicació, que hauria estat així més atractiva de llegir. L’altre
retret és que en l’anàlisi dels texts hauria pogut contrastar les dades que en treu amb dades d’altres
anàlisis semblants fetes per altres investigadors, de manera que hauríem vist més clar les coin-
cidències i discrepàncies entre els usos mallorquins i els d’altres bandes, o hauríem pogut constatar
l’originalitat de deteminades formes, o, més concretament, hauríem pogut saber si els castellanis-
mes que hi apareixen ja es troben en documents anteriors —i per tant ja obeeixen en certa manera
a un hàbit més o menys antic— o són recollits per primera vegada. Tot això contribuiria més preci-
sament al coneixement conjunt de la conformació històrica de la llengua, literària i no literària.

Bé, acceptem, però, que aquests retrets són menors confrontats amb l’envergadura i la im-
portància de l’aportació de la professora Catalina Martínez Taberner.

JAUME CORBERA POU

Universitat de les Illes Balears

MARCET i SALOM, Pere / SOLÀ, Joan (1998), Història de la lingüística catalana 1775-1900. Re-
pertori crític. Universitat de Girona / Eumo Editorial, Universitat de Vic, I, XCIV + 1152
pp.; II, 2395 pp.

De esta obra se puede destacar, aparte de otras características técnicas y de organización, que
sólo su número de entradas es más que suficiente para presumir el servicio informativo que pue-
de prestar al usuario interesado por la bibliografía del catalán, amén de la de otras lenguas romá-
nicas y de la lengua latina: 10.143, para 125 años de exploración; pero no es esto sólo lo que sor-
prende, sino también la calidad y la cantidad de datos e información erudita con que los autores
enriquecen muchísimas de las publicaciones recogidas en sus entradas respectivas; sin embargo,
no corre pareja la impresión que a la vista producen los dos nutridos volúmenes de que consta la
obra con algunas manifestaciones teóricas que se encuentran en la misma introducción respecto
de la relación del título de la obra con el contenido de la misma y la metodología de la distribu-
ción del mismo. Naturalmente, que esto en nada afecta a la utilidad y la seriedad con que ha sido
elaborada.

La obra. Para dar a conocer la organización de esta bibliografía, los autores han redactado una
muy precisa introducción en catalán, seguida de otras tres bastante breves en español, francés e in-
glés; por lo tanto, si se quiere tener un cumplido conocimiento del contenido del repertorio, hay que
leer la escrita en catalán, lo que, por otra parte, no es ninguna extraña aventura lingüística.

1. Dicen los autores que, en un principio, pensaron hacer, específicamente, una «bibliogra-
fia sobre el català», pero por dos razones, que más adelante expondré, cambiaron de idea, y la hi-
cieron «sobre la història lingüística dels Països Catalans», es decir, ‘recuento e información de los
estudios lingüísticos, fuera cual fuere la lengua en que se escribía o sobre la que se escribía, fue-
ra cual fuere la naturaleza lingüística del autor, aparecidas en el dominio lingüístico catalán’, sin
dejar de ser el catalán el objeto preferente de la investigación, porque lo importante —a su jui-
cio— no es dar noticia de la aparición de este o aquel tratado cualquiera que sea su naturaleza en
este o aquel año, sino que lo que interesaba era dar a conocer las circunstancias sociales en que el
estudio aparece; pero, extrañamente, apenas si se consigna la circunstancia sociológica ni el por-
qué de la publicación, entre otros datos informativos valiosos ajenos a la ficha del libro en cada
entrada; por otra parte, el título que campea en la cubierta de esta bibliografía no responde ni a
una ni a otra idea, porque se pretende como semánticamente equivalente «lingüística catalana» de
«lingüística dels Països Catalans», lo que está muy lejos de ser cierto, y donde todo cabe: Histò-
ria de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori critic; con buena voluntad, este título sólo se
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