
LA INTRODUCCIO DEL CASTELLA
COM A LLENGUA D'ENSENYAMENT

L'is exclusiu del llatf com a llengua docent es un fet del tot general

a les antigues escoles del mon occidental. Tan arrelat, que ni tan solament

als paisos protestants, on la llengua savia fou desterrada del culte religios

- mentre es mantenia als dominis catolics, per a esser-ne tambe exclosa

en aquests temps postconciliars ! -, no existf cap vacillacio a mantenir-la

com 1'6nica apta per a 1'6s cientffic i per a tots els graus docents. La seva

substitucio oficial per les llengues vulgars es a tot arreu un fet recent,

que s'escau, al mes aviat, al segle passat - i molt sovint a la darreria.

Una altra cosa cal dir, pero, de Pius real del llatf en les aules i en

la vida escolar habitual. En aquest cercle, diffcil d'explorar perque, pre-

cisament pel fet d'esser extraoficial i gairebe purament oral, es rar de

trobar-ne testimoniatges escrits, les llengues vulgars feren molt dejorn

una competencia victoriosa a la llengua savia. En les primeres universitats

o estudis generals d'Europa, de formacio espontania, com les de Farfs

i Bolonya, l'us del llatf responia, no solament a aquesta idea preconcebuda

d'un llenguatge propi per als estudis i d'un altre o altres, simples llicencies
o abdicacions, per a la relacio quotidiana a casa o al carrer, sing tambe
a una necessitat real : els estudiants hi acudien de tot arreu del mon cristia,
i 1'ensenyaunent i fins la simple convivencia es feien diffcils sense un mitja

comic d'expressio.' Aquestes i d'altres universitats que mantingueren un

prestigi general arreu del mon cristia occidental continuaren per molts

segles atraient homes de llengues vulgars diverses, per als quals era una

comoditat de poder entendre - i de fer-s'hi entendre - un llenguatge inter-

nacional, apres mes o menys perfectament a Burs terres d'origen, quals-

sevol que fossin aquestes. Aixf i tot, en aquests grans centres els estu-

diants es classificaren molt aviat en nacions o llengues, que de vegades,

i. Encara cal afegir el grau insuficient de fixacio i 1'extrema multiplicitat dels
romancos vulgars als segles XI i xii. D'aquests infinits dialectes parlats, nomes uns pocs
atenyeren categoria literaria als segles segiients.
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corn a Bolonya , esdevinguercn la base de tota l'organitzaci6 universit"Iria,

i aquest fet demostra que mai no passava desapercebuda la veritat de les

llengiles nadiues que els agrupava naturalment . De tota manera es saint

que, a comptar del segle slit , les universitats es multiplicaren i que fou

general 1'aspiraci6 dels princeps de posseir almenys un centre d'aquesta

categoria dins llurs dominis ; precisament amb el proposit d'excusar Ilurs

subdits d ' haver d'acudir en aquells centres universals per obtenir gran,

superiors reservats per l'Esglesia a les escoles per ella privilegiades . Aquest

proposit no s'aconseguf de fet sin6 en part, puix que molts estudiants

continuaren emigrant a ]loss d'estudi d'anomenada universal ; pero, al-

trament, als estudis nous no hi concorregueren sin6 els subjectes del

reialme on radicaven . En fundar Janine II el nostre Estudi General de

Lleida, el 1300 , horn no veie prou clarament aquesta modesta missi6 que

de fet tenia , de retenir o disminuir el corrent emigratori dels estudiants,

i en establir el torn entre les diverses nacions per a l'elecci6 de Rector de

l'Estudi, horn preveie ambiciosament la concurrencia de gents d'arreu del

mbn cristia , sense exclusi6 dels polonesos o dels britanics .2 Els fets foren,

es clan, molt diferents , llevat d'excepcions, i quan veiem funcionar nor-

nlalment aquest torn d'elecci6 , nomes hi figuren alternativament els Ca-

talans i els aragonesos ; mes endavant , i no sense rompre una dura resis-

tencia, hi entraren els valencians .3 De tota mancra , la pluralitat de nacions

i de llengues vulgars dels doininis dels nostres reis feu que l'Estudi ce

Lleida fos concorregut per estudiants que parlaven dues i lengii . es diferent^ :

el catala i l'aragones . Manquem de dades concretes per a aclarir el reflex

que aixo pogues tenir en la vida escolar, pero no Cs aventurat d'imagi-

nar que el catala predomina decididament en el terreny privat ." Qui sap si

aquesta pluralitat de llengiies no enforti la posici6 del llati dins les aules.

De tota manera , la creaci6 de 1'Estudi General d'Osca , el 1461, ' en atreure

2. Ben Segura, no teninl noticia do cap mestre o estudiant estranger al nostre cs-
tudi medieval, Ilevat dels lectors que Jaume II hi porta del migdia de Franca, corn mes-
tre jaubert do Besiers; pero no sembla massa aventurat de pensar clue, ja corn a mestre,
ja corn a dcixeble, alguna relaciu degue tcnir amb I'Estudi aquell Johannes de 4: i-
niona nationis anglicorum, quo signava a la ciutat do Lleida una copia del Breviari d'A,nor,
dins ei segle xiv (vegeu DOMiNGOEZ BORDONA, Ms. espaiioles y portugueses en Lenin-
grade, sRevista de la Biblioteca, Archivo y Museo [del Ayuntamiento de Madridl,,, VII
(1930). 58-74, apud MII.LARES, Algunas notas bi bliogrdticas... "Anuario de la Universidad,
de 'Madrid: Letrass), IV (1935), log. Tambe eren segurament estrangers Pere Reuson i
Joan de Prussia, mestres en arts detinguts a Perpinya, quan el 1381 venien a Lleida 'pro
legendo inibi et docendo artes gramaticales et logicales> (RUB16 I LLUCH, Documents, II).

3. J. GAYA I MASSOT, Los valencianos en el Estudio General de Lerida, ACCV, 1950.
4. Catalanes son les paraules escadusseres que surten als documents en boca d'es-

tudiants, corn aquelles brames a que eren afeccionats.

5. El privilegi per a ]a creaci6 d'aquest estudi fou atorgat per Pere III el 1354,
perm tot seguit d'obert pets jurats de la ciutat, fracassa, sembla que per pobresa de recur-
sos, i deixa de funcionar del tot fins que Joan II el restaura i obtingue ]a confirmacio
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LA IN'TRODUCCIO DEL CASTELLA 3

els estudiants aragonesos - llevat, ben segur, dels mes propers a Lleida,
ja de parla nadiua catalana -, elimina tota dificultat que hi pogues
haver, i el nostre estudi, com els altres que s'anaren creant a Catalunya
mes endavant, fou exclusivament de clientela catalana.

Una altra circunistancia degue ajudar a l'avang del llenguatge vulgar
dins els nostres estudis. Gairebe tots aquests centres, comengant pel de
Lleida, foren de regim municipal, es a dir, administrats i dirigits, si no
integrament sostinguts, per la ciutat on radicaven.s Les administracions
municipals foren les primeres - almenys a Catalunya - que adoptaren
generalment el vulgar en llurs escrivanies. Fins i tot deixant de banda
1'Esglesia, el predomini o el monopoli del llati fou mantingut tossudament
per la Cancelleria reial, la fe notarial i les corts judicials, mentre que els
acords i els ordinaments de ciutats i viles s'escrivien ja constantment en
catala, que comensa a esser-hi usat, al mes tard, el segle xiv. Corn que
de fet la secretaria o escrivania dels nostres estudis i la de les respec-
tives ciutats, almenys fins ben entrada l'Edat moderna, foren una sola cosa,
aquesta circunistancia hague de pesar a favor del predomini del catala en
tota l'esfera administrativa ; i aixo ja no es tot just el domini colloquial
entre estudiants, sing precisament un is escrit. La nombrosa documentacio
que horn produeix, referent als estudis, a les escrivanies municipals, es
redactada en catala, i el Ilati es reservat per als documents solemnes i
publics, i encara no sempre, cone podem veure en les darreres ordinacions
de 1'Estudi de Girona (1655), escrites en vulgar.

Alalauradament manquen dades concretes per als temps medievals
sobre la veritable situacio de la ]lengua savia i la vulgar en 1'6s a les
nostres aules. En aquest temps es segur que els textos i els comentaris
magistrals es feien rigorosament en llati. Res no vol dir en contra d'aixo
el fet que un lector o catedratic de Lleida, mestre Jacme d'Agramunt,
escrivis en catala, el 134S, el sell Regiment de preservacid a epidcmia
o mortaldat, que no es tracta d'una obra escolar, sing d'un opuscle adrecat
als paers o magistrats municipals de la ciutat de Lleida. De temps pos-
teriors, pero, sabem quelcom que ens pinta un quadre forga canviat, com
veurem.

Posseim dades curioses referents al segle xvr, de Salamanca, la famosa

pontificia indispensable (vegeu en R. DEL ARCO, Memorias de la Universidad de Huesca;
i RUB16 1 LLVCH, Documents... II, does. 120, 122 i 128, on es veu que el 13581'Estudi era
ja totalment extint). Tambe el de Lleida tingud una breu suspensi6 o interrupcio en co-
mencar, pero des del 1310 ]a seva vida resta assegurada.

6. Aixf Llcida, I'erpinya, Barcelona, Girona i Vic. Tarragona depenia de 1'Arque-
bisbe, Tortosa i Solsona foren de I'Orde de Sant Domenec. En altres terres de ]lengua
catalana els estudis de Valencia i Mallorca foren tambe del tipus municipal. Peril Gandia
i Oriola foren fundacions religioses, de ]a Companyia i dels Dominicans, respectivament.

21



4 E. SERRA I RAFOLS

universitat castellana, quo ens demostren els esforcos quo els seus dirigents

feien, debades, per mantenir-hi el domini del llati.' Els qui s'adrecen

a la Universitat en questa de gracies i d'almoines, rarament empren altra

llengua que el castella, tot i esser aixo expressam.ent interdit. Nomes coul-

pleixen aquesta obligacio, i sense lluir-s'hi gens, els estudiants irlandesos

que s'hi acollien en gran nombre. Fins dins el «Colegio Trilingiiee, con-

sagrat precisament al conreu de les llengiies savies, son inutils els castigs

i les inspeccions severes dels rectors per a mantenir-hi l'us familiar del

llati ; les declarations dels testimonis ens diuen com els primers a man-

car-hi son els mestres i directors ! Les multes als infractors es paguen com

un impost i tenen la mateixa eficacia que el classic ((ase)) dels nostres in-

ternats religiosos.

No hem trobat dades semblants de Catalunya en els estatuts de col-

legis universitaris o d'altres que coneixem ;' res no hi es dit de la llengua

a emprar pels escolars, be que solen esser redactats en llati ; aixi i tot, els

mots vulgars que hi apareixen en parlar de l'ordinanlent de la vida quo-

tidiana ens fan sospitar quina es la veritat. Les ordinations de 1'Estudi

de Girona i les del de Tarragona, es veritat que interdeixen de parlar

catala a les aules de gramitica, tot prescrivint la traduccio de Had a

catala i el terra de catala a llati. Aquesta prohibicio, afectava les altres

aules? Un document lleidata - al qual haurem de referir-nos despres, a

proposit d'un altre problema linguistic - no deixa dubte quo al segle xvtl,

tambe a l'aula de gramatica, el catala hi era habitual. Aquelles prohibitions

devien respondre mes a un 15io desiderio que no a una realitat. Tot plegat,

no es aventurat de creure que al segle xvIl el catala havia entrat a totes

les aules ; i la ((ruralitzacio>) progressiva dels nostres centres universitaris,

que ja eren innombrables on aquest segle, no feia sin() afavorir aquest

proces. corn factual ((massificacio)) fa baixar els nivells d'exigencia dels

actuals centres docents.

Pero ara sorgeix un problema nou i ja no universal, sing propi de la

nostra terra. Al costat, o millor enfront, del catala apareix una altra

llengua vulgar, la castellana, que aviat, sota la influencia del provincia-

nisme creixent, es tinguda per mes distingida i mes propia per als temes

elevats, que no pas la catalana. De les circumstancies de la topada i dels

agents importadors de la nova ((llengua culta» ene en parla aqucll curios

document lleidata a que abans alludiern.

7. P. U. GONZALEZ DE LA CALLS, Latin y romance , sVaria^ (Madrid 1916); In., La-

tin universitario , sHomenaje a Menendez Pidaln, I (Madrid 1925), 795.

8. Ens referim especialment als del Col-legi de Santa Maria o de Domenec Ponc,

de Lleida, i les seves reformations; i als del Collegi de Ramon Querol o de Sobre

Porta, de Girona, tots inedits.
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LA INTRODUCCI6 DEL CASTELLA 5

Diguem, pero, ara, uns mots sobre el paper general dels ordes
religiosos, i especialment dels jesultes, en la vida de les universitats.
Els ordes, per Ilur regim centralitzat en provincies, que tenien gene-
ralment uns limits mes vastos que els de Catalunya o del seu domini
linguistic, representaven un element de barreja, i per tant d'uniformit-
zaci6. Tan aviat corn una de les llengues natives de llurs membres fou
tinguda com a preferida i superior a una altra, el bescanvi sovintejat
de religiosos entre els diferents convents hague d'afavorir la difusi6 de
la llengua privilegiada. Els frares, especialment dominicans i franciscans,
intervenien corporativament en les universitats, on sovint eren lectors,
de totes materies, pero especialment de Teologia. A Lleida, aquesta lec-
tura, ja molt abans d'esser oficial - per privilegi del papa Marti V,
del 1430 - havia estat concedida per la ciutat, com a lectura Iliure pero
universitaria, als franciscans; cQm a tal 1'explica un any, el 1370-71,
Francesc Eiximenis, el fam6s polfgraf.' El 1436, ja privilegiat l'ensenya-
inent, pretenien la catedra els dominicans, que sempre la disputaren als
franciscans, i els religiosos presentats eren mestre Lucas i mestre Qui-
nyoncio ; pero encara, per aquesta epoca, aixo no tenia una especial sig-
nificaci6. Ws endavant el paper assimilador dels ordes es indubtable.
Es significatiu que el 1629 el provincial dels franciscans, Miquel Boxeda,
i el 1656 i el 1682 el dels mercedaris, s'adrecin als jurats de Girona, a
propdsit de questions escolars, no pas en llatf, com fou abans d'habitud
per part dels ordes religiosos, sin6 en castella. De tota manera, no sembla
que aquests ordes fessin d'aquest procedir, Ilavors, una norma, ni menys
una polftica. Una altra cosa cal pensar de la Companyia.

La •Companyia de Jesus adopta, en efecte, el castella d'una manera
constant, tant en la seva vida interna com en les seves relacions, des del
seu establiment a Catalunya a la darreria del segle xvi. Aixf ens permeten
de creure-ho els comptes, la correspondencia, etc., que n'hein vist, de les
cases de Lleida i de Girona, be que els actes propiament academics con-
tinuaren celebrant-los en llatf.10 A mes a mes, cal tenir present el paper
que la Companyia abassega ben aviat en la vida docent : gairebe a tot
arreu, des del comensament del segle xvii, 1'ensenyament de la gramA-
tica, es a dir, del llati, va passant a mans dels padres, mitjansant pactes
amb les universitats seculars o llurs administradors municipals. La im-
portancia d'aixo es grandissima, perque aquest ensenyament es el pas

9. Vegeu E. SERRA 1 RALOLS, Una Universidad medieval : El Estudio General de
Lerida ( Madrid 1931), 48; i In., Fra Francesc Eiximenis , lector a l'Estudi de Lleida, *Cen-
tro Comarcal Leridanoa, XI (1968), num. 12 7, pag. 15.

To. Documents de ]a Casa de Lleida, a l'Arxiu de la Corona d'Arag6 ; de Girona,
a l'Arxiu Historic d'aqueixa ciutat, fons del Seminari.
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obligat de tots els estudiants , ve a esser coin el nostre batxillerat actual.

El mobil a que obeiren les universitats degue esser , no on dubtem, el

prestigi de saviesa i d'eficacia que havia assolit el nou orde, pero tambe

el de captar- se la influencia de la totpoderosa Companyia a l'Fspanya dels

Felips. Salamanca , pero, que no creia potser necessitar la forca iii el pres-

tigi d'altri, s'hi resisti decididament , i, de tota manera, fou vencuda ;

els jesuites establiren dins el recinte de la ciutat savia la tossa imponent

del Collegi de San Bartolome , dit tanlbe de la Clerecia , quo prengue a la

Universitat la crema dels seus deixebles , tots els nois de casa bona..."

Les nostres modestes universitats foren gairebc totes intervingudes

pels padres ; i encara que , passats els primers moments d'entusiasme, horn

tracta de desfer-se d'un lioste que resultava incomode , ja fou massa tard,

i els jesuites no es mogueren de les universitats catalanes fins a liar su-

pressio per Felip V de Borbo. tin dels Does centres d'estudis superiors

que pogueren encara subsistir - a flies , es clar, de la novella Universitat

de Cervera - fou el Collegi de Sant Marti Sacosta, a Girona, colle.gi do

la Companyia , fins llavors rival de 1'I:studi General de la Ciutat , d.l dual

hereta la nieitat de les render , que d'altra manera havien de passar ia-

tegres a benefici de la cerverina.

La lectura de gramatica passa a Lleida als jesuites el 1bo5. Des

del 1623, al mes tard, els paers tracten de recuperar 1'ensenvament segre-

gat de la Universitat , pero ja sense resultat , es clar. Llurs protestes, llurs

recursos i les avinences temporals son repetits sovint al liar; del segle xvii.

Un llernorial en fet de la causa se aporta enn la . Real Audicncia a eclacio

del magnifich Mossen Hieronint Astor, entre to ect,nont o dcls pans dc

la Companyia de Jesus y to sindich de la Ciutat de Llevda,' en aquella

data, ens informa dels carrecs que alleguen contra cis jesuites els paers de

Lleida i de les negatives simples que hi oposen cis padres . Aquells carrecs

no sempre ens semblaran justificats , pero representen l'esperit do la vella

escola i ens presenten el nou problema linguistic do que tractem

«Dits pares deuen Csser expeilits de la lectura de les catredes de

Gratnatiga lligen en dita ciutat>, diu el sindic , ((perquc de dita lectura

no resulta profit alga , ni los mestres tenen habilitat per porter aprofitar

los estudiants i 11i<,en en castella i molt sovint los muden ; i preten dita

ciutat que 1'administraci6 i provisio de dites catredes toca als papers de

dita ciutat i que dites catredes se han de lle,gir dins lo claustre de dita

Universitat...»

I r. REYNIER,LaI'ieL%ni, ersitaire dins 1'ancienne Es'a,)7e(Faris-Tou Iouse 1002), 171-
12. Sembla un resum d'allegacions tees extenses. Arxiu de la Paeria de Lleida,

Diversorum, num. Tod. En els fragments que transcrivim adoptem l'ortografia actual,

tot respectant escrupolosament el Icxic i la construcciu original:: no menys vacil-lants que

la grafia.
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Nombrosos testimoniatges addufts ens donen pintorescos detalls i preci-
sions d'aquestes acusacions generals, singularment sobre aquest punt que
ara ens interessa, l'ensenyament en castella, coin una novetat a Catalunya.
Sera bo, peril, que ens referim tambe a les altres falles que els paers
troben en la doccncia dels ignasians. Les catedres de gramatica es provefen,
abans d'arrendar-les perpetuament a la Companyia, pels paers mateixos,
apreceint examen de les cine persones)), es a dir, una mena d'oposici6
davant un tribunal previst estatutariament i compost de cinc jutges;
edits pahers estan en possessi6 inmemorial de conduir mestres de gramA-
tiga ab dita forma per tres anys, apres deixar-los continuar fins a tant
aparegue altra cosan. Des del 1605 es la Companyia qui designa els mes-
tres : « los pares de la Companyia han recusat subir dit examen se fate
en la paheria als mestres de gramatiga... De no subir dit examen se'n ha
seguit que han llegit mestres... pares de dita Companyia, que eren repas-
sants de gramatiga, perque tenen estatut dits pares que despres que han
oft gramatiga 1'han de repassar algun temps i aixf los fan emplear en legir
on Lleida als qui novament deixen de oir-la)). Miquel Fraga, prevere, de
cinquanta-quatre anys, testimoni, diu que uha oft dir en alguns minyons
que ofen la gramAtiga de dits pares, que alguns pares novicis ensenyaven
la gramatiga en dit collegi i que per no entendre lo que havia de fer,
feie repetir a un o dos estudiants dels mes provectes ans de repetir ell
de la llis6 i fet capas d'ella aleshores ell ho repetie a dits estudiants...n
Salavert diu el mateix, «que ha oft dir als estudiants que los mateixos
deixebles havien de corretgir al mestre que tenienn. Posats a dir, afegirem
que hom trobava als mestres novicis defectes potser inesperats : ((dits
pares de la Companyia ordinariament posen dits mestres que s6n de
poca edat, lo que es ocasi6 que los deixebles los perden lo respecte i
tambe perque ells personalment no els assoten, sin6 que los fan assotar
per altresn.

Tambe s6n acusats d'innovadors, falta molt greu per a la gent del
segle xVII: ((los pares de la Companyia Ilan Ilegit dites aules ab estil
diferent del que se havia acostumat Ilegir en dita Universitat. Nadal Font
diu dits pares lligen per diferent camf, per quant violent alguns ciutadans
de Lleida que ell repetfs ad alguns fills seus, ho recusa fer per veure
seria gran confusi6 repetir ell testimoni d'una manera i dits pares d'altra)) ;
((Cads mestre de dits pares de la Companyia ensenva de sa manera la
gramatica del qual resten los deixebles sens tenir notfcia dels preceptes
d'aquella. Micer Sanou diu esser veritat lo que diu dit article, perque ell
testimoni quan of dita gramatica ab dits pares en Paula major tingue
tres mestres ab un any diferents i cada un d'ells ensenyave ab diferent
modo ; no Iligen los actors que se acostumaven de llegir antigament en
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dita Universitat," sing altres auctors particulars de dita Companyia...

En vcure que un pare dels que Iligen dita gramatica se aprofitava, los

treien i los feien exercitar en facultats majors i en son hoc no subrrogaven

altre que no era tan practice. Hisser J. Salavert diu que «ha oit ell testi-

moni la gramatiga als dits pares, en Paula de menor tingue dos mestres

diferents, on mitjans altres dos, en majors de tres, dos tambe diferents...n

Evidentment, no sembla que aquesta rotacio de mestres pogues esser

gaire profitosa - be que modernament ha estat adoptada en certes escoles

d'idiomes vius -; de tota manera, no sabem quin seria el nostre judici

sobre d'altres novetats, corn els autors i metodes canviats i la joventut

dels mestres, si podiem examinar-los de prop. Aleshores, pero, en tin

sistema d'ensenyament anquilosat, resultaven escandalosos i, potser, efec-

tivament nocius. Encara, no cal dubtar que els padres esquivaven tota

dependencia de les autoritats universitaries : ((lo rector i catredatics de

dita Universitat han procurat tenir particular cuidado en la ensenyanca

de dita gramatica, los quals, llegint-se dins los ambits de dita Universitat,

entraven diverses vegades on dites aules per a oir dits mestres... e Pero

des que la Companyia prengue 1'ensenyament adits pares han reusat llegir

dita gramatiga dins los ambits de la Universitat i aixi no poden to rector

i catredatics entrar a visitar dits mestres de quant en quant per veure si

ensenyen ben. Steve Monclus diu que aessent ell testimoni conceller de la

ciutat donaren orde de que los pares anassen a llegir dins to claustre do

1'Estudi i dits pares ho han sempre reusat. Tenint noticia del sobredit to

rector de la Universitat ajunta consell ab la forma acostumada i per

to sindic de dit Estudi fou feta una embaixada a la ciutat perque reme-

dias lo sobredit i los pahers enviaren a cercar al pare rector de la Com-

panyia... Encare que dit rector de la Companyia promotes a dits pahers

de remediar lo sobredit, mai dit rector ha posat en execucio dita promesan.

Tot aixo, que potser es el veritable fops de la giiestib entre els paers

i els religiosos - un afer de jurisdiccio i de prestigi -14 nomes ens inte-

ressa per fer veure la posicio contradictoria que mou els paers a denunciar

l'us del castella en l'ensenyament, que d'altra manera no es segur que els

preocupes tant. Sobre aixo, els testimonis ens asseguren que els mestres

13. De la declaraci6 del sindic dels paers resulta que aquests textos tradicionals

eren: Terenci, Antoni de Nebrissa, ]a construcci6 de Llufs Vives i ]a sintaxi de Torrella

o les Epfstoles de Cicer6, la prosodia de Virgili i Oficis de Cicer6.

14. Encara podrfem afegir, per destacar el poder illimitat de ]a Companyia, corn

fou ells qui impedi I'establiment a Lleida d 'una casa de I'Escola Pia, ]a creaci6 d'un na-

diu de terres Ileidatanes, de Peralta de la Sal, dins ]a dibcesi de Lleida, corn Sant Josep

de Calassanc . El Collegi de la Companyia, on era donat 1'ensenyament de la gramatica,

era l'edifici m@s tard anomenat Seminari Vell, que fou molt engrandit i millorat en es-

tablir-hi el Collegi Tridenti, quan Caries III expulsa els jesuites. Crec que recentment

aquest edifici historic, en hoc avui recondit, pero amb vistes esplendides, ha estat demolit.
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de la Companyia empraven el castella, peril, sobretot , que fins aleshores
1'ensenyament era fet regularment en catala.

Aixi ho declaren d'antuvi els paers : ((Los mestres de gramatica han
acostumat de repetir sempre les llicons en catala per esser los estudiants
casi tots catalans)). Hom no es queixa , en efecte , de preterir el llati, sing
de substituir el catala pel castella. H. C. diu que ((ha tingut studiants en
sa casa que studiaven la gramAtiga ab dits pares los quals deien que amos-
traven i llegien en llengua castellana , del que tenien gran treball per no
entendre los vocables castellans)) ; «dits pares donaven les composicions
en castellh perque les convertissen los studiants en llati, i tenien molt
gran difficultat i si no trobaven qui els vertisque lo castella en catala, no
acerten a fer la composicio» ; Salavert diu aquant feie la composicio ell
ho havie de demanar, la hi vertissen en catalan. Encara, diuen que n'ha
resultat dany material per a la Universitat : ((ha causat molt gran perjudici
lo Ilegir dits pares dita gramatiga en castella, perque ha molts anys no
venen studiants en Lleida dels flocs circumveins a studiar dita gramAtiga
y per dit respecte molts naturals de dita ciutat se son anats a altres parts
fora ciutat ... que veu que no hi ha la meitat dels studiants hi havie antes
que no llegissen dits pares)).

Hom pot dubtar una mica de la completa sinceritat d'aquestes queixes ;
son adduides sobretot per a defensar una causa. En sera un indici un fet
que, amb malaptesa, presenta Steve Moncliis, 1'ex-conseller: ((ell tenie un
studiant en casa per a son fill i que se'n ana a Giiesca per no entendre
ni agradar-li lo modo ensenyaven dits pares i per lo mateix respecte
mestre Giralt del Rey, sabater, ha enviat a Balaguer dos fills per a studiar
la gramatiga)). A Balaguer podien trobar els estudiants lleidatans remei
quant a la llengua escolar, pero a «Giiesca» sembla mes dificil !

No era , ben segur , l'ensenyament a les aules de gramatica 1'6nic
cami per on s'introduia la llengua cortesana i, aleshores , imperial ; potser
mes eficasos eren d'altres camins que abastarien mes facilment la imagi-
nacio de la joventut universitaria : «dits pares de la Cgmpanyia no faien
fer certamens en llati ni exercicis de les regles de gramatica a dits studiants,
sing colloquis en castella de algunes histories i per a decorar aquelles han
de menester la major part de l'any i an aqueix temps no studien dits
preceptes de gramatica), ; Masot diu que aquan elf era paher pujaren a
veure un dialgo que feien los studiants de gramatiga en la Seu de Lleida».
Un altre diu que «ha vist en molter ocasions que dits pares de la Com-
panyia feien fer a sos deixebles comedies en llengua castellana i anaven
en carros triumfals per la ciutat». El teatre castella, cal no oblidar-ho,
fou potser el mes eficac vehicle de la difusib de 1'idioma pels nuclis
alldgens de la monarquia. A Lleida mateix, i per aquells mateixos anys,
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les edicions de Lope cren repetides ! Es tractava, evidentment, d'un

corrent general ; el que aquest cas de Lleida posa en evidencia es que la

Companyia en fou un agent actiu i primerenc ; tanibe que la seva accio

provoca una certa rcaccio en un ambient tan adormit coin el d'aquell

primer quart del segle xvii. I, d'altra banda, el corrent degue esser hies

envaidor i menys resistible coin nius desperta fos la vida intellectual d'un

Iloc o d'una instituci6 qualsevol.

ELii;s SERRA i RAFOLS

i.Jniversitat de la Laguna (Tenerife).
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