
UN PREDECESSOR DE POMPEU FABRA

I

L'homenatge a la membria de Pompeu Fabra en 1'escaienca del centenari
del seu naixement em mou a retreure un aspecte ignorat o poc conegut d'una
persona que exerci tambe un mestratge en questions de llengua catalana
i que en aquest aspecte jutjo que pot esser considerada com a predecessor del
gramatic barceloni. El mateix Fabra, en el proleg que redacta per at Dic-
cionari Aguil6, l'anomena <(mestre». No cal dir que el personatge at qual em
refereixo es Maria Aguilo i Fuster. Vaig poder observar personalment corn
en la preparacio del diccionari propi, Fabra prestava una especial i repetida
atencio a les cedules d'Aguilo, atencio comparable nomes, una temporada,
a la que li mereixien les extretes de les obres de Verdaguer. 11--s ben de creure
que el vot de Fabra fou decisiu en l'acord de la Seccio Filolbgica de publicar
aquell Diccionari corn mes aviat millor.

II

El 4 de gener de 1844 desembarcava at port de Barcelona un minyo ma-
llorqui de divuit anys. En una carta en castella que el dia 5 escriu at seu
pare,' a mes a mes de la rebuda i l'acolliment cordials per part de 1'aamable*
Rubio i Ors, dels encaparraments causats per matrfcules i examens, i d'altres
preocupacions familiars, li dona compte de 1'encis barceloni. Aquesta pri-
mera atraccio de Barcelona el fara un propagandista de la ciutat, de les
seves manifestacions collectives i, amb el temps, de la seva llengua. Aquest
jovencell signava la lletra Mariano Aguil6.

Ben aviat, a mes del tracte amb familiars propis i de la frequentacio de
la famflia Rubio, va fent bones coneixences i amistats entre persones de re-
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presentaci6 intellectual, principalment amb Pau Piferrer, Bibliotecari segon

de la Biblioteca Provincial barcelonina, que es converts en un protector seu.

Al cap de sis mesos que Agui16 assistia a la Biblioteca, Piferrer influf per tal

que, durant una malaltia, el suplis, be que - es compren - gratuitament,

en el seu carrec. Ws tard, el 1848, en obtenir la Catedra de Retorica i Poe-

tica de la Universitat, quan Agui16 era a les acaballes tot just de la carrera,

l'indui a sollicitar la placa, i fins amicalment li corregi la sollicitud.

Molt intima tambe, des dels primers temps, fou 1'amistat amb Xavier

Llorens i Barba, el qual, passat un any nomes de 1'estada a Barcelona del

uquerido isleno» - aixf anomenava sovint Agui16 -, amb data 1o d'agost

de 1845 li escriu:

No habiendo podido despedirme de vos, y no por culpa mia, qued6

por acordarse el dfa de nuestra visita a Montserrat. Como mis deseos de

visitar la Montana con quien to haga con entusiasmo han crecido, ansioso

de sentarme en esos picos que he visto ya confusamente envueltos en

negras nubes, ya levantdndose sobre el monasterio limpios y aereos cual

las agujas de un altar gbtico, os recuerdo el propdsito de beber juntos ]as

aguas puras del Montserrat y de recordar juntos sus grandezas antiguas

y sus tradiciones... Espero que provistos de los apuntes que hubiereis

sacado os pondreis en marcha un dia de estos...>.

Llorens no es decidia a escriure en catala, que, referint-se a ]a parla

d'Aguil6, tithava d'e(enmaranada jerga mallorquina)), aixf corn anomenava

cabana 1'afecci6 que li demostrava el seu amic. Pot considerar-se com una

victoria que fos escrita en catala mitja carta, enviada des de Vilafranca,

datada, amb el caracterfstic humor de Llorens, «a 20 pluj6s [febrer] 1856».2

Agui16, trehallant a la Biblioteca de la Riera de Sant Joan com a lector

o corn a sots-bibliotecari meritori o temporer, descobreix el valor literari

del catala, que, segons 1'estat d'anim en que en parlara durant la seva vida,

sera la nostra estimada llengua, la nostra desgraciada llengua, la llengua ma-

terna... L'any 1867, des de la presidencia dels Jocs Florals, en un discurs

que es tot un entendriment, dira coses coin aquestes:

xExa pobrissona donzella [la de la canc6 popular A la voreta del marl

endolada, no la conexeu ? no 1'endevineu sisquera? Qui ha de serne sino una

imatge, un simbol de la nostra malaventurada llengua materna, de la

filla major de la llatina? ...a

Nou ant's despres del desembarcament a Barcelona, absort en la seva

deria, es queixa de la feina amoinadora que li donen els lectors en demanar-li

llibres; dirieu que li trenquen les oracions en fer-li complir l'obligaci6.

2. AHC, Papers Agui16, c. i.
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UN PREDECESSOR DE POAMPEU FABRA 3

Per remuneraci6 de la tasca que feia a la Biblioteca de Sant Joan havia
obtingut una temporada una pensi6; perb fou suprimida, i Agui16 consults
amb Llorens, que era a Madrid, les seves perspectives econbmiques. Aquest
li feu saber que si es decidia a anar a la capital d'Espanya sempre trobaria
un ((corto sueldo)), perb si Barcelona l'atreia mes, que sollicites la concessi6
de la «pensi6n». D'aquesta decisi6 podia dependre molt de be i molt de mal
per a la llengua... Mentre 1'establiment a Barcelona s'assegurava, accepts
un allunyament temporal, que, ben mirat, no representava un allunyament
absolut ni de bon tros, per tal com mai no renuncia a la tornada a la seva
biblioteca, al centre primari de les seves activitats espirituals, al punt on
convergien les correspondencies i on s'efectuaven els contactes amb els ]letra-
ferits de la terra que ell apadrinava i amb els filolegs del m6n enter.

Aixf, doncs, des del 20 d'abril de 1858 al comencament de 1861, Aguil6
exercia ocasionalment a la Biblioteca de la Universitat de Valencia. Pero allf
tambe li arribaven les consultes o les epistoles dels estudiosos que esperaven
de trobar-lo a Barcelona per tal que els guies en la investigaci6, els aclaris
dubtes o els indiques bibliografia. Tenim preparat per a la publicaci6 un
epistolari on es reflectida la seva actuaci6 magistral des de l'any 1852.
Quasi totes les cartes son escrites per personatges que han esdevingut celebres
en el camp de ]a filologia o de la literatura. En una d'elles - per citar un
exemple - 1'illustre Paul Meyer, en proposar-se amb Gaston Paris la pu-
blicaci6 de la revista ((Romania*, demana la collaboraci6 de Maria Aguil6
en el mateix to en que la sollicita de Manuel Mila i Fontanals. No fa distin-
ci6 d'autoritat.

III

Es prou divuigada is tasca ingent portada a ben bon terme per Aguil6,
o la que deixa preparada i el seu fill Angel pogue acabar en bona part, mate-
rialitzada en una muni6 de volums, fullets o impresos volanders. Els que
depenien de la seva direcci6 foren executats amb una dignitat i una per-
fecci6 tecnica i artfstica del tot admirahles.

A mes a mes de 1'obra impresa, hom coneixia l'existencia de dues grans
colleccions d'originals preparats: la de materials lexicografics i la de cantons
populars. Ambdues extensfssimes, perb que, per llur carscter, 1'autor, mentre
visques, no podia considerar definitivament acomplides. Eren susceptibles
d'increment en moltfssimes ocasions.

Les cantons, amb infinitat de variants, omplien mes de vint carpetes
atapeides. Nosaltres tinguerem el goig, per encarrec de 1'Obra del Canconer
Popular de Catalunya, de traslladar mecanograficament a cedules consistents
imanejables els milers de paperetes de totes formes i qualitats on havien estat
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recollides les poesies personalment o pels seus collaboradors. Entre aquests
destacava Verdaguer. El Canconer, corn es sabut, no arriba. a imprimir-se.

Una forma semblant oferia el material lexic, mes diffcil encara de ma-
nejar i de preparar per a una publicacio, pero tingue la sort que una de les
primeres decisions que la Seccio Filologica de l'Institut d'Estudis Catalans
adopta, poc temps despres de la seva fundacio, fou d'emprendre'n la
publicacio. De les dificultats que calgue venter per tal de disposar els vuit
volums que constitueixen el Diccionari Aguilo, en dona idea el ja esmentat
proleg de Pompeu Fabra que encapcala el torn primer. El fet que tinguessim
la sort d'entrar a formar part, be que ja iniciada la publicacio, del personal
que, sota les ordres de Manuel de Montoliu, estava dedicat a fer i a com-
provar les citacions, ens familiaritza amb els metodes i la lletreta del gran
recercador. Aixo ens ha causat repetides alegries, perque n'hern retrobat
moltes vegades el rastre dins 1'ambient de les nostres investigacions. Una
de les troballes dona motiu a la present comunicacio.

I.'Institut d'Estudis Catalans, en adquirir la biblioteca d'Aguilo i els

seus materials lexicografics, no pogue o no tingue ocasio de fer-se amb tots

els manuscrits i arreplegues que ell havia deixat. Posteriorment, el senyor
Agustf Duran i Sanpere pogue adquirir-ne del fill una bona quantitat, que

incorpora als fons de 1'Arxiu Historic de la Ciutat. Entre aquestes adquisicions

figuren unes paperetes o apuntacions referents a la gramatica. Es aquest 1'as-

pecte de l'Aguilo recercador que avui volem fer ressortir, puix que es desco-
negut, que sapiguem.

Temem fonamentadament que no sigui forca incompleta 1'arreplega con-

servada, pero basta per a donar idea del pla que s'hauria proposat de seguir

quan aconsegufs lleure per a desenrotllar els ternes gramaticals. Semblantment

corn el del Diccionari i del Canconer, el material consisteix en retalls multi-

formes, colleccionats per temes, dins unes camises o cobertes fetes amb les

portades de color amb que exornaven els fascicles les publications periodiques

cientffiques de l'epoca.
Hi trobem agrupaments de citacions per a 1'estudi dels accents, del plural

dels noms, dels generes, dels augmentatius i diminutius, de la conjugacio verbal,

de la sintaxi, principalment de la concordanca. Seguint el seu costum, no

formula regles, be que fa constar la validesa de les paperetes per a Ilur pos-

sible formulacio.

IV

La part mes extensa d'aquests materials correspon al que ell en diu

estudi de les lletres, on retreu Ilur is, una per una, amb la recopilacio de

nombrosos exemples. Manquen les lletres a, b, c i d. Aquest estudi li dona
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UN PREDECESSOR DE P031PEU FABRA 5

peu per a fer disquisitions etimolbgiques, ortografiques, etc., sovint molt
curioses i encertades, cas notable en un home filolbgicament autodidacte,
be que coneixedor de les obres fonamentals franceses, que recomana als
estudiosos. Alguns anys abans de morir pot escriure:

•Tenc fe que la Filologia arribara, si ja no hi ha arribat, a una pila
de seguritats algebraiques y sense replica.na

Cal tenir en compte que, a mitjan segle passat, la maxima preocupaci6
gramatical la provocava l'ortografia, sobretot en esser reinstaurats els Jocs
Florals. A fi d'uniformar l'ortografia dels Jocs i <dd'auxiliar les persones que
escriuenn,

dos Srs. Mantenedors del Consistori dels Jochs Florals de mil y vuit cents
sexanta dos anomenaren a dos de ells que foren D. Mariano Agui16 y Fuster
y D. Miquel Anton Marti, pera que ab altres cinch homens de lletras als
qui pregar volgueren pera formar part de una comissi6 que, per resigna de
dos de ells, quedaren a sols tres, que foren D. Manuel Mila y Fontanals,
D. Joaquim Rubi6 y Ors, y D. Antoni de Bofarull, a fi de que atenent la
gran necessitat que se n sentia y probehint al coma y universal desitj dels
cultivadors del nostre matern llenguatge, volguessen fer un projecte de
Ortografia catalana. Exa comissi6 presenta un projecte debut a sa majoria,
y altre quasi del tot semblant en lo fondo, encara que un pot modificat en
la redacci6, debut a altre dels anomenats senyors que la componian. De
abd6s se n'ha format lo ensatj que ara per acort del Consistori dels Senyors
Mantenedors de aquest any se publican.

El titol exacte es Ensaig de ortografia catalana estampat per manament
del Consistori dels Jochs florals en lo present any de gracia r863, impres a
Barcelona, a la impremta Manero.

Trigg temps, anyades, a veure's superada aquesta preocupaci6 ortogra-
fica, o equilibrada per la de la gramatica normativa. Agui16, que en el frag-
ment transcrit veiern al primer lloc d'autoritat, les opinions del qual inquiria
Mila (que li enviava proves i n'acceptava les corrections), no es decid] a fer
public un sistema personal que prengues lloc <en la brega ortografica cata-
lanesca», corn deia Antoni de Bofarull. El Projecte de Mila fou publicat per
J. Roig i Roque el 1915. Agui16, pacificador i susceptible, no podia acudir
a la Iluita amb la vivor amb que la plantejava Bofarull, per exemple, en
Quatre mots sobre ortografia catalana,4 i fins i tot cuitava, si sabia que algd
ho intentava, a fer-l'en desistir; li desplaia la publicitat sorollosa.

En ]a batalla entre els defensors dels plurals en -as o en -es calia decidir-se
per un bandol o altre, i s'adherf al de les -es, autoritzat per una tradici6 docu-

3. Epistolari M. Aguil6, AST, any 1964, epist. 253.
4. *La Renaixen ;a+, 1974.
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mental, sense fer escarafalls, no imitant els partidaris de les -as, en capitost

dels quals es constitula Antoni de Bofarull. Referint-s'hi, Aguilo escrivia:

4Pels qui'l conexen no val la pena de respondreli. Los plurals en e
fan sa via y si no la fan, la faranc

eEl rencor entre les as y les ee creix y es possible que rebent en la
prdxima reunio d'adjunts per anomenar mantenedors.*

<Els AA representats per Briz y Barallat se han apoderat dels Jochs
de aquest anya.5

Quan, parlant de Balari i Jovany, fa saber que tambe li consulta un

Projecte d'ortografia, diu en un cert to ironic, concedint el merit cientific

d'aquell, que sap molt d'alemany, upero no molt encara de catalan.e Ell, tot

i haver-ne tingut sovintejada ocasio, no ha aspirat a dirigir cap tendencia, i

menys amb orientacions absolutistes; ell mateix no ha tingut a claudicacio

d'acceptar modificacions, no ha aplicat en els sous escrits un rigor inexorable;

pero ha recomanat la subjeccio a la norma majorit$ria, dictada per una

discrecio autoritzada. is singular, doncs, que s'exciti una miqueta precisament

quan tracta d'exposar el criteri personal - tan d'acord amb les tendencies

modernes - sobre l'ortografia i els ortografistes rabiosos.
Exposa aixf aquest criteri en uns papers originals:

c Ortogra/ia. Cada autor y cada mestret soi tenir la ortografia, y la seua ca-

parrudesa y singularitat.

Els escriptors inferiors solen esser eis qui hi donen flies importancia. P;1s

poetes qui feren el Cancionero de Africa, no ni va haver mes de dos que enviassen

les composicions ab la Ortografia de la Academia, y molts eren academichs. Y no

to res de estrany si la Acad.a era inconsequent ab ella matexa en el dicici (?).

Me sap molt greu quern tenguen per cap de bandolina en exa materia, per

axo no he volgut respondre a en Bofraru]ll.
Si a mes de camviar casi en cada escriptor cada generacio se pot dir que

camvia y tota persona practica coneix per l'ortografia 1'epoca en que s es con)

post el llibre. t Val la pena de pendre lortografia tan a la valentona ara que hi

ha tolerancia relligiosa y llibertat? = l,n quantes ortografies se haura publicat

j a el Quijote o les poesies de Fray Luis?
Els botiguers que solen posar mes empeho ab 1'envoitori de la mercancia

no son els que tenen mes seguretat de sa bondat; les fruytes que s veuen embou-

cades ab paper de seda casi sempre son avariades. (Tench molta por que la orto-

grafia la vulgan fer servir corn una cubertora consemblant per lo avariat del

idioma).

Orto;ra/la catalana buti/lera. Los que protestan con mas energfa contra

Felipe V son los que siguen la corrupcion ortografica que se introdujo en su tiempo.

5. Epist .. 68, 75, 76.
6. Epist., 159-
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UN PREDECESSOR DE POMPEU FABRA 7

W. goigs o cobles de S. Mop Bariia. 1684 y en las siguientes reproducciones
de los disparates ortogrhficos introducidos. Sen pot dir ortografia huti/lera.

Vid. otros muchos goigs pa probarlo y poner de manifiesto.»'

Per a Maria Aguilo, doncs, l'ortografia no constitueix la preocupacio
maxima. Voldria, es clar, que fos unificada, autoritzadament unificada,
pacfficament unificada, amb renunciacio de personals tendencies quan pug-
nessin amb la majoritaria. Ell donava exemple sempre que era recomanable.
Tenim a la vista l'original edispuesto para la impresi6n7> del discurs presi-
dential per als Jocs Florals de 1867. Abans de portar-lo a les caixes el repassa
i corregeix conscienciosament, corn era consuetud en ell, aixo que en la pre-
paracio de les acostumades cedules ja havia modificat repetidament mots
i constructions. Escollirem unes quantes d'aquestes correccions. Havia
escrit llevors, chor, galatjava, com7anys i corregeix: llavors, cor, entonava,
amichs. Havia escrit <la llengua del nostre cor mes amanyagada en sera de
llurs veritables aymadors y mes sobiranes ofrenes de son enginy se afanyaran
a presentarli», y corregeix «sos veritables aymadors* i <illur enginy se
afanyaran a presentarli».

En fer l'estudi de les lletres de l'alfabet, millor dit, dels sons representats
per elles, examina llur persistencia, fa notar llur mutacio, desaparicio, etc.,
segons la pronuncia de les comarques, el segle del document on figura la
paraula, etc.; reconeix que la varietat originaria es <ccosa importantfssima
pera 1'estudi dels subdialectes mallorquins, crosses de 1'etnografia balean>,8
pero sense sortir del domini documental. Observacions d'aquest to, que po-
gueren formar la base de discussions o colloquis en cercles academics, tras-
puen en la seva correspondencia. Apunta possibilitats, pero no pontifica.
Diu, per exemple: ((del amb vulgar mallorquf non podriem suprimir en la
major part dels casos la m?).e

Tocant a l ' ordenacio de la llengua , la gramatica corn a tal fou la maxima
preocupacio d'Aguilo. Un poeta - ell ho era -, un lexicograf , un editor,
hauria pogut interessar - se aixf mateix en temes ret6rics; pero no ho fa teori-
cament. Confessa que <^midar octosilabos ab els dits es Tunica llico de retorica
que he rebut en aquest mom. Procura d ' anar reunint els carreus que un dia
podran constituir 1'edifici gramatical . Pero s'adona de les dificultats que
suposa 1'intent de bastir-lo, i corn que es un home ficat en tantes d'empreses

7. AHC, Papers Aguilo, c. 2.
8. Epist., 39.
9. Epist., z=.
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literaries que no admeten distraccio, cerca qui pugui dedicar-s'hi exciusiva-

ment . Estava al corrent dels treballs grarnaticals sistematics de Bofarull

i de les pressions que exercia sobre l'Academia de Bones Lletres a fi que li

fossin admesos, patrocinats i publicats; coneixia tambe els intents de Pau

Estorch i Siques, amb el qual mantenia correspondencia; coneixia altres bons

i regulars proposits; perb cap no el satisfeia. Ni solament la reconeguda sol-

vencia cientffica dels treballs de Balari i Jovany. Cercava una persona que

es dediques, si no exclusivament, primariament a la tasca, que el pogues

suplir en la necessaria empresa de normalitzar la Ilengua seguint les orien-

tacions cientffiques.

Endevina el futur gramatic en la persona del seu amic Tomas Forteza,

mallorquf corn ell i corn ell lletraferit. Es constitueix en el seu mentor, l'estimula

a acabar la carrera, 1'adoctrina sobre la transcripcio dels textos medievals

seguint les normes dels filolegs, el convida a Barcelona, li ofereix de pagar-li

una mesada que el compensi de les llicons (de llati) que sense titol donava

a Mallorca i que podra perdre. El motiu de tanta dedicacio nomcs 1'expliquen

les ganes que to de fer-li avancar la tasca encarregada de la gramatica.

Dins 1'Epistolari que resseguim son ben repetides les allusions i els enco-

ratjaments. En retraurem alguns. Li recomana que ensenyi a Morel-Fatio el

treball gramatica) i li consulti els dubtes que se li acudiran.10 L'estimula amb

la perpectiva d'un premi:

((No't refredis to en la gramatica, y estiga com estiga enviala*;"

((envia lo que tengues de la gramatica));12

((la gramatica to donava anys de vidan;13

((Que fa la teua gramatica? No la descuidis»,14
((La gramatica es una altra de les corones del meu catalanismen,111

((Pens sovint en la teua gramatica... de Ilengua materna y desitg que

I a publiques aviat perque jo la puga veurea;16

No he vist encara la gramatica del P. Nonell. Acaba la teua, que

fou prelniada molt abans));"
#Acaba aviat to gramatica. Aquest any [1896] veig que se'n han pre-

sentat varies en els Jochs Florals. Pensava que em parlaries dels treballs

del P. Nonell, y tens un silenci ab mi que m'ha preocupat moltes vegades.

Aquest treball to pot distreure dels enuigs que to amohinen massa. Feste

superior per la teua religic y ]a teua filosofia3.18

10. Epist., 157.
11. Epist., 162.

12. Epist., 163.

13. Epist., 165.
14. Epist., 245-
15. Epist., 247-
16. Epist., 248.
17. Epist., 261.

18. Epist., 263.
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Per ajudar-lo esta disposat a cedir-li les laborioses arreplegues prbpies,
tot i reconeixer que les conserva en un estat poc presentable, perque no ha
tingut lleure de dedicar-se a l'ordenacio:

eDe les meues notes empiriques per fundar la gramatica ne treuries
qualque cosa, peril son inenviables axe com les tenche;19

eA les Costums de Tortosa hi vatx trobar dos articles El mariner y El
lenv. En general Particle es lo. Com les observacions gramaticals les tench
separades del diccionari y es un totem revolutuni, no he tengut temps de
veureu».20

Aquest totum revolutum tenia identiques caracteristiques que els altres
reculls de l'Aguil6, sobretot visibles en el que havia d'esser base del diccio-
nari: fragments de paper de diferents classe, forma i dimensi6, alguns tan
diminuts que amb prou feines acollien les dues ratlles de la citaci6. Una de les
maneres de treballar en la recerca que Agui16 tenia, era d'anar copiant sobre
una mateixa plana de paper els fragments de lectura que li interessaven,
un sota 1'altre, separats en tot cas per una ratlla de tinta. En arribar a
casa, retallava les citacions amb les tisores i repartia els paperets per temes
dintre les carpetes ocasionals. En aquesta tasca se solia fer ajudar; a ell la
pruija de l'acreixement del fons era allb que el movie:

ekes engrunes [de temps] les aprofit pel vocabulari, y vaig afegint mots
y testimonis en aquest you sense fondo*;21

aEn Placit ha comencat l'afegito anual de papeletes del diccionari,
y creix com una carabassera, molt mes de lo que esperava, y no esperava
poch*.22

A vegades sembla que el devia atacar el descoratjament:

4La remora mes grossa que he trobat o la distraccio, ha estat la tasca
de voler inventariar la Ilengua catalana, tart l'escrita com la popular,
tasca ben superior a les meves forces, y a pesar dels milers de papeletes
fetes, me sembla que es voler buydar un gran estanch o llach ab lo pro-
cediment infantil ab que fent un canonet ab una trinxa de paper xuclavem
la gota de tinta que 'ns havia cayguda en el cartipas*.23

19. Epist., 156.
20. Epist., 158.
21. Epist., 235.
22. Epist., 18.
23. AHC, Papers Aguilo, c. 2.
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V I

Encara que 1'arreplega de paperetes sobre temes gramaticals nomcs
na estat conservada fragment$riament, tot fa sospitar que, especialment
despres de 1'enc$rrec fet a Tomas Forteza, no hi havia dedicat una atencio
molt intensa. Ja hem exposat mes amunt els capitols en que tenia agrupades
les cedules que ara podem estudiar, part evident de la feina que anava por-
tent a terme. Per tal de donar-ne una idea nomes aproximada, retraurem
solament les dues carpetes mes breus, les que contenen citacions referents
als generes i a la sintaxi.

Quant als generes, es redueixen a observacions sobre la formacio i sig-

nificacio dels adjectius i dels noms femenins. Totes les paperetes, si no es fa

constar cap altre encapcalament, van encapcalades amb el mot Femeninos

(les mes antigues), o Femenins (les mes modernes).

xSi fem de porug poruga, per que no hem de fer de nzitx ;nitja? Acas hau-
riem d' escriure bord perque fem borda? enamorad perque. tenim enamorada?

Hi ha casos en que es precis mudar mes Iletres v. g. de roig pronuncia rots,
el femeni roja = de mitx, mija o mitja, etc. Vid. estudio de la g y de ]a j.

Se hacian ( femeninos ) por escrito y los hace el vulgo todavia en Cataluna

y Mallorca, de los apellidos; asf Na Montpalaua, Na Solera = Na Alonserrada

(nom). No es regla general, puix pareix que hi ha llinatges que pareix que s'hi

resistexen a tenir femeni. Vid.? Na Ferrera (de Ferrer).

No,nbres bropios de mujer. Mallorca. He conocido una senora que tenia

una herlnana liamada Isabel y varias primas con igual nombre, y para dar a

conocer de que Bet hablaba, Na Bet Laua (o sea Na Bet d'en I, au o Nicolau).

Fsta forma era usual en el siglo 15.

Unas mismas voces se conocen en una comarca solo ei masculino y en otras

solo el femenino, v. g.: prat = prada - Corp = corva (Vid. J. Verdaguer, it de

sanch ) - mile = milana Maliorca - clot = clota, aunque no creo que sea igual.

No tots [els femenins] acaban en a, y es un barbarisme '?) escriure mara per

mare - torra per torre - jova (la) per la jove Vid. los pocos que se encuentran

en este caso, sin duda porque asi se encuentran en el latin. Vid.

a per e. Mallorca 1283 torra per torre - nobla en los femenins, v. g.

«nobla recordaciba &N.$4

Una seccio especial dedica als (4Femenins que aumenten la grandor y capa-

citat del masculi*, tema que posteriorment ha tornat a preocupar els filolegs.

El femeni parex en varies coses que s'ha fet per indicar major capa-

citat, & v. g. de sach - saca cistell - cistella paner - panera cabac - cabaga

gavinet - gavineta senall - senalla gibrell - gibrella . Esta parece al reves.

24. AHC, Papers Agui16, c. 2.
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Axi son moltissimes les paraules que sembla que no deurien tenir mes que
un genero y ne tenen dos. En canvi , son poch usats los que hi ha per certs ani-
mals, v . g.: diuen mes aucell que aucella , anyell que anyella, & &.

Femenins qui aumenten . Bassa es mes gran que bassal, cistella cistell,
anella anell.

faldar y faldara Salas Provincia de Lleyda, la faldara es molt mes
grossa , com: balm - balcona ; porro - porrona; sach - saca; paner - panera?;
Mado - Madona?

En la conversa ordinaria de Mallorca y Catalunya 1'anyella es mes grossa
que 1'anyell; la cabrida que'l cabrit; la porcella que'l porcell; la vadella que'l
vadell. Vid?a.20

VII

Molt reduida es la colleccio de materials dedicats estrictament a la
sintaxi. Hem dit abans que en altres capitols, sobretot en els «estudis» de les
lletres, s'hi troben referencies incidentals. Sintacticament, pren notes per a
la determinacio de les concordances i de la construccio de la frase. Quant
a les primeres, s'exemplifiquen la concordanca d'adjectiu amb substantiu
o semblants, de predicat amb subjecte o complement, de verb amb subjecte
collectiu. Es deixa entendre que Aguilo no jutjava necessari d'exposar les
formes normals, que dona per sabudes; el mateix cal dir referent a la cons-
truccio de la frase: establert 1'ordre logic, que no es necessari d'exemplificar,
pren nota tan sols de les ocasions en que es alterat. Els exemples son fornits
nomes per escrits en prosa, on les llicencies son menys violentes o coaccio-
nades que dins els treballs poetics. Mes tard segueix la comparacio amb la
construccio castellana, que no es presa corn a autoritat, sino com a punt
de referencia.

Veus-en aci les citacions:

*Concordancia sig. rg. E la companya sua staven molt admirats tot hom
se mes en punt com millor pogueren . Tirant p . rr.}. Cascun estat eren ben
servits , &. Tirant p. 527.

Yo he vista en to molta bondat e gentilea, diu Tirant a Ricart. Tirant p. 374.
Feyen femeni el ilinatge , v. g. Magdalena Ballestera, sig. 1 5. Junqueres

n'esta ple de casos.
El adjetivo antes que el sustantivo , v. g. una xiqueta cigala, por una cigala

xiqueta , sig. r5 y 17.
Molt les cassan a les iglesies los Ramps. Mallorca , oido a Toni de Mallorca.
Se trasposa molt sovint lo verb, v. g. to sompni quefet havia, Tirant pag. 27.

Tot to que vist havia, id. id.

25. AHC, ibid.
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Inventari de Cervera de 1789. S'hi troba tot sovint alterat I'orde actual

en la colocacio de les paraules, v. g. Una conca petita d'aram vella. - Una

cassola rodona d'aram usada. - Un perol per fer confitura, de aram usat.

Sens necessitat que no havia sig. 14, sin tener necesidad.

Comenci de nensar que men tornds al monestir (de volverme) sig. 15 que

ose les donar3 lo dia pendran lo vel* se ]as davi el dia que tomaran el velo. Ex-

plicar porque suprimian ese que. Ordins. de Notra. Sra. Esperanca, B. 1622,

p. 8. ITreballam saber la veritat^, nos esforzamos para saber... Docum. Arch.

t. 22, p. 93. Amenudo suprimen para como en muchos casos se suprime que.

Restos de latinismo.

Ds singular que muchas afirmaciones son negaciones y viceversa, que no

recuerdo haher visto en castellano y que abundan tanto en catalan del sig. 14

y 15. Vide.

nos podia sofrir de la companya de son fill = no podia estar sin la compa-

iiia etc., la anhelaba etc.

Hay mochas frases que tienen una significacicn diversa y contraria de to

que gramaticalmente parece.

Haver (sintaxis) oLa vida dels bons ma (m'ha) sempre delitatn, 1489, Dic.

Ven. Hue to sies tornat en ]a tua antiga dignitat nos poria dir quant goig ne

hagut. 1489, Dic. Ven. >16

No podem dir que es deixi emportar per l'amateurisme en 1'exposici6 de

les questions gramaticals que no esmenta determinadament en un capitol.

Entorn de les sever paraules brolla 1'adoctrinament dels especialistes. Aixi,

en fer referencia epistolar a 1'etimologia, escriu a Tomas Forteza:

#La descomposicio Ilatina que fas d'alguns mots me ve molt be, a

pesar de certa desconfianca ab que s precis pendre les etimologies que 1

primera vista se presenten m6s obvies07

Tot al llarg de la seva vida trobem penvores constants de la seva afeccio

a la Ilengua. ja amb lletra i forma que revelen inexperiencia i entusiasme

de nebfit, escriu:

*Ercara he arribat a temps de perla en Mallorqui [tatxat a l' originall

Ilengua llamosina y la parl en Hies gust y honra perque '1 mon la despresia..

#Empegait estig d'oferirte una flor que I vent ha de mostia, mes si

pogues axica un monument que desafias els sigles , seria en ma Ilengua

patria.+
dire no to que es la Nina que estim, sino com la vetx per entre la

bens de amor que m tapa ' is uis.*2B

26. AHC, ibid.

27. Epist., 61.

28. AHC, Papers Aguil6, c. 2.
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Aquest pensament el trobem en una estrofa dels Fochs Follets:

,L'amor a la nostra parla
m'ha estat una bens als ulls;
malavejant deslliurar-la
corn nau que 's pert entre esculls.»sr

Ja se sap que en aquest llibre hi ha la poetitzaci6 dels moments vitals
d'Aguil6, psicologics i culturals, que havia intentat de realitzar ja des dels
temps de la primera joventut. La mort de Piferrer i la feina de la Biblioteca
el destorbaren

ode somniar talment lo que en ma inesperiencia cregui lo plan o lo nus d'un
poema per cantar en llengua materna la Mallorca antigw.

Aquest somni no solament no s'esvanf, sing que s'intensifica amb el tracte
constant, atractfvol, amb els monuments de 1'antigor. Corn Pompeu Fabra,
hi troba la base, els fonaments de la coneixenca i la direcci6 de la llengua,
be que no ]a forma, la manifestaci6 actual recomanable sempre. Per aixo,
si afirma:

eRestaurar la llengua nostra
no es obra del cant tant sols;
sos bells Ilibres antics mostra
primer, si enaltir-la volsn,S°

quan se li presenta ocasi6, explica que cal evitar l'estil exageradament ar-
caitzant amb l'estudi i el gust literari:

eI,'imitar Pantie Ilenguatge necessita un art, una paciencia y una im-
mensa lectura per no caure en el pastitxon.31

VIII

A traves de les pagines anteriors horn pot observar bastants parallelis-
mes entre les vides cientifiques, per dir-ho aixi, del linguista Agui16 i del
lingiiista Fabra. Horn podria aixi mateix trobar-hi parallelismes en 1'aspecte
vital huma de tots dos renovadors. L'un i 1'altre es debateren en un am-
bient emboirat de prevencions; Fun i l'altre lluitaren amb constancia, sense
estridencia, amb fe; Fun i altre amb is cavallerositat que pot emmenar a la
pacffica posterior convivencia.

JosEP M. CASAS i HOMS

Societat Catalana d'Estudis Historics.

29. Pag. 140-
30. Fochs )ollets, pag. 142.
31. Epist., 14.
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