
L'OFICIALITAT DEL CATALA 
SOTA LA DOMINACI~ NAPOLEONICA 

En anteriors estudis I hem gosat de relleu la significació eminentment 
política que tingué a Catalunya el comandament ,del mariscal Augereau. Man- 
cava, perb, una explicació satisfactbria del fet de la rehabilitació de la nostra 
llengua sota el seu govern, puix que fou llavo~rs que tingué lloc l'adopció del 
catali com a idioma oficial, junt amb la llengua de les forces invasores. 
Ens calia, també, enquadrar histbricament el fet de la reaparició del castella 
cinc mesos després i del frustrament d'aquesta interessant temptativa de 
catalanització del <Diari de Barcelona)>. $s el que analitzarem tot seguit. 

El mariscal Augereau, encarregat per Napoleó de posar en prictica el 
decret del S de febrer de ISIG, que estatuia Sanomenat Gove~n de Catalunya, 
va publicar per primera vegada, des de Girona, un manifest en catali: s'hi 
repetien els motius de les seves proclames. precedents (invitació als naturals a 
sotmetre's i a deposar les armes, prometenqa de perdó general per a tothom), 
per6 el paternalisme en aquest manifest es mostra encara més accentuat. 3 

, Uns quants dies després, concretament el 16 de marq, el Mariscal arriba a 
Barcelona i mana que es faci de pressa la proclamació del Govern de Cata- 
lunya, i es publica llavors en el <Diari \de Barcelona>> l'alludit manifest. 
L'endemi mateix llanqa aquella altra famosa proclama, que tantes vegades 
hem reproduit i glossat. 4 També en aquesta al~locució als catalans utilitza 
Augereau la llengua del país, al costat de la francesa. 

Des del 21 de marc de 1810 les actes de 1'Ajuntament barceloni apa- 
reixen escrites en catali s i l'endemi és catalanitzat el <<Diari>>, el qual pren 
el nom de <Diari del Gobern de Cataluña y Barcelona,. Tot aixb, la 
importincia del qual hom no pot deixar de reconcixer, és completat amb 

I. Veg. principalment J. MERCADER I RIBA, Barcelona durante la ocupación francesa (Madrid 
1949), on és donada una visió completa del període. 

z. Segons aquest decret, que expedí Napoleó bes de Paris, amb caricter general per a totes les 
provincies espanyoles de 1'Ebre al Pirineu, Catalunya formaria un govern particular, deslligat comple- 
tament de la tutoria del rei Josep. El mariscal Augereau concentraria a les seves mans el poder civll 
i el militar, amb la denominació de Governador General del Principat. Les seves atribucions eren 

puix que hom li permetia, no solamrnt escollir els funcionaris, ans també l'emissió de qual- 
sevulla reglamentació legal, Tots els recursos financers del país es posaven també a la  seva disposició. 
Vegeu també MIGIJDL ARTOLA, LOS afrancesados (Madrid 1953). 

3. Contrasignat el 8 de marp de 1810 a Girona, aquest manifest del mariscal Augereau va 
publicar-10 el "Diari de Barcelona" el 18 drj marp subseguent. 

4. Publicada al "Diari de Barcelona" del 19 de marc de 1810, en reproduírem nosaltres el text 
catalb en Barcelona durante la ocupación framesa, 463.465 També vam donar llavors, una fotografia 
del Ban original (entre les pigs. 124 i 125). L'hem comentada, desprCs, en el discurs inaugural del curs 
1952-53 a la S. C. E. H . ,  La ideologia dels catalans del 1808, aparegut a 1"'Anuari de 1'Institut d'Estudis 
Catalans" de 1953. 

5. Arxlu Administratiu de 1'Ajuntament de Barcelona. "Acue~dos", 1809-10: 21 marc 1810. 
6. "Diari de Barcelona", zz marc 1810. Els primers dies, perb, prengué el nom de "Diari de 

Barcelona y del Govern de Cataluña", que després canvib per la intitulació esmentada. 
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unes disposicions que el mariscal Augereau prengué seguidament : la remoció 
total de les autoritats barcelonines, que la complaen~a, quan no la compli- 
citat, amb el despotisme de Duhesme, l'antecessor d'Augereau, havia fet 
odioses a tothom; la reorganització ¡del Principat, mitjanqant una~nova  
divisió que reduia a quatre els dotze corregiments filipistes, 7 i una reforma 
fiscal, molt important. Per a més endavant va fixar el Mariscal l'establiment 
a Barcelona d'un Tribunal d'Apellació i la reorganització completa de la 
judicatura catalana. 

TOMAS DE PUIG. - La proclama d'Augereau a qui: hem a h d i t  enclo'ia 
alguns conceptes que potser impliquen un bon tros més d'erudició que la 
que devia posseir aquell mariscal de fortuna; es parla per exemple dels 
vencedors d'Atenes i de Neopitria, de Carlemany, del 1641 i de Gibraltar. 
No haurien faltat a Augereau consellers francesos, homes i1.lustrats que 
l'inforrnessin d'aquestes coses, si el seu govern s'Lagués descabdellat 
més tard, quan totes les nostres institucions s'anaven convertint a poc a poc 
a imatge de les de Franqa, i francesos eren els qui, cada dia més, s'anaven 
infiltrant en totes les magistratures del país. Perb en el seu temps res 
d'aisb no hi havia a penes, i si en algun personatge civil pogué recolzar-se 
Augereau per portar endavant els seus projectes, aquest hagué d'ésser pre- 
cisament un catali. 

Hi havia a l'Empordi un advocat que ben d'hol-a es posi sense reserves 
al costat dels napolebnides : Tomis de Puig. Nomenat Corregidor de Figueres 
pel general Reille l'any 1808, col.labori estretament amb el Comissari Reial 
josefista, el metge Josep Garriga. Probablement es devia limitar a ajudar 
l'exitrcit francés, fornint-li mitjans de transport i algunes informacions, per6 , 
era molt fecund en idees i en el seu cap bullien molts plans. 

Tomis de Puig havia estudiat Filoso~fia i Jurisprud6ncia a Osca. L'any 
1792, a vint-i-un anys, obté el ,grau de Llicenciat i Doctor en Cinons, des- 
prés d'haver assistit durant dos cursos a la citedra d'Institucions de Dret 
civil de Castella comparat amb d $Aragó. Finalment, a vint-i-quatre anys 
1'Audii:ncia de Catalunya el facultava per a exercir l'advocacia, perb no en 
sal~ri~!  res lnés fins l'any 1808, en qui: fou empresonat a Girona per sospites 
d'infidi:ncia. Un cop alliberat, li resti un ressentiment que ja no I'abando- 
nari  mai més. 9 Francesos contemporanis que el conegueren diuen que Puig 
era un home culte i obert, ivid de jugar un gran paper, perb potser massa 
eixelabrat i autoritari, cosa que es deu, segons ells, al fet que el mlouen 
antics ressentiments. Va ésser un dels pocs catalans illustrats que admirava 
la Frmqa imperial per la seva administració regular, per la igualtat civil 
i per la supremacia de 1'Estat laic damunt 1'Església. 

7. Vegeu el nostre article Las divisimes territoriafies rzapole6nica.s en  el Principado de Cataluria, 
"Estudios Geográficos", X (1949) 25 1.298. 

8. P. CONARD, ATQPolem et la Catalogae (Paris I ~ I O ) ,  176. 
g. C.  RALAHOLA, La ddminacid sapolebnica a Girono (Barcelona 1922)~ 43. 
IQ. Discurs de T d s  de Puig, pronunciat a SAudiLncia de Barcelona el z de gener de 1811 

(alludit per CONARD, OP. cit., 176, i transcrit fraglmentiriament per RAEOIA, UN discurs ddl doctor 
Tomds Puig, president de 1'AudiBncia afrancesada de Barcelona, "Revista de Catalunya", I (,1pz4), 
448-457. També es reflecteken les i h e s  de Puig en Analyse des observattons statistrques et polzttqurs 
sur la Chtalogne, par le Corregidor de Gironme (citat per RAHOLA, La dorninzacid napolednica a Gt- 
vmo, 43). 



L'OFICIALITAT D E L  CATALA 9 

Quan Augereau prengué el comandament de l'exhcit franc& de Cata- 
lunya, tota la influhcia del comissari reial Josep Garriga passi a mans de 
Tomis de Ptug, fins alesho~res en segon terme. Mentre el Mariscal era a 
Perpinyi, refent-se d'una malaltia, Puig sabé atreure's les seves simpaties 
facilitant-li unes informacions per mitji dels espies que havia reclutat, les 
quals informacions li plagueren molt. No té res d'estrany, doncs, que confiés 
en ell, a, la seva vinguda, i que el nomenés Corregidor de Girona, abans 
i tot de rendir-se la ciutat. I 1  

Quan vingué el moment d'ésser aplicat el Decret napolebnic del 8 de 
febrer, Augereau tingué al seu costat l'home que li calia per a arrossegar 
els catalans al carro de 1'Irnperi. 

Hom ha suposat que un' dels homes de quP es valia Augereau per a 
redactar les seves proclames fou Tomis de Puig, cosa, que segons Carles 
Rahola, es veu confirmada per un plec de lletres a ell adreqades, les quals 
ens fan con6ixer que era el traductor del Mariscal i que idhuc tenia facultat 
de modificar els originals dels seus escrits. I2 

Partidari de l'anexió pura i simple de Catalunya a SImperi franc&, 
Tomis de Puig no somii certament d'actuar com a representant del rei Josep, 
malgrat haver desplaqat del seu lloc el comissari Garriga. Més aviat sembla 
que desitjava posar-se al davant de l'administració civil de Catalunya, i així 
sulperar el redu'it cercle del corregimat gironí. El Mariscal va concedir-li 
la presidificia del Tribunal suprem de la Catalunya afrancesada: la Cort 
d'ApelIaci6 equivalent a l'antiga Reial Au(di6ncia borbbnica. '3 D'aquesta 
manera, potser, Tomis de Puig, elevat a la més alta magistratura de 
Catalunya, hauria pogut veure slatisfeta la seva gran ambició. 

Perb la manca de recursos va impedir, de moment que s'establís la 
nova planta de la judicatura d'acord amb el sistema franc& previst per 
Augereau. '4 Puig hagué de conformar-se, mentrestant, amb el seu cirrec ~ 

de Corregidor de Girona. Vingué la destitució del Mariscal i la reacció co~ntra 
la scva política. Tomis de Puig havia estat l'home de confianqa d'Augereat1, 
i aisb motivi el seu acomiadament del cirrec de Corregidor. Uns quants 
lnesos més tard, sota el govern de Macdonald, hom procedí a Barcelona a la 
reorganització de I'AudiCncia afrancesada. Puig hi ocupi llavors el cirrec de 
President, per6 uns altres homes i unes altres orientacions predominaven 
en els centres de govern i ell, sense el suport moral &Augereau i ofegades les 
seves idees de reforma per la descoratjadora rutina dels goG1la.s que el 
voltaven, no tingué 'esma per a imposar-se damunt d'ells, després d'haver 
assistit al fracis absolut de la seva prbpia política. 

Des d'aquell moment, Tornis de Puig no fou altra cosa que un burhcrata 
més entre tants i s'scollí als rengles d'aqudles minories endormiscades i 
amorfes que constitu'iren a Catalunya el partit afrancesat. 

ANTONI DE FERRATER I L'AJUNTAMENT BARCELONÍ.-El decret de 
creació d d  Govern de Catalunya, r&im particular, separat del govern 

11. CONARD, OP. cit., 176., 
12. RAHOLA, La dominaczo, 46. 
13. RAHOIA publica el text del decret d'Augereau a l'apbndix del seu article: Un discz~rs del 

doctor Tomds Puig ..., 456.57. 
14. Report del Duc de Castiglione al Duc de Feltre (publicat per CONARD, OP. cit., 439). 
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josefista de Madrid i posat sota el control directe de Napoleó, no fou 
conegut a Barcelona fins el 18 de marc;, quan Augereau vingué per segona 
vegada a la capital del Principat. Abans, perb, s'havia fet públic a Girona, 
i des d'allí, assesorat molt probablement per Tornis de Puig, el Mariscal 
havia adreqat als catalans les seves afalagadores proclames. 

Q d  en pensarien els1 barcelonins, de tot plegat? Trobi Augereau a 
Barcelona el ressb que li a l i a  per a fer triomfar els seus audaqos projectes? 

Deixarem de  banda l'opinió dels catalans insurrectes i la dels qui amb 
ells simpatizaven a ultranqa, que eren -cal dir-ho - la gran nzajoria. 
Per a ells, com diu el P. Ferrer, d'amorosa veu del Mariscal era el mateix 
que fer sentir música a un, sord)>. '5 

Ens limitarem a analitzar la conducta dels afrancesats de la capital i 
concretament la dels regidors del Municipi, perquk les altres autoritats no 
prenen part a penes en els fets que s'esdevenen durant el fugac; comandament 
#Augereau. 

El  1810 1'Ajuntament barceloni ja no era pas el borbbnic, puix gairebé 
tots els regidors, o havien fugit cap a la zona insurgent, on s'havien posat 
a la disposició de la Junta Superior, o havien estat destituits i empresonats 
pel general Duhesme i'abril de l'any anterior, en negar-se a jurar obedikncia 
i fidelitat al rei Josep, malgrat el requeriment que els va fer aquell general 
napolebnic. 

Un sol regidor va sotmetre's aleshores al jurament: Antoni de Ferrater, 
i el general Duhesme el va vder  premiar atorgant-li la dignitat de regidor 
decano, és a dir, el primer del regidors i el que presideix l'Ajuntament, 
en abshcia del Corregidor i dels seus lloctinents, els alcaldes m y o r e s .  

Duhesme completi lYAjuntament creant set o vuit regidors més, tots 
ells desconeguts enterament fins aquell dia, i talment mediocres que, tret 
d'un, no foren sinó l'instrument de Ferrater. 

Aquest arribari a enfosquir l'autoritat dlels seus tebrics jerarques, el 
corregidor Uranx d'Amelin i els alcaldes majors fins al punt que la seva 
personalitat, que fins1 aquell moment havia restat confosa enmig la grisor 
provinciana dels regidors de reial ordre, se7ns presentari de sobte definida, 
i hom veuri en ell, més que en ningú, el prototipus de l'afrancesat barceloni. 
No és estrany que per aquest motiu alguns autors, especialment Frederic 
Camp, hagin suposat que algunes mesures filocatalanes d'Augereau es deuen 
a la inspiració de Ferrater. 16 

L'estudi de les actes municipals d'aquest període ens ha donat la con- 
vicció que, contririament al que s'ha dit, ni Ferrater ni els altres conipanys 
de Consistori no tingueren gens d'influkncia en la política del Mariscal, ni 
tan sols, com podria semblar-ho, en el fet de la catalanització de les actes 
del Municipi. $s més: Ferrater i els seus foren, des del principi, enemics 
nats de les transmutacions del Mariscal, i, com que no se sentien prou 
forts per a oposar-s'hi obertament, van ajudar, amb la seva resistkncia 
passiva, que aquestes es perdessin en el buit. 

15. RAYMUNDO FERRER, Borcelona Cautiva, vol. V ,  20 marc 1810. 
16. F. CAMPS I LLOPIS, Hbedria juridica de la guerra de la Independdlzcie, "Revi5ta Joridica 

de Catalunya", XXVI (~gzo), 379. 
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Com que les actes del Municipi apareixen redactades en la nostra 
llengua a partir del 21 de marq, i com que també per aquests dies és 
catalanitzat el <<Diari de Barcelona,, s'ha cregut de seguida que tot plegat 
es deu a la mli de Ferrater, la figura més visible de ]'Ajuntament afrancesat. 
Frederic Camp "es basava, per a afirmar-ho, en un fragment de l'acta 
municipal del 21 de mar<, que diu així: 

((Fet present per 10 Sr. D. Antoni de Ferrater qlue ahir a ocasió de dinar a Palau 
ab 10s demés Srs. Regidors, preguntaren a S. E. si en 10 sucessiu 10 Ajuntament 
debia usar la llengua, catalana en sos acies, y escrits, se servi declarar que en tots 
estos debia prevaleixer dit idioma y no 10 castelli. Resd que se g&rdia y cúmplia 
la dita delclaraci6 de S. E.)). 17 

Camp cregué que el capitost afrancesat devia aprofitar l'ocasió d'home- 
natjar el M a r i d  per a arrancar-li el permís de catalanitzar 1'Ajuntament 
de Barcelona. 

Sembla difícil d'acceptar que Ferrater, que fins aquell moment no havia 
donat cap pas per a aconseguir la rehabilitació del1 catal& i que, tal com hem 
vist, restava completament al marge del moviment renovador acabdillat per 
Atagereau, fins al punt de no assabentar-se que existia un r6gim especial 
per a Catalunya fins el mateix dia que aquest es féu públic a Barcelona, 
es compenetrés de sobte amb les idees del Mariscal i n'esdevingués un dels 
inspiradors. 

Nosaltres interpretem el text de l'acta d'una manera diferent. Antoni 
de Ferrater es trobi lde cop i volta en una situació inesperada: a més de la 
sorpresa que degueren produir-li els canvis introduits per Augereau a 
la governació del Principat, es veié en perill de perdre el chrrec i la 
influincia que tenia a l'Ajuntament, perqui Augereau acabava d'ordenar, 
con~plint les normes del decret imperial del 8 de febrer, el comiat de totes 
les autoritats que no havien estat nomenades per d l .  I8  Tant Ferrater com 
els seus companys hi queien de ple. Lligats pel seu origen a la política de 
Duhesme, no podien inspirar a Augereau la més, petita confianqa perqui: 
el mariscal Augereau s'havia proposat d'esborrar tot el mal record que ens 
havia deixat la tirbolla gestió d'aquell seu antecessor. 

Amenapts de cessantia, la qual cosa hauria donat per resultat la mis6ria 
dels regidors, en aquells anys tan crítics per a Barcelona, decidiren de fer 
tots els impossibles per atreure's la benevolen~a d'Augereau per tal de 
conservar llurs cirrecs i, més encara, llurs pagues. Antoni de Ferrater es 
devia haver adonat, a la fi, que el Mariscal afavoria per tot la llengua del 
país, puix que hi redactava tots els s~eus escrits i que, a la vegada, veia 
amb goig tota temptativa de restaurar les velles glbries del Principat. 

Per tant, creient que amb aixb oomplauria el Mariscal, Ferrater li 
pregunta si les actes i escrits de 1'Ajuntament havien de redactar-se en 
catalh, i Augereau respon, naturalment, que'així havia d'ésser i no pas d'altra 
manera. 

17. Arxiu Adm. de 1'Ajunt. de Barcelona, "Acuerdos", 21 marc 1810. 
18. Decret del G~ve~rnador General, signat a Barcelona el 20 de marc i publicat al "Diari del 

Gobern de Cataluña y Barcelona" del 2 d'abril següent. 1 
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I des d'aquell dia la llengua catalana fou considerada oficial a la Casa 
de la Ciutat. Aquell Ajuntament pogué salvar-se de la dissolució, '9 més 
aviat per la manca de gent de qui el Mariscal pogués refiar-se, que per les 
simpaties que li mereixien els regidors de Ferrater. Per aixb, després que el 
mariscal Augereau va ésser tret de Catalunya i en vigílies d'ésser totalment 
anul.lats els vestigis de la seva oblra, i quan encara es redactaven en catalh les 
actes, 1'Ajuntament pren l'acord d'adreqar dues comunicacions : una al general 
Duhesme i una altra a Chabran, el seu darrer lloctinent. Totes dues són un 
elogi ditirhmbic d'aquells botxins de Barcelona, excusant-se de no haver-10s 
expressat abans els seus sentiments &afecte, perqui: aleshores <<per ordre 
del Mariscal Duc de Castiglione [Augereau], aquest cos de Magistrats del 
Poble estava suspi:s de les seves funcions i autoritab. I per acabar de fer 
més tallant encara la seva disconformitat amb l'iesperit que inforrnh l'actuació 
del mariscal Augereau, a més d'homenatjar els qui ell havia fustigat amb 
tanta energia, les dues comunicacions són escrites precisament en castellh, 
tot i que van adreqades a personatges estrangers. 

JOSEP PUJOL I MARCH. -De l'examen de les actes del municipi 
afrancesat es despri:n que els regidors barcelonins fan el paper de comparses 
al costat de Ferrat,er. Entre ells, perb, n'hi ha un de més agosarat, que de tant 
en tant sembla voler discrepar del regidor degh, baldament ho faci d'una 
manera molt dissimulada : Josep Pujol i March. 21 

Aquest regidor degué manifestar-se clarament quan vingué Augereau 
a Barcelona i sabé atreure-se'l aviat, guanyant per mh a Ferrater. El cert 
és que el cap de pocs dies Augereau li lliura el nomenament de Corregidor 
de la ciutat i del seu districte, la qual circumscripció, d'acord amb la nova 
divisió territorial del Principat, s'eixamplarh gairebé tres vegades i pren 
una extensió semblant a la de l'actual província de Barcelona. 

Pujol i March es col~loch llavors per damunt de totes les autoritats 
barcelonines, perqu6, disposant ell sol de la confianp del Mariscal, era 
l'únic a qui els projectes de reorganització d'aquell no posaven en entredit. 
Volgué aprofitar la seva situació privilegiada per humiliar més d'un cop la 
vanitat del seu antic cap, Antoni de Ferrater. No volgué tenir directament 
cap més contacte amb els seus antics companys de Consistori ni plresidi mai 
cap sessió de l'Ajuntament, com era de rigor en els Corregidors d'abans. 
Exigeix, en canvi, que aquell li comuniqui per escrit els seus afers, i 
controla sense cap contemplació els passos dels regidors barcelonins. 

Fou ell qui, tot just investit del chrrec de Corregidor, doni l'ordre 

19. Arn. Adm. Ajunt. E., "Acuerd~os", 31 marc 1810. 
zo. Ibid., 8 agost 1810. 
21. Ibid., 23 agost 1810: "Respecto de haber expuesto el Sr.  Antoni0 de Ferrater que el Sr.  Joseph 

Soler del Olmo [magistrat de l1Audi6ncia afrancesada] ayer, estando en,Junta de Acuño die Moneda 
en que concurrian igualmente el dicho Sr.  Ferrater 10s Sres. Boatella i Llanza .[regidors de 1'Ajunta- 
nient barcelonil dixo que todos 10s Regidores se hahian quexado que dicho Ferrater estuviese en 
clase de decano, el Sr. Campa [un altre regidor] ha exprssado que rstá tan distaute de haber quexas 
ni publica ni privada" .'.. "Siguiendo el orden del Ayuntamiento 10 han comoborado 10s Regidores". 
Pujol i March, no ob'stant ésser regidor segon\, no diu res a favor de Fsrrater i assisteix f o r ~ a  irregu- 
larment a les sessions. Fa  la impressió que les qupixes a1,ludides deuen haver sortit d'ell. 

22. Arx. Adm.. Ajunt. B., "Acuerdos", 8 maig 1810. Les relacions de Pujol i March arn', 
]'Ajuntament no devien ésser pas massa cordials. " ... IEls Regidors Monbelli y Llama havent suplicat 
al Sr.  Corregidor tot quan els encarregi dit cos, no havien pogut treure cap y si moltes 
expressions acaloradas de desaprobació ..." ("Acuerdos", 17  juliol 1810.) 
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que fos redactada en'catali una de les columnes del novell <Diari del &bern 
de Cataluila>>; l'altra ho havia d'ésser en la llengua de YImperi. També la 
capqalera havia d'ésser catalana, i molts anuncis i notícies ho foren exclu- 
sivament. 

Que fou Pujol i March el qui catalanitzi el <Diari>> ens ho diu el 
P.  Ferrer, en un passatge del seu Dietari del 13 #agost de 1810, on llegim: 

((Se ha publicado hoy el Diari0 en castellano: cosa que no se habia notado desde 
que el Corregidor Pujol 10 mandó pu(b1icar en catalin.)) 23 

J, efectivament, el <<Diari, deixa de publicar-se en catali. Justament 
el mateix dia que Josep P'ujo'l i March és foragitat del cirrec de Corregidor 
i reduit a l'ostracisme, pel fet de predominar en les esferes de govern unes 
orientacions diferents de les que Augereau preconitzava24. 

Tenim encara una altra prova que te~~timoaia que Pujol i March prengué 
interts en la rehabilitatcib  de la llengua catalana: una nlota (del <Diari de 
Barcelona,, manada publicar per ell uns dies després #encarregar-se del 
Corregiment, la qual textualment diu així: 

<('I-o sefior Corregidor prevé al P'úblich que de avuy en avant no se admetrl en la 
Secretaria General de est Corregiment ningum Memorial que no sia escrit en 
llengua catalana a francesa y en paper sellat.)) 25 

Mentre fou corregidor Pujol i March desplegi una activitat no gens 
corrent en cap dels seus predecessors, i sovintegen, en el <<Diari)> els seus 
edictes i altres notes oficials, referint-se a la multiplicitat d'aspectes de la 
vida urbana. No era, pe&, segons sembla, una personalitat m l t  rellevant, 
con1 ho era, per exemple, la de I'empordanPs Tornis de Puig. Augereau 
veia ,en ell un bome ric, creditor de l'afecte popular i animat de molt bones 
intencions. 

Havia format part de la Junta de Comerq nomenada pels francesos en 
substitució de la que no volgué jurar fidelitat al rei Josep un any abans: 
hi actui com a membre hisendat, és a dir, com a propietari rural. 27 Devia 
teriir menys escrúpols que la gent de la seva tpoca, perqui: el veiem realitzar, 
en nom del general francts, una gestió que a molta gent hauria repugnat; 
junt amb un altre vocal de la Junta intrusa s'encarrega de dreqar inventari 
dels objectes d'argent de la Capella de la Llotja, per tal de refondre'ls i 
fer-ne 'després moneda francesa. 28 

Com veiem, no es tractava, doncs, d'un vulgar aventurer, ni d'un apro- 
fitador qualsevol. Pujol i March tenia a Barcelona una certa so1vi:ncia 
material, i sembla que el seu afecte a la causa dels francesos degué ésser 
hen sincer. 

23. FERRER, B ~ c e l o n a  Cautiva, vol. V I ,  13 agost 1810. 
24:. Ibid., 13 agost, i també el "Diari de Barcelona" del mateix dia, el primer número que torna 

a aparelxer en castella. 
25 .  " D ~ a r i  del Gobern de Cataluña y Barcelona", 12 abril 1810. 
26. lReport del duc de Castigllone (CONARD, 439). 
27. A. K u ~ z  I PA~LO, Historia de la Real Junta Particular de Comercio, 307. Pujol i Mar& 

devia ésser forsa benestant, perqu; paga de contribució cadastral per tres cases gairebé el mateix que 
Baltasar de Bacardi i 'Erasme de Gbnima, considerats llavors com ,els més rics de Barcelona (Arxiu 
Histbric de la Ciutat de Barcelona; Documentació francesa "Soanmier", 12 agost 1812. 

28. R u ~ z  I PABLO, OP. cid., 310-11. 
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La seva adhesió a la política concreta del duc de Castiglione el desqua- 
lifici davant els ulls dels enemics del Mariscal i per aixb la seva caiguda 
seguí la d'Augereau, al mateix temps que Tornis de Puig, un altre dels 
col.laboradors d'aquest, era destitult a Girona. 

Encara que, malgrat haver-10 desposseit del cirrec de corregidor, 
Macdonald li reservi altres funcions, 29 i idhuc arribi a oferir-li una p l a p  
de l'Audii:ncia, la qual d l  no accepti per amor propi, 3O Pujol i March n,o 
olbté cap més cirrec de govern durant el bienni Macdonald - Mauri~ce Mathieu, 
& p o a  en quui: precisament Antoni de Ferrater tornava a ésser el cacic dels 
afrancesats hrcelonina Ni tan sols el veiem figurar en la Junta de Comerq 
renovada pel general franc& Maurice Mathieu l'octubre de l'any 1810, no 
obstant que ell formava part de l'anterior Junta afrancesada. 3' 

L'any 1812, coincidint amb una nova organització del Govern de 
Catalunya, el qual va orientant-se decididament cap a la fusió legal i admi- 
nistrativa de la nostra terra amb 1'Imperi  franci:^, en vistes a l'anexió, el 
nom de Pujol i March torna a prendre actualitat. Els consellers d'Estat i 
els prefectes que Napoleó ens envii per tal d'organitzar el país a la manera 
de Franqa, veuen amb simpatia el ressorgiment del nostre idioma, i el juliol 
del mateix any 1'Ajuntarnent de Ferrater és definitivament dissolt i en el 
seu lloc s'erigeix una mereria, de la qual Pujol i March seri un dels 
adjunts (avui diríem tinents d'alcalde), mentre Antoni de Ferrater haurh 
d'acontentar-se a ésser un dels trenta consellers municipals, que, anlb 
caricter merament consultiu i honorífic, integraran aquell organisme fan- 
tasma que degué ésser el Consell Municipal de la darrera fase de l'ocupació. 

MATHIEU. - El  Mariscal Augereau, que tantes coses volia remoure a Cata- 
lunya, acabi indisposant-se amb la majoria dels afrancesats del país, la captació 
dels quals, en realitat, havia aconseguit el seu predecessor Duhesme. Les 
seves denúncies contra aquest general i els seus adlateres, a les altes esferes 
de París, no produ'iren altra cosa que un sorollós escindol, i un efecte 
p&ssim, no cal dir-ho, damunt els catalans subjugats. 

Com que, a més a més, Augereau havia descurat mentrestant la direcció 
de la guerra a Catalunya, és natural que tot plegat disgustés l'Emperador, el 
qual no dubt& gens a destituir-10. Augereau deixi d'ésser Governador 
General del Principat el 24 de maig de 1810, data en qui: abandona la 
ciutat de Barcelona, on deixava, no obstant, un col.laborador seu: el general 
Lacombe Saint Michel. Vint dies deslprés, el 13 de juny, el mariscal Mac- 
donald, duc de Tarent, feia Ventrada a la capital de Catalunya per tal de 
prendre possessió de la Governació general de la Província, chrrec per al qual 
1'Em~erador el nomeni. 

Macdonald, perb, s'incorpora tot seguit al front de lluita. Resti, doncs, 
a Barcelona, Lacombe Saint Michel, i mentre ell va ésserdhi no veiem, 
quant a la llengua catalana, cap canvi en l'ordre de coses implantat pel 

zg. "Diari del Gobern de Cataluiia y Barcelona", 1.3 agost 1810. 
30. FERRER, Barcelona cartiva, 13 agost 1810: "Pujol ha respondido que no entendia en leyes ..." 
31. RUIZ I PABLO, 319. 
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mariscal Augereau, i el <Diari>> continua publicant-s'hi i també hi trobem 
redactades encara les actes del municipi. Igualment conserven els llocs 
corresponents moltes de les autoritats nomenades pel mariscal Augereau, 
tot i que no trigaran a produir-se algunes variacions. El 25 de juliol, per 
exemple, Macdonald, des de Girona, condemna de ple l'actuació del Corre- 
gidolr de Barcelona, Pujol i March. Li recrimina el fet d'haver-se atribuit 
la prerrogativa (de lliurar passaports als estrangers, idhuc per damunt dels 
límits del seu Corregiment. s2 

L'endemi mateix. dia 26. el <<Diari del Gobern de Cataluña v Barce- 
lona)>, que es publica encara en catali, insereix la traducció, castellana 
precisament, d'un discurs que pronuncii Macdonald a Girona, davant els 
prohoms d'aquella ciutat; en aquest discurs el mariscal Macdonald els 
anuncia els seus projectes de reforma, que són, entre altres, la formació d'una 
Guirdia Nacional fixa per tal de conservar l'ordre públic ; la importació de 
mercaderies franceses fins llavors prohibides, a fi de suplir la deficiencia 
de les fibriques i manufactures del país, arruinades per la guerra, i, final- 
ment. la creació &una Intendencia d'Hisenda aue concentraria totes les 
branques de l'administració. 

Ens limitarem a comentar el darrer. L'Intendent creat a Girona per 
Macdonald fou un franc&, Rouyer de Lametz, el qual foragiti del seu 
cirrec el corregidor gironí Tomis de Puig, 33 l'afrancesat del qual hem fet 
remarcar els estrets lligams a b  Augereau i amb la seva política. La substi- 
tució de Puig per Untendent frances provoci a Girona un relaxament en 
la qüestió 'de l'oficialitat de l'idioma, i les notes que procedeixen d'aquella 
ciutat, comengant pel discurs de Macdonald als notables gironins~, són 
redactades en frances i en castelli, rarament en la nostra llengua. 34 Doncs, 
bé; pocs dies després, Macdonald donari el cop de gricia al segon dels 
corregidors addictes a Augereau i Pujol i March. Un decret del 4 d'agost 
nomena Luppé intendent de Barcelona i un altre frances, Paris Lasplaigues, 
secretari de la Inted&ncia, mentre Pujol i March és decididament rellevat 
del seu cirrec. 3 5  

Aquest decret que Macdonald signi a Girona no va poder aplicar-se 
fins passats uns dies, quan el nou governador, després de vincer a Trenta- 
passes, prop de Sant Celoni, l'oposició d'un destacament espanyol, pogué 
obrir-se pes i introduir a Barcelona un important comboi de queviures i 
municions. Amb aquest comboi, a més del Governador General, arribaren 
Luppé, el nou Intendent, i Souque, un membre del Cos legislatiu franclts, 
que vingué a exercir les funcions de Secretari General del Govern de 
Catalunya, i una llarga corrua de funcionaris estrangers que comengaren a 
agavellar tots els cirrecs de 1'AdministraciÓ del Principat, afrancesant cada 
dia ilzés la documentació, fins, al punt que després el predomini de la llengua 

32. "Diari del Gobern de Cataluña y Barcelona", 26 juliol 1810. 
33. RAROU, La dominació ..., 50. 
34. "L'intendent CRouyer de Lametzl preveu al batlle de Girona que mogut pel desig de 

procurar el benestar ,del país, anhelant que tots els afers siguin promptament despatxats i per tal 
d'evitar la lentitud qne ocasiona la traducció, no admetri cap carta ni petició que no sigui escrita 
en frances i no contestari cap dmumept redactat en catali o en castelli". (RAHOLA, OP. cit.; 20.) 
No obstant, les autoritats gironines solen redactar en castelli gairebO totes les seves comunicacions. 

35. "Diario del Cobierno de Cataduña y Barcelona", 13 agosto 1810 (decret datat a Girona 
el dia 4). 
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francesa hi ser& tal que per a ells restari com a cosa secundiria la qüestió 
de l'oficialitat dels dos idiomes hispinics. Vingué també amb el con~boi 
una companyia de Teatre franciis, i, com altres vegades, la tanda de 
negociants i aventurers de tota mena. Finalment, amb la reraguarda del 
comboi féu la seva entrada a Barcelona l'home que presidiri aquesta segona 
tanda de l'ocupació francesa de la ciutat: el general Maurice Mathieu, 
novellament nomenat Governador 'de la capital i dels seus forts; S6 ell, més que 
no pas el mariscal Macdonald, ser i  l'organitzador de la vida barcelonina, la 
qual dirigiri amib una sensible moderació en els procediments, perb no 
perdent mai de vista l'afrancesanlent de la ciutat. 

L'arribada del comboi a Barcelona i l'aplicaciir de les mesures de 
Macdonald organitzant les noves administracions, coincideixen exactament 
amb la nova castellanització del <Diari)>, el qual sortirh des d'ara en aquesta 
llengua i la francesa. Ja hem fet esment de la cotrrelació d'aquest fet amb 
el comiat de Pujol i March, l'home que havia manat publicar-10 en catal& 
cinc mesos abans. 

PER Q U ~  PERDÉ L'IDIOMA CATALA LA SEVA OFICIALITAT? - La promoció 
de la nostra llengua a la categoria oficial fou una de les coses que estimuli 
Augereau i que es feren prbpies els afrancesats catalans que amb ell col.labo- 
raren. Hem vist, perb, com tot plegat es lliga amb la caiguda en desgracia 
d'aquell Mariscal a les altes esferes de 1'Imperi. Altrament és possible que els 
adversaris que Augereau tenia en els rengles afrancesats de Catalunya, 
Antoni de Ferrater al davant de tots ells. veiessin en la rehabilitació de 
l'idioma catali una de les tantes disposicions del duc de Castiglione que calia 
suprimir per esborrar-ne el d record, puix ni Macdonald ni cap altre dels 
generals francesos, demostraren cap animadversió especial vers el nostre 
idioma. 

L'Ajuntament barceloni mantigué uns dies més la redacció catalana de 
les actes, incloent, perb, com hem dit, aquella missiva adulatbria adreqada a 
Duhesme i a Chabran. escrita en castelli. Antoni de Ferrater. ratificat 
novament en el seu cirrec de Regidor Decano pel nou Governador de 
Barcelona, Maurice Mathieu, després d'una entrevista tinguda uns dies 
després amb l'intendent Luppé, torna a fer publicar ja les actes en l'idionia 
castelli. 37 

Els governants francesos foren tolerants en aixb, i es limitaren a 
influir pricticament, en tot el que els fou possible, per a accentuar l'afran- 
cesament del país: Ferrater i l'Ajuntament s'havien salvat de la destitució, 
perb el nou Intendent els adjuntava un interventor frances, Laferriere, amb 
la missió d'exercir prop d'ells un control molt rigorós. 38 El primer de 
setembre el <tD!iari, sortia a gran format i portava gravada a la capqalera 
!'escut imperial, en lloc del de Barcelona. Poc a poc els funcionaris francesos 
anaven desbancant tots aquells que encara quedaven de l'antiga adminis- 

36. Ib id . ,  I S  acost. 
37. Arx. Adm. Ajunt. B., "Acuerdos", 18 agost 1810. L'acta d'aquest dia és la primera que 

apareix redactada en castelli. Mathieu i Luppé eren a Barcelona des del dia 13,  per6 enmig havia 
~ a s s a t  la festa de sant Naaoleó. aue deaui oouvar-10s uns dies. 

. 38. I b i d . ,  zo agost 1810. ' - - 
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tració, els impostos novament creats s'ajustaven al patró franc&, i, en 
conjunt, la burocricia establerta al país anava tornant-se cada dia més 
francesa, menys espanyola, i paral.lelament amb ella s7afrancesava la docu- 
mentació. 

Per qui, doncs, els nostres afrancesats deixaren que el castelli, que 
representava tot el contrari del que s'anava implantant, tornés a imposar-se 
com a llengua oficial a Catalunya? 

En un document posterior, datat l'abril de l'any 1812,. quan, en l'inici 
d'una nova &poca, la qüestió de l'idioma torni a ésser posada damunt la 
taula, una comissió de go~lilZas de l7Audi6ncia opinaren, responent a una 
consulta que els féu 1'Intendent dels departaments de Montserrat i Boques 
#Ebre, comte de Chauvelin, que la traducció dels Codis mpolebnics havia 
d'ésser feta en llengua castellana i no en la catalana. Després d'adduir algunes 
raons a favor de llur parer, deixen entreveure quelcom del que devia 
esdevenir-se l'any 1810 amb les reformes d'Augereau : <Cada un de msal- 
tres,, confessen aquests golillas, alguns dels quals no porten pas cognoms 
catalans, <ha tocat de prop, durant el govern del mariscal duc de Castiglione 
[Augereau], els inconvehients que ocasionaria l'obligació d'escriure en catalb. 
S. E., persuadit que el restabliment de la llengua catalana podria contribuir 
a la pacificacib dels esperits, va ordenar la redacció de les actes oficials 
en catalh. Féu també algunes proclames en catal&, perb la insurrecció no 
s'afebli pas gens amb aixb. Aquesta mesura no servi més que per a dificultar 
la redacció de les actes i per a d isgwtar  tots aquells que n'estaven encan-e- 
gats. Per aixb hom va reprendre l'ús de l'espanyol sota el mariscal Mac- 
donald. 39 

EFECTES POSTERIORS DE L'OBRA D'AUGEREAU. - ~ d  hi h a  dubte que, 
per llur novetat i per l'energia amb qu; foren imposades, les disposicions 
d7Augereau referents a l'idioma degueren tenir una repercusió ben ampla. 
Ferran Soldevila suggereix que la Gramitica de mossPn Ballot, per una 
indicació que conté, degué iniciar-se l'any 1810, justament a l'&poca del 
govern del mariscal Augereau. 40 13s molt probable que les temptatives 
favorables a la nostra llengua que féu aquest Mariscal suscitessin agudes 
plhmiques com les que es reprodu'iren dos anys després en debatre's 
novament entre els juristes de l'Audi&ncia, i que moss6n Ballot, sentint-se 
ferit per la desconsideració amb qui: fou tractada la nostra llengua per certa 
gent d'aci mateix, prengués la decisió de dotar-la de la gramhtica que li 
mancava i des d'aleshores es lliurés fervorosament a aquesta tasca fins a 
aconseguir l'acompliment dels seus designis. r 

A més d'aixb, tot i que l'idioma catalh torna a perdre la primacia que 
Augereau li havia.donat enfront del castellh, no seria just tampoc de creure 
que les coses haguessin retrocedit al mateix lloc on eren abans de 1810. 
Xo és \+gent cap text legal que exclogui el catal; a profit de la llengua 
castellana, ja que Catalunya continua formant un govern particular, col.locat 

39. Arxiu de la Conona d'Arag6, Guerra de la independencia (Hisenda), Caixa XII ,  Llig. 9-10. 
Enquesta de  Comte Chauvelin sobre 1'6s del catali, en la traducció dels 'Codis napolebnics. 

40. F. SOLDEVILA, Histbm'a de Catals~ya,  111, 111-112. 

2 
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sota la sobirania directa de 1'Emperador franc&. En molts dels docun~ents 
que hem vist d'aquesta Ppoca perdura el catali i no pas exclusivament en 
els de caricter privat o religiós, sinó també en alguns mem~orials adreqats 
a les autoritats ,espanyoles i franceses, i adhuc en més d'un ofici d'algun 
batlle afrancesat, 4' la qual cosa no és inconvenient perquP la gesposta sigul 
feta indistintament en francts o en  castelli. Macdonald mateix, com també 
després ,e? general Decaen, redacten alguns dels seus escrits en el nostre 
idioma, conjuntament amb el castellh i el francts, especialment si els convé 
adreqar-se als camperols. 4" 

&s molt remarcable, tambC, el fet que el paper timbrat que mana 
imprimir Augereau a Perpinyi, amb la divisa catalana: <tV'lga per 10 Go- 
vern de Catalunya. An,y de 1810)) i altres impresos 'olficials de la mateixa 
tpoca, continuessin usant-se de la mateixa forma en els anys successius de 
l'ocupació, bé que la majoria de vegades haguessin d'emmarcar textos no 
pas (escrits en catali. E11 canvi, no hem trobat a penes cap paper oficial, 
imp~Ps, segell o divisa, ni cap document emanat dels invasors que sigui 
escrit en llengua castellana, tal com es feia freqüentment en temps de 
Duhesme, abans &Augereau. 

Tot aixb vol 'dir que alguna cosa n'havia restat de l'intent de restaurar 
la llengua catalana, després d'haver desaparegut de l'escenari polític els qui 
l'havien portat endavant. 

Heus ací que dos anys després, el 1812, quan vindran a Catalunya els 
Gerando, Chauvelin i els altres membres del Consell d'Estat nap~olebnic, 
amb 1'encArrec de redrepr de nou el nostre país prenent per norma el 
sistema de Franqa, els sigui ficil d'adonar-se de la presPncia de la llengua 
catalana i de l'important paper que podria jugar per al feliq descabdellament 
de llurs plans. Reprendran llavors els intents per a fer-la reviure en la seva 
antiga pu ixmp ,  i la qüestió de la seva oficialitat tornari a ésser discutida 
igua.lment. 

E1 RPgim Civil instaurat l'abril del 1812 posava nofvarnent sobre la 
taula la qüestió de l'oficialitat del catali. El motiu ocasional va ésser en 
aquest moment la traducció que hom anava a emprenldre del Codi Civil napo- 
lebnic i de les seves lleis adjectives, a fi d'implantar-10s després a tot 
Catalunya, la qual, d'acord amb la nova organització administrativa, acabava 
d'ésser anexada de fet a YImperi francts. El baró de Gerando, Conseller 
d7Estat, Intendent'dels departaments del Ter  i del Segre, suggerí al 
Ministre de Justícia imperial la necessitat que aquesta traducció es fes en 
catali precisament, per tal de relligar amb m l t a  més forga la població 
civil del Principat dins la de YImperi. 

I .  A. C.  A. (Hisenda), Caixa XII ,  Llig. 8-za. Els batlles de Cabanelles i de Castell6 d'Emp6ries 
al Suhprefecte de Figueres; se li adrecen en catali. ~gualmerf? ho f a  el de Peralada al Prefecte del Ter 
(Caixa XII,  Llig. 8.20.) 

42. A. C. A. (Hismda), Caixa XXVI, Llig. 15.~0. Proclama del mariscal Macdonald en tres 
llengües, datada el 20 d'agost de 1811, al camp de Figueres, de la qual nosaltres donirem una foto. 
grafia .(veg. Bwcelom durant# l m  ocupació?% frmcesa, entre les pigs. 150 i 151. Respecte al general 
Decaen, veg. "Diario del Gobierno de Cataluña y Barcelona", g juliol 1813). 
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Perb malgrat la insistencia amb que Gerando defensi el seu particular 
punt de vista i les raons plausibles que hagué d'esgrimir per a fer-10 triom- 
far, tot i \que a Barcelona el seu collega Chauvelin reproduí la petició davant 
els cercles locals competents, els resultats d'aquesta segona temptativa a 
favor de la llengua catalana foren els mateixos que obtingué el mariscal 
Augereau, i els mateixos factors que llavors ~ledejaren en contra del catali, 
continuen fent-ho en aquesta ocasió : per aixb els esforqos - interessats 
aixb sí - 'del baró de Gerando s'estavellaren com l'altra vegada contra la 
indiferencia i idhuc per ,l'oposició velada dels elements afrancesats del país. 

Enric Cubas va encetar aquest tema als <Estudis Universitaris Ca- 
talans>>, l'any 1911, i posteriorment se n'ocupi també Frederic Camp en el 
seu treball Histdria juridica de la guerra de la lndependdncia, publicat a la 
<<Revista Jurídica de Catalunya, els anys 1920 i 1921. Camp reprodueix 
alguns documents de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó que havien pertangut 
al fons de l'Arxiu de la Delegació Provincial d'Hisenda de Barcelona. 
Prosseguint nosaltres les investigacions en aquest mateix fons documental 
hem trobat, a més a m4s dels textos exhumats per Camp, les minutes 
d'algunes peces de la correspondencia oficial de Gerando al Govern de 
Paris, que vénen a completar i a aclarir forqa bé el que degué passar 
aleshores. 

En primer lloc, tot just possessionat Gerando de la Intend6ncia de 
l'alta Catalunya, planteji al Ministre de Justícia, Regnier, duc de Massa, 
dues qüestions essencials : la justícia, a Catalunya, 2 seri administrada en 
llengua catalana o en la castellana?; len  quin dels dos idiomes han de 
traduir-se, en conseqü&ncia, els Codis napolebnics que han de regir-hi? 
Gerando es decanta completament a favor del tatali, basant-se, perb, en 
raons evidentment partidistes, de cara als interessos suprems de ]'Imperi 
frances. 

Heus ací el text de la minuta d'una lletra que adreqi al Ministre 
el 19 d'abril de 1812 43.  

c( ...J e veux parler d'une redaction légale des Codes en la langue du pays. I1 se 
présente une preniikre question d'me haIute importanae. 
La jus$ce sera-t-elle administrée en Cat~logne en langue castillane o~u en langue 
catalane? Jusqu'i la guerre de la Soccession, la langue catalane a été de seule 
usage en Catalogne dans tous les actes pu~blics et judiciaires. Mais Iorsqu'B la suite 
de cette guerre, la Catalogne perdit tous les Privilkges en punition de la resistence 
qu'elle avait faite B Felippe V, le gouvernement espagnol reserva aux castillans 
exclusivement tontes les places de la Royale Audience de Barcdone, ou leur 
confera mOme avec préférence les fonctions de magistrature elevée dans la 
Province. L'asage de la langue castillane fut subtitu~é A celui de la langue du 
I'ays dans tous les Actes Judiciaires...)) 

I prossegueix més enlla : 

((Si donc, comme i1 est 2 presumer, l'intention chez S. M. l ' h p e r r u r  est que la 
justice soit rendue dans la langue du Payi, je n'hésiterai point A dire que c'est en 

43. A. C. A (Hisenda), Caixa XXXV, Llig. 20. 
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Catalan qu'elle doit étre rendue, que ckst en catalan que les Codes et les lois de 
SEmpire doivent étre traduits.. .s 

A Barcelona el comte Chauvelin, Conseller d2Estat, Intendent dels 
departaments de Montserrat i Boques de l'Ebre, s'havia també ocupat de 
l'afer, i havia nomenat una Comissió de juristes presidida pel Sub-Prefecte 
de Vilafranca, Cintré, perquP dictaminés sobre la manera de realitzar els 
treballs per a la traducció dels Codis. En un extens report, la Comissió 
alhdida es decanta per l'ús del castellh i addueix, entre altres, les següents 
raons : 

I) El castellh és la llengua oficial des de Felip V. 
2) $S la llengua que s'ensenya a totes les escoles, i per tant l'entenen 

i la parlen amples sectors de la societat local. Altrament hauria estat difícil 
per als corregidors i alcaldes majors, la majoria d'ells no catalans, de 
poder-se fer entendre pel poble. 

3) La llengua castellana és la llengua de les AcadPmies i dels espec- 
tacles. Té una Gramhtica, una Ortografia i un Diccionari, i no hi ha en 
canvi cap Gramhtica ni Ortografia catalana, i els diccionaris catalans s6n 
molt incomplets. 

4) La gent de lletres, advocats i clergues menyspreen d'es'criure el 
catali. Aixb va fer-se patent llavors del govern del mariscal Augereau, quan 
aquest volia imposar-10 com a llengua oficial. 

5 )  Ni 'tan sols els insurrectes del país han restablert l'ús de la llengua 
catalana. Rah de més per creure que el poble no l'aprecia pas massa. 

6 )  La traducció castellana que es faci ara a Catalunya pot ésser d'uti- 
litat a les altres províncies espanyoles $e 1'Ebre enqh, que un dia O altre 
hauran .d'organitzar-se segons el sistema franc&. 

7) Seria difícil de trobar gent capaq de fer les traduccions catalanes, 
perqd ningú no ha aprks aquesta llengua pe.p principis. En canvi a Franqa 
mateix hi :hauria gent que podria fer-ho en castellh. 

8) Retreuen -tot exagerant-les - les diferPncies dialectals del catalh " 
i es pregunten quin dialecte seria l'escollit per a la traducció dels Codis, 
si el de la plana de Vic, el del Camp de Tarragona, el de la comarca 
d'Urgell o bé el de la Vall d'Aran (sic). 

g) Una raó política -agreguen els golillm barcelonins - podria 
aconsellar l'oblit de l'idioma de 1'Estat del qual Catalunya depenia abans, 
perb, d'altra banda, m havent-hi cap probabilitat que se la converteixi en 
un país independent, sinó que ha de reunir-se a Franqa, no valdria la pena 
que momentiniament es canvi'i la llengua dels tribunals i de la legislació 44. 

Aquest dictamen, perb, no fou pas admPs per unanimitat, sinó per la 
majoria de nou vots contra un (aixb darrer hi és afegit en lletra diferent). 
Els qui signen, perb, són exactament nou individus i no és ficil de saber 
qui va ésser precisament el rnemblre discrepant. Per no figurar entre els 
signants i si entre ,els juristes encarregats de traduir després algun dels 
Codis, vam creure, atPs el seu historial de dos anys enrera, que aquell no 
fos Tomis de Puig, president ara de la Cort d'Apel.laci6. No obstant, en el 

44. A. C. A. (Hisenda), Caixa XIII, Llig. 9. 
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mateix report es diu que hi havia traduits ja en aquell moment algunes 
de les peces jurídiques franceses, lla majoria en castelli, per6 també dos 
Cadis, el de Procediment i 'el de Cmerq, en catali, i com que precisament 
l'autor d'aquests darrers és el secretari de la Comissió i fiscal de I'Audiencia 
afrancesada, Joan Antoni Verdaguer, aixb fa pensar en la possibilitat que 
fos ell el qui voti contra l'expressat dictamen. 

es, gairebé segur que el comte Chauvelin va trametre al Ministre frances 
l'opinió \dels juristes barcelonins quant a l'idioma i a la forma en qu& havien 
de traduir-se els Codis napolebnica. Per a$xb, en contestar al baró de Gerando 
el Ministre fa esment de les raons que aconsellen l'adopció del castelli, 
tot i invitant-10, perb, a informar-se més detingudament de la qüestió. 
L'original d'aquesta iletra, que ha estat publicada per Camp, es, troba també 

en 
ns &Hisenda de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó. 45 

osaltres hem trobat, a més a més, al mateix Arxiu, la minuta de la 
resposta de Gerando al ministre Regnier, datada el 26 de maig de 1812.46 

L'Intendent de SAlta Catalunya s'hi referma en els seus punts de vista, 
insistint en la importincia real de la llengua ata1ana i en el fet que decla- 
rant-la oficial es beneficiaran, sense cap dubte, els interessos imperials. 
Heus-la ací : 

((...Si V. E. a la bonté de se faire pnésente ma lettre du 19 avril elle verra que: 
J'ai bien l'homeur de lrai faire connaitre que la langwe espagnole m castillane 
(car on l d  la doment les d e m  noms), était devenue depuis la guerre de la 
Succession la langue des Tribwnaux et des Actes publias, enfin j'ai étk bien éloigné 
de plrétendre qd'Clle na fut pas entendu,e dans le pays.)) 
((J'ai cru devoir faire remarquer que I'usage de la langue castillane ou espagnole 
n'avait &bé introduit en Gtaloigne qu'i 1Ypcque de la soumission de cette province 
arn lois generales de 1"Espagne dont elle sPétait conservée jusqu'd alws inde- 
pendente, P l'époque de t'abditioa de ses privilhges; P l'ép~oque au les places 
de magistrature enlevées aux catalans, fulrent resesvées aux castillans seds;  
8 wze équle: dont les u;atdans conservent un doubureux ~mveni r ,  um resseli- 
timent profond, en un mot que cette innovaCion amit && 6tabiie et sentie en 
Gtalogne comme una humiliation reflechie et  m e  pumiticm politique ... )) 
(( ... Du reste tous les jurisconsultes de ce pays pr6ficrent la Castillane parce 
qdils sont plus habitués P kcrire dans cette l a ,  qui lwi est plus élegante, 
plus riche, plus parfaite. Mais la, langue .catalme a ses g r m a i r e s ,  ses diction- 
naires, sa litteratuire. Les Constitutions de la Catalogne, qui renferment tous 
les Codes de cette Province sont écrites en Catalan. Les notaires tedi~ent  
presque tous les actes en Catalan. L'aruditicm de témoins ne peut se faire qu'en 
catalan. 
Celles sont les informations (que je crois pouvoir domer a V. E. avec m e  
assurance enticre, en rapport P sa lettre dd 13 de ce mois ...)) 

Sense esperar novament resposta de Paris, Gerando crea una Comissió 
a Girom per a la revisió d'um traducció ja feta del Codi de Napoleó 47 i 
encara que no especifica en quina llengua, un document posterior aclareix 

45. A. C. A. (Hisenda), Caixa XXI, Ll.ig. 13. 
46. A. C. A. (Hisenda), Caixa LX, Lllg. 32. 
47. A. C. A. (Hisenda), 'Caixa LX, Llig. 32. 



22 JOAN MERCADER 

que va ésser la catalana. Efectivament, una lletra am\b data del 15 de juny 
div. aixi : 

((Mr. le Duc: Je  viens d'apprendre que la traduction des Codes de VEhpire 
s'est faite en entier ... depuis peu P Barcelonne et qu'on va l'imprimer sous 
l'aprobation du Comte de Chauvelin, je dois seulement prevenir V. E. qu'elle 
s'est faite en Catalan. Si S. M., comrne j'ai beaucolup B Ie croire, t rwve plus 
convenable de préferer cette langue pour les Actes judiciaires, nous n'aulrions 
donc pilm B nous en occupcr, l'Imprimeur au reste de cours va pouvoir terminer 
la reste, avant le I Décembre prochain. Si S. M. se décide P preférer l'usage 
de la langue castillane, cette traduction sera toajmrs utile, m i s  la travail sera 
a refaire en entier.)) 48 

No hem pogut descobrir més dades sobre el terreny. Sembla %ue, per 
fi, el baró de Gerando degué convencer-se que, contra el que ell creia, a 
Barcelona els juristes treballaven a base de l'idioma oficial espanyol; el 
punt de vista d'aquells degué per fi ésser acceptat pel Ministre. Per aixb 
no hem vist que es parli més, tot i la copio&ssima documentació referent 
a la Intendkncia de Girona, dels treballs de revisió i de traducció que allí 
es feien dels codis francesos. 

Mentrestant, els comissionats barcelonins anaven continuant aquella 
labor, i sabem que el novembre de 1812 hi havia enllestides les dues terceres 
parts del Codi Civil i que per la primavera de l'any següent ho estava del 
tot, al mateix temps que el Codi Processal. E s  treballava llavors en la 
revisió dels Codis Penal, de Comerq i de Procediment Criminal. 49 

Després, perb, els esdeveniments bellics adversos (la derrota de Rússia, 
l'esfondrarnent de la Cort josefista de Madrid, la batalla d'Alemanya) obli- 
garen a una simplificació radical en els organismes administratius de Cata- 
lunya, la qual cosa va ésser com una veritable liquidació de l'alludit Regim 
civil. Segurament que els treballs de traducció entraren aleshores en un 
punt mort i aixi s'havien d'encallar per sempre, sense que hi hagués manera 
de reemprendre'ls de nou. Els manuscrits romangueren molt de temps dipo- 
sitats a l'Audi&ncia,,fins que no fa pas molts anys, inexplicablenzent, sembla 
que van volatilitzar-se. No obstant, és evident que els Codis napolebnics, 
no acabats de traduir i revisar per tot l'any 1813, no arribaren a ésser 
vigents ni un sol instant a Catalunya. 
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