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JOSEP DE TOGORES I LA LLENGUA CATALANA

Introduccio

Al final del segle xviii, la llengua catalana com a vehicle de cultura,

no com a instrument de comunicac16 colloquial, tenia greus proble-

mes. Progress ivament bandejada de l'ensenyament i, fins a un cert

punt, de I'administracid publica havia de competir amb les llengues

oficials dels estats que posseIen el seu territori i restava reduida a un

paper molt secundari. La noblesa mallorquina, majoritariament fili-

pista durant la Guerra de Success16, s'havia adaptat be a l'actitud dels

borbons i, en general, aprovava la seva politica centralitzadora i des-

personal 1tzadora. El rei i la cort eren a Madrid i era ally on es repartien

els favors, es guanyaven els plets o es feia carrera, tant politica com mi-

litar. Tanmateix hi va haver exceptions que, sense contradir oberta-

ment les regles del joc, denunciaren aquest estat de coses. Una de les

mes remarcables, sobretot pel que fa al tema de la llengua, fou precisa-

ment el comte d'Aiamans, Josep de Togores i Sanglada (1767-1831),

que es va mostrar sempre molt sensible a la marginacid del catala i que

dedica molts dels seus Ileures a estudiar-lo i conrear-lo literariament.

Els treballs de Jordi Carbonell, sobretot «Antoni Febrer i Cardona

i el comte d'Aiamans, dues figures de la II•lustracid» (1972), ja varen

mostrar aquesta excepcionalitat. Carbonell, pero, nomes disposava de

les referencies procedents de Joaquim Maria Bover, escasses i no gaire

exactes, i d'uns pocs materials nous fruit de la seva recerca, especial-

ment les dues cartes que el filoleg menorquf Antoni Febrer i Cardona
va adrecar al comte entre el 1821 i 1824 (CARBONELL, 1961: 212-214).

Amb tot aixo horn ja podia afirmar que el comportament linguistic de

Togores diferia forca del d'altres contemporanis seus, especialment en
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els ambients aristocratics en que es va moure. Si exceptuam el baro de

Malda, al Principat, i el mateix Febrer i Cardona, a Menorca, que

tambe pertanyia a una familia de la noblesa illenca, encara que no n'era

1'hereu, potser ens costara de trobar una figura semblant. En el cas del

baro de Malda, pero, el seu interes per la llengua no es tradui en cap al-

tra mena d'activitat que no fos la redaccio del Calaix de sastre. Febrer si

que to una obra filologica extensa, molt superior a la del Comte, pero

cap dels dos, Febrer o Amat, no va tenir un protagonisme public sem-

blant al seu, i aixo encara fa mes valuos I'exemple yue dona.

Valoracio de la llengua

La documentacio que relaciona Togores amb una valoracio positiva

de la llengua propia es molt primerenca. Si hem de creure Joaquim Ma-

ria Bover (1842: 429), ja «trabajo siendo colegial de San Pablo de Valen-

cia, un diccionario con sus correspondencias castellana y latina, una or-

tografia yuna abundante Silva de monosilabos». A Valencia hi va

estudiar probablement entre el 1783 i el 1786, es a dir, quan tenia de 16

a 19 anys (MAS, 1994: 15-16). Per rant, si la informacio de Bover fos

exacta, denotaria una precocitat notable. Val a dir que I'erudit vuitcen-

tista no la repeteix en obres posteriors i que no Them poguda ratificar

per cap altra via. Despres ens haurem de plantejar el terra de 1'ortogra-

fia idel diccionari, pero pel que fa als inicis de la seva produccio litera-

ria en catala, el que si que sabem del cert es que el 1789, quan tenia 22

anys, ja hi traduia Cadalso i Boileau, a mes d'escriure-hi poemes origi-

nals (MAS, 1994: 20-21). Tambe en aquesta epoca va emprar el catala, i

aixo es menys habitual, en alguns treballs en prow de terra especula-

tiu, encara que de to humoristic. En concret, ho va fer en una disquisi-

cio sobre la inoportunitat d'alimentar-se de earn animal, per a la qual

utilitza moltes fonts classiques. Es un text circumstancial i potser de

procedencia escolar, pero curios. Comen4a:

«Tu hern demanes (deya Plutarco) pcrq[u^c Pita};oras s'abstenia de

menjar earn de qualsevol animal y jo'^ deman a s'en reves qui-n co-
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ratge d'homo tengue es primer qui s ' acosta a sa boca una carp asses-

sinada, qui trenca en sas dents els ossos d ' un animal encara talent,

qui-s feu posar a sa taula cadavers , cossos morts, y s'[engoillir] dins

es ventre membres qui un instant antes, belavan , bramulavan, cami-

navan y hey veyan?»'

Posteriorment , la seva obra en prosa catalana es mes aviat escassa,

almenys la que coneixem. 2 En canvi, la producc16 en vers s'esten al

llarg de tota la seva vida . Per tant, la seva no es nomes una afecci6 juve-

nil, ni tampoc respon a una conversio tardana.

En la relacio amb els seus amics i parents , aquesta adhesio tan man-

tinguda tambe va tenir consequencies positives . De fet, alguns dels

personatges que 1'envoltaren nomes usaren el catala per a activitats si

fa no fa literaries en textos relacionats amb Togores . Per exemple, el

seu germa Maria-Antoni de Togores ( 1769-1808 ), poeta forga celebrat

a 1'epoca, va escriure tota la seva extensa obra en vers i tota la corres-

pondencia en castella, excepte algun poema i alguna carta adregats a

Josep (MAS, 1995: 57-58). 0 Joan Muntaner i Garcia (1766-1847), que

havia d'esser canonge i col•laborador directe del bisbe Nadal i que

coincidf amb ell a Madrid el 1789: !'unit text catala seu que tenim loca-

litzat es precisament una Carta que escriu at comte el 3 de setembre de

1813.' El mateix podriem dir respecte a Gabriel-Josep Montserrat, Je-

roni Morell o Joan Peret6 de Vidal, tots els quals escriuen poemes es-

poradics en catala dirigits a Togores (MAS, 1995: 29 - 30). En alguns,

pero, la seva influencia va esser mes solida i es traduf en una produc-

cio poetica extensa, corn es el cas de Domingo Tous (MAS, 1994:

1. B. March , Arxiu Aiamans , Documentos y notas diferentes. Ocupa vuit pagines d'un

quadernet autograf de Josep de Togores. Transcrivim els textos sense cap modificacio,

ja que I'ortografia pot aportar informacio valuosa , i posam entre parentesi quadrat els

mots que no es Ilegeixen del tot be.

2. Nomes hi podem afegir un nombre relativament extens de cartes personals, en-

cara que la majoria de les que va escriure son en castella (cf. B. March , Arxiu Aiamans,

diversos Iligalls de Correspondencias ), i un informe sobre el sistema d'alous a Mallorca,

de caracter mes aviat tecnic ( ibid., Documentos y notas diferentes).

3. B. March, Ms. 4`-2 (4. Es tracta d'una correspondencia forca extensa dirigida per

Muntaner als Togores.
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132-134), o en un interes mes sostingut per la llengua, com es el de
Jaume Pujol (MAS, 1994: 135). Per tant, el seu capteniment va tenir al-
guns efectes immediats, encara que, al meu parer, no aconseguiren de
modificar la tonica general.

En diverses etapes de la seva vida, a mes d'usar el catala en l'obra li-
teraria, hi va manifestar una adhesio explicita i, fins i tot, el converti en
terra dels seus poemes. El text mes interessant en aquest sentit es una
composicio del 1803, escrita a Madrid, i dirigida a la seva esposa. Es
tracta d'una poesia improvisada, d'escas valor literari, pero d'un gran
interes per a la sociolinguistica. L'autor demana a la seva dona que Ii
escrigui, amb I'ajut d'un secretari, en catala, perque aquesta es l'unica
Ilengua possible per a les seves relacions. Es un poc Ilarg, pet-6 conve
que el reprodu'im interre:

1803. A Madrit

Glosas vui en Mallorqui

qui respongan a sas meuas:

Digues en es secretari

que non vui de forasteras.

5 Sa llengo d'els nostros Pares

Per mi es sa llengo d'Amor,

i com to no'n parles d'altre,

No'n vui d'altre: no Sensor.

A tots dos mos cnconaren

10 En b'aquesta llengo dolsa

iEilla sab tots els secrets

De qui t'estima i t'adora.

Axi fora ingratitud

Valermos de ninguna altra
15 Per esplicar sa gran forsa

Qui nostron cor arrebata.

A tothom qui'm puga entendrer
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En Mallorqui vuy parlar

i si dependis de mi,

20 tots y parlarian clar.

Sabs quina llengo tan gran

Es sa llengo Mallorquina!

No fa paper a sa trona

Pero ja'n fa a sa cadira.

25 Els frares la m'esboldregan

Fent contes d'adobarla

Perque sas mesclas que usan

ly fan molt poca merce.

Voltros donas qui anau

30 de sermonet en sermo,

Atribuiu a sa llengo

Faltas d'es sermonad6'

II

Es secretari'u compren

Axi matex com ho dich

35 Pero ly quedan resabis

De com era allot petit.'

En la primera part, planteja la giiestio de la Ilengua en relacio amb

el mon dels sentiments, com a Ilengua de l'amor i de la intimitat. Amb

els anys tornarem a trobar aquesta reivindicacio en els poetes roman-

tics de la decada dels 1840, per exemple en Maria Aguilo: de fet, sera la

primera de les seves reivindicacions. Es, pero, tambe un terra d'altres

epoques. Podriem creure que a Josep de Togores l'empeny cap a

aquesta actitud el monolinguisme d'Antonia Rossello, la seva esposa,

aI•ludit directament als versos 7-8. No seria just, pero, donar a aquest

factor mes pes del que te, i aixo no vol dir que no en tingui. Tambe

trobam I'tis del castella en la correspondencia entre els dos conjuges i,

amb els serveis d'algun dels criats de confianga de Togores, no devia

4. Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans, sense catalogar. Ja vaig editar el poema,

amb uns altres criteris de transcripcio, a MAS, 1995: 43-45.
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presentar cap dificultat de comunicacio . Recordem que la presencia de
l'intermediari era imprescindible perque 1'esposa no sabia Ilegir ni es-
criure. Per tant, l'opcio del catala no era tan condicionada com podria
semblar inicialment i, en el context de la resta de la produccio del
comte, sembla obvi que es tracta d'una opcio personal que abraca
tambe altres ambits. El mateix poema, mes envant, es decanta cap a I'a-
pologia de l'idioma, i l'autor hi exposa la intencio d ' estendre ' n Ns i de
no renunciar - hi sempre que ('interlocutor el pugui entendre . Repeteix
aquesta idea en una carta dirigida al germa Maria-Antoni el 3 d'abril de
1805, es a dir , un poc posterior al poema. Devia esser la primera vegada
que li escrivia en catala, perque comenca dient aSom a Son Julia s[e-
nyor] d[on ] Mariano i escrich en mallorqui a tothom qui l'enten. Per
axo t'arriba a to [...]».5 No sempre havia d'esser consequent amb
aquest proposit , ni tan sols en aquesta carta , com veiem en I'anotacio,
pero ja es interessant que el formulas.

Tornant al poema, trobam a continuacio la denuncia de situacions
que, a parer seu, contribuien a la degradacio de l'idioma. En primer
lloc, els predicadors , als quals acusa d'usar un estandard oral incor-
recte. No se si en aquest cas la mica d ' anticlericalisme del comte hi pot
influir, pero si mes no els seus arguments son linguistics , basats en
<<sas mesclas que usan ». En un altre sentit, la darrera estrofa deu refe-
rir-se als efectes negatius de I'escolaritzacio, tema sobre el qua] hau-
rem d'insistir despres.

L'accio de demanar que hom li escrigui en catala es repeteix en al-
tres ocasions en els escrits de Togores. La mes significativa es una pe-
tits polemica que mante amb Domingo Tous, el seu interlocutor mes
fidel a partir del 1827. L'intercanvi epistolar i poetic entre ells dos es
forca extens i produeix un bon nombre de poemes . Entre les peces de
Tous n'hi ha alguns en castella, pero volem mostrar ara com el nostre
autor intenta de dissuadir - lo i de convencer - lo que aquella no es la

5. B. March , Arxiu Aiamans, Correspond . 1805-1806 , sign. 68-2 . Es una carta Ilar-
guissima, en que Josep li conta minuciosament la mort del pare. La va comen4ar, en
efecte, el 3 d ' abril a Son Julia, possessio de Llucmajor , pero la va continuar el 9, a
Palma, i el 17, altre cop a Son Julia . Val a dir que el catala nomes es usat en la part redac-
tada el 3 d ' abril.
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llengua que conve a la seva expressi6 poetica ni a la correspondencia

entre ells dos. El 29 d'agost de 1830, Tous escriu a Togores i li diu:

.Sr. Conte: cuant he rebut la de 22 de V. M. estave escrivint los ver-

sos que ferem jo y en Fumat per el cami des de Llummajor fins Arta,

donant entrada a la Mussa forastera. No tenen res que criticar per-

que no merexen la pena de Ilegirse. Pero en cosas pitjors podrie em-

plearse un homo [...]»

Al final de la carta posa els versos que, efectivament, descriuen l'anada

des de la possessi6 de Son Julia, de Llucmajor, propietat del comte, a

Arta, cavalcant un ase que es deia «Fumat», amb qui dialoga. La quali-

tat dels versos fa pensar que la tinta podria haver tingut millor us. Co-

mencen:

En una manana del Mes de Agosto

Cuando las uvas cargadas de mosto

Algarrobos mansanos

Ofrecian a las manos

5 (Y otros muchos diferentes frutales)

Del hombre, sus mas preciosos caudales,

De Son Julian cual caballero andante

Salgo montado sobre mi rocinante

Dandome el sot de cara [.. I

No era la primera vegada que Tous escrivia poemes castellans, pero

aquest cop la resposta de Togores, tambe en castella, va esser imme-

diata. Li diu el 2 de setembre de 1830:

V[uesJtros versos lei, Domingo amigo,

Y como me escribiis en castellano,

En castell[an]o francam[en]te os digo:

Que no graduo de consejo sano

5 Pretender q[u]e en la lengua de Castillla

Os hable el burro ; y q[u]e fue int[ent]o vano.

Con gente bronca y que no gasta silla
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No gasteis lenguage sonoro, bello,
Solo el vulgar Para tal gente brilla.

10 Decid a la musa q[uje os ponga un sello
Sobre ese papel q[uje me habeis escrito
Y de modo q/uje nadie pueda vello.
Y q[uje permiso os de largo y seguro
Para escribir en Balear corr[ienjte y puro.s

Aquf justifica l'us de la llengua propia en la versemblanca de l'es-
cena que dibuixa. Tambe en la contradiccio que creu descobrir entre la
niciesa que se suposa a l'ase i ]a «sonoritat» de la llengua de Castella.
Altre cop pens que aixo nomes es un argument, i, com a tal, tambe es
repetira at llarg del segle xix, per exemple en els autors de «L'Ignoran-
cia» (1879-1885). El consell final es el que compta perque, en el cas
concret de Tous, to com a resultat una produccio poetica catalana si
mes no curiosa que algun dia haura d'esser estudiada amb mes de-
tenci6 .7

No es nomes amb persones que depenien d'ell, com 1'esposa, el
seu secretari o Tous, el seu home fort a Arta, que tingue una acti-
tud lingufstica d'aquestes caracterfstiques. Entre els seus interlocu-
tors literaris hi havia gent 11-lustre i tampoc no s'esta de fer-los
recomanacions semblants. Per exemple, a don Jeroni Morell, un no-
ble del seu entorn, en un intercanvi de decimes ocasionals, tambe li
diu:

Som homo tan afectat
d'escriurer en Mallorqui
que may he pogut sufri'
El m'escrigan desreglat

5 Per co Morell estimat
he pres la ploma corrents
i sense pensary gens

corn qui solfa voi escriurer

6. Els tres documents transcrits son a la Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans,
sense catalogar.

7. Conservada a la Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans.
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De veras no de per r[i]urer

10 torn las decimas faents.`

Aquesta seva «afectacio» era ben coneguda i, sens dubte, per ser

ell qui era, havia de tenir una influencia positiva en el seu entorn.

Aixo es el que hem volgut documentar en aquest apartat.

L'tis public de la llengua

Pero caldria demanar-se si tot aixb son nomes anecdotes ailla-

des, o respon a una actitud ferma i combativa, assumida amb plena

consciencia. Aquesta questio es dificil de tractar, perque, si no te-

nim en compte les pressions que actuaven sobre un home com To-

gores, correm el risc de creure que hi ha una gran distancia entre

les seves paraules i el seu comportament real en els ambits socials

mes diversos.

L'exemple mes paradigmatic, en aquest sentit, es el de la seva ac-

tuacio at si de la Reial Societat Economica Mallorquina d'Amics del

Pais (d'ara endavant SEMAP). En el primer poema que hem citat

semblava que Togores retreia al «secretari» de la seva dona el me-

nyspreu pel catala que havia pogut heretar de la seva educacio infan-

til. Despres, en una carta que li dirigeix un valencia anomenat Alex

Camporrey el 1817, que ja hem reprodurt parcialment en un altre

indret (MAS, 1994: 102-103), hom es queixa que «lo nostro llemosi

[...] no se'ns amostra». Per tant, sembla evident que Togores desa-

provava que no hi hagues una presencia escolar mes general de la

llengua propia. Ara be, Josep de Togores va esser un dels homes

mes importants de la SEMAP i aquesta societat tingue com a objec-

tiu pedagogic basic la difusio i generalitzacio del castella. Mantingue

tres escoles propies i vetlla perque a tot arreu de I'illa es complis ri-

gorosament la Reial Cedula de 1768 que ordenava, entre altres co-

8. Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans. Editam el poema, que no hem pogut da-

tar, i I'intercanvi de versos que I'origina a MAS, 1995: 326-327.
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ses, que l'ensenyament de primeres lletres, llatinitat i retorica fos en
llengua castellana.> Sobta que Togores no fes res per contrarestar
aquesta tendencia.

De fet, el 1802 el seu amic Gaspar Melchor de Jovellanos, a la fa-
mosa Memoria sobre educacion ptiblica, proposava a la SEMAP la crea-
ci6 d'un centre d'ensenyament mitja en el qual, entre d'altres coses, <<se
aplicasen los principios de la gramatica general a nuestra lengua mallor-
quina, y se diese a los ninos una idea cabal de su sintaxis>> (MASSOT,
1985: 37). Togores forcosament havia de compartir aquesta opini6,
pero pot semblar que l'Economica, amb la seva actuaci6, no sols l'ig-
nora, sin6 que tendi a combatre-la directament. El problema s'ha de
plantejar, pero, en el context de la legislaci6 vigent. La SEMAP era una
entitat sorgida de la politica 11-lustrada de Cartes III, i aquesta politica
entenia com un avenc la d1fus16 del castella a tot l'estat. Per tant, no hi
podia anar en contra, perque era anar en contra de la llei, i perque, a
mes, molts dels seus membres hi devien estar d'acord. Togores, per la
seva banda, podia lamentar que I'estat de coses, en general, fos aquell i
no un altre, sense creure possible d'enfrontar-s'hi obertament.

En un altre sentit, costa de creure que tota la presencia del catala al
si de la SEMAP tingues com a objectiu la implantaci6 del castella per la
via del bilinguisme. Aquest objectiu s'hi pot documentar explicita-
ment,10 com ha demostrat Josep Massot i Muntaner (1985: 118), pero
no justifica alguns dels fets que ara volem presentar. La documentac16
de l'arxiu de la SEMAP, a 1'epoca en que Togores en fou un dels ma-
xims dirigents, permet de confirmar algunes de les tesis formulades
fins ara, pero tambe proporciona informaci6 en sentit contrari. La re-
forma de les normes de mostassaf vigents a I'Ajuntament de Palma,
per exemple, es discutida entre I'agost de 1799 i el gener de 1801 i les
actes reprodueixen, amb tota normalitat, el text que es vol modificar,

9. Sobre les mesures per introduir el castella a I'educacio dutes a terme per la SEMAP
vegeu MOLL, 1975: 495-500; SUREDA, 1989: 25-32; MASSOT, 1985: 45-46 i 117-119.

10. Concretament en el proleg d'una Breve instruccion de el modo y medios de soco-
rrer a los muertos aparentes que se Haman asphiticos, de J. Llabres, J. Jaquotot i R. Evi-
nent, publicada el 1779 per la societat . Tambe en els projectes de diccionari catala-cas-
tella de que despres parlarem.
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sempre en catala i sovint molt extens." Pel que fa a ]a problematica de
les escoles de primeres Iletres, tan important, podem confirmar la
compra de 50 exemplars de la «ortografta castellana de la Real Academia
Espanola-, acordada a la sessio del 14 de febrer de 1801,1' i la contracta-
cio de mestres de procedencia castellana." Tambe trobam, pero, una
petita polemica suscitada el mateix 1801 que afecta la presencaa del ca-
tala en aquestes escoles que depenien de la societat.

Aquell any el bisbe Nadal havia manat publicar el Catecisme de la
Doctrina Christiana, amb la intencio explfcita que els nins mallorquins

accedissin a la primera catequesi amb la seva propia llengua.'° La SE-
MAP, que, tot s'ha de dir, rebia importants subvencions del bisbat, de-
gue adoptar de seguida aquest catecisme. El conflicte, pero, va sorgir a
I'escola situada a la Llonja, creada el 1800, en la qual tant el mestre,
Juan Gonzalez Cepeda, com alguns alumnes es negaren a acceptar
aquesta disposici6. Va esser precisament Joan Peret6 de Vidal, fntim
amic de Togores, aleshores tresorer de l'entitat i membre de la junta
de Celadors de les escoles, l'encarregat de fer complir els acords de la
junta. Segons informa a la sessio del 14 de novembre de 1801, s'havia
presentat a aquella escola «i fin de despedir al discipulo Antonio Cornet
si no se sugetava a aprender la Doctrina por el Catecismo diocesano, pues
su padre pretende que sea en castellano contra lo resuelto por la Socie-
dad»; Antoni Cornet aquell dia, pero, no hi havia assistit. En canvi, el
mestre li presenta 1'escrit d'un tal Onofre Gomila que es queixava per-
que -no gusta se ensene a su hijo por aquel catecismo sino por otro en len-
gua castellana». Vidal va expulsar el fill, pero el mestre s'hi oposa i ell
opta per tancar 1'escola. La societat, en aquesta sessio, va aprovar la
conducta de Vidal i amonesta el mestre.

L'afer no va acabar aixf. A la sessio del 21 de novembre, el secretari,

11. Arxiu del Regne de Mallorca (d'ara endavant A.R.M.), SEMAP, caixa 4 / 2 i 3.
12. A.R.M., SEMAP, caixa 4 / 3.
13. A la sessio del 29 de maig de 1802, per exemple, es confirma el contracte d'un

mestre procedent de Cartagena (A.R.M, SEMAP, caixa 4 /3. Per tot aquest terra cf.
SUREDA, 1989: 17-32).

14. Sobre els catecismes del segle Xvnl-xiX vegeu el treball exhaustiu d'AMENGUAL,
1991: especialment pags. 141-150.



18 Juan Alas i Vives

es a dir Josep de Togores, va Ilegir «las esquelas que Thomas Cornet y

Onofre Gomila pasaron al maestro de la lonja diciendo que no querian

que sus hijos aprendiesen la doctrina [en! Mallorquin», i davant aixo -se

acordd que insiguiendo las resoluciones tomadas por este cuerpo sobre el

particular no debe ensenarse otro catecismo en su escuela que el diocesano

publicado ultimamente por nuestro Ilmo. Senor Obispo y que si por equi-

vocada inteligencia no se hubiesen separado de la Escuela los discipulos

Gomila y Cornet debe despedirlos desde luego para hater efectiva la or-

den del senor celador don Juan Vidal que tenia facultad para darla,,. El

mestre no ho volgue acceptar i a la sessio del 16 de gener de 1802 va es-

ser apartat de 1'escola i es va fer publica la seva vacant, que, segons

1'acta de la junta del 27 de febrer, va esser ocupada pel mestre de I'es-

cola de Sant Feliu, tambe de la SEMAP, i el maig es contracts el de

Cartagena, que ja hem esmentat." No sabem que hi hagues cap mes

problema entorn del catecisme del bisbe Nadal que, recordem-ho, no

es va editar en versio bilingue fins al 1864, a instancies del bisbe Salva,

encara que aixo no vol dir que abans no s'introduissin altres catecismes

castellans en l'ensenyament primari de Mallorca." Per tant, en aquest

cas, els nostres personatges, i entre ells Togores, si que es mantingue-

ren ferms en la seva posicio i e's important de remarcar que el tema es

planteja clarament com una questio de conflicte linguistic. En una data

que ara no podern precisar, potser molt posterior, Cepeda va esser re-

adtnes com a mestre en una escola de la SEMAP," pero aixo no deu te-

nir res a veure amb la polemica que ara hem presentat o almenys les ac-

tes no ho permeten de creure.

En la nostra opinio, l'actitud de Togores i d'algun dels seus amics,

segurament per influencia seva, era tan energica com podia esser-ho en

aquells moments. A Barcelona, si fa no fa per la mateixa epoca, es pro-

duien situations semblants. A I'ensenyament hi havia obligacio que

i'aprenentatge es fes en castella i pot semblar que personalitats com el

bisbe Climent i el seu col•laborador Joan Pau Ballot, l'autor de la Gra-

15. Vegeu A.R.M., SEMAP, Caixa 4 / 3; actes corresponents dels dies que se citen at

text.

16. Cf. AMENGUAL, 1991: 149-152.

17. Es va jubilar l'octubre del 1831, als 73 anys: cf. LLABRES, 1959: 410.
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matica i apologia de la llengua catalana (1815), donaven suport a la im-

plantaci6 d'aquesta llengua. Manuel Jorba (1979: 30), en un article

forca aclaridor, parla de la mentalitat diglossica de Josep Climent, pero

tambe constata com, malgrat la cedula del 1768, afavoria 1'6s del catala

en ambits corn l'ensenyament de la doctrina o la predicacio popular. El

bisbe mallorquf, Bernat Nadal, i Josep de Togores, tots dos decisius en

la regularitzacio de l'ensenyament primari a Mallorca, se situen en el

mateix ordre de coses. Son els encarregats de vetllar perque s'acom-

pleixi la legislacio general, pero alhora fan el que poden per protegir la

llengua propia. Es aquesta doble condicio que explica les contradic-

tions que ara no hem volgut amagar.

Podem comprovar aixo mateix en altres sectors de la seva actuacio.

En diverses ocasions Togores expressa amb contundencia la seva opo-

sicio a les tendencies oficials en temes que, directament o indirecta-

ment, tambe podien afectar la questio de la llengua, encara que tampoc

no va poder modificar aquestes tendencies. Per exemple, en un con-

tencios social tan important corn fou el de la introduccio de funciona-

ris de parla castellana a Mallorca. S'hi refereix mes d'un cop en els seus

papers personals. Al seu germa Maria-Antoni Ii diu el 2 de mare de
1806, literalment: ,por lo demos el pais ofrece como siempre esta o otra

intrinquilla, y si se debe llorar, es la entrada deforasteros en el pais, ... esas
si a la verdad son circunstancias que ponen a Mallorca de mala catadura,

Si de una vez no se reemplazan estos empleos con gentes del pais y de sus-
tancia». s Si mes no a ell, si que el posaven «de mala catadura,,. En una
altra ocasio, tres anys despres, s'indigna perque un tal Francesc Mon-
tes pretenia ocupar el carrec d'oficial del Cadastre. En contra de la seva
pretensio, argumenta Togores: «esta provision es propia de la Camara
en la que penden varias solicitudes de sugetos benemeritos, y el Ayunta-
miento de esta capital tiene informado sobre ello. Yaunque es verdad que
por real orden de 1804 solo los mallorquines pueden obtener estas plazas
por quanto los libros becerros estan escritos en lengua del pais sin que
pueda hacerse otra cosa despues de siglos que se guarda en ellos el mismo

18. Carta conservada a la B. March, citada per MOLL, 1978: 172, nota 25.
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metodo noes el exponente acreedor por si a semejante gracia ». j4 Al marge

de les contingencies concretes d'aquest cas, que ara no ens interessen,

es ben clara la seva opinio que la llengua dels llibres oficials de cadastre

havia de continuar essent el catala. La perspectiva historica , peril, ens

permet d'afirmar que de poc va servir la seva opinio en un i altre as-

pecte: I'allau de funcionaris « forasters », es a dir, de parla castellana, va

continuar , com tambe va continuar la progressiva i immediata castella-

nitzacio de tots la documentacio of1cial.

Tampoc no va aconseguir que els seus deixebles mes directes, si es

pot dir aixf, avancassin en el terreny de la recuperacio linguistica. Sem-

bla que el seu fill mateix , Pasqual Felip de 'Togores, a la seva joventut

va escriure versos en cata1s,20 pero despres no va tenir cap paper desta-

cat en l'smbit cultural de la Renaixenca . Es cert, pero , que els interes-

sos de Pasqual foren uns altres , per exemple els politics (CAPO, 1990:

208-221), i no li podem retreure aixo. En canvi sf que tingueren prota-

gonisme cultural altres homes relacionats amb Togores, com Jaume

Pujol i, potser , Pere Andreu.21 L'actitud de Pujol respecte a la viabilitat

culta del catala de Mallorca ja ha estat extensament estudiada (MAS-

SOT, 1985: 117-136). Breument : manifests sempre un gran <<amor>> per

la llengua propia pero alhora la considerava morta per a la cultura, si-

tuacio que creia irreversible per molt de greu que a ell personalment li

sabes. Precisament en una carta dirigida a Togores el 17 de desembre

de 1827, feia algunes remarques lingufstiques interessants sobre una

traduccio del comte i al final, una vegada mes, es referia a la situacio de

la llengua propia:

19. B. March, Arxiu Aiamans, Asuntos Militares. S. x/x. El document es signat el 24

de febrer de 1809 i es dirigit al Sr. D. Tomas de Escalada.

20. Almenys un manuscrit autograf de Josep de Togores, conservat a la Biblioteca

de Catalunya, Arxiu Aiamans, conte un quartet i dues decimes sota I'encaP4alament de

Versos de Pascual. El quartet es dedicat la mort d'Andreu Salvd Bonjesus traginer de casa

per success16.

21. Pere Andreu, com Pujol, ocupa carrecs destacats a la SEMAP despres del 1833

i, pel que sabem, tingue unes actituds culturals semblants ales seves (cf. MASSOT, 1985:

46-47 i 119; MAS, 1987: 40). Algun dels poemes que va escriure fan referencia als

Aiamans, com un epitalami al casament de Pasqual amb Maria Teresa Saforteza, el 1832

(cf. B. March, Arxiu Aiamans, Poeslas, sign. 67-1-2).
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-Si l'hermos mallorqui nostro fos estat mes sortat, seria bo discu-
tir quina Ilengo es mes armoniosa, ella o l'espanola problema qui
pens se resoldria a favor nostro. Jo no'm cansaria may de parlar
d'aixo y per ventura 11 r6b temps 22

Al capdavall, es el mateix de sempre: tot d'adjectius emotius per
referir-se al <mallorqui nostro», i fins i tot la referencia a la seva bon-
dat. Tambe, pero, el conformisme planyivol davant una situacio his-
torica que obligava a prescindir-ne en molts d'ambits. No se fins a
quin punt pogue aprendre aixo de Togores. De fet, el comte no va
dir mai que consideras el catala una llengua morta per a la cultura o
per a 1'6s public. Es mes, ]a seva obra demostra ampliament que no la
considerava, a diferencia de Pujol, perduda per a la literatura, i tenim
la sensacio que sempre ho volgue demostrar amb el seu exemple per-
sonal.

Els temes ortografics i gramaticals

Togores, pero, no es limita a manifestar una adhesio ferma a ]a
llengua catalana i a usar-la en la part mes interessant de la seva pro-
duccio literaria. A mes d'aixo, sempre mostra un cert interes pel seu
estudi, i es planteja problemes d'ordre ortografic o gramatical que in-
tenta resoldre. Sovint s'ha al•ludit a aquesta preocupacio seva, pero
ara podem resseguir-la amb un poc mes de detencio.

Sens dubte, entre els seus contemporanis era considerat com un
expert en temes linguistics, si mes no en aquells que afectaven la seva
llengua. En el si de la SEMAP tambe se'n varen plantejar, com veu-
rem tot seguit, i Togores sempre hi va tenir una participacio activa.
Ho demostra clarament el fragment d'una carta del seu amic Marc-
Ignasi Rosselld, del 17 de novembre de 1809, en que 11 demana que
revisi una ortografia mallorquina que ha arribat a les seves mans. Te-

22. B. March, Arxiu Aiamans, Correspondencia 1819-1924. Altres fragments d'a-
questa carta son transcrits a MAS, 1994: 135 1 1995: 119.
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nim tan poca documentac16 de l'epoca sobre aquests aspectes que ens

apressam a reproduir-lo:

,,Am(igjo mio: El autor de la Ortografia de la Lengua mallorquina

quisiera oir el dictamen de V. M. como maestro en la materia. Tal vez

puede haver un rato desocupado en que Para distraerse V. m. tendril el

gusto de notar algo. Con este motivo envio la obrita. Si V. M. no qui-

siere (aunque segun hablamos una manana en el bano no sera asi) sir-

vase V. M. devolvermela y Cristo con todos.»23

Marc-Ignasi Rossello era un altre personatge destacat a l'interior

de la SEMAP, i deu fer referencia al fet que alga, molt probablement

Antoni Maria Cervera 1 Bru, havia presentat una ortografia a la societat

per a la seva consideraci6,24 potser en consonancia amb el projecte de

redactar un diccionari mallorqui, castella, llati, que despres documen-

tarem. Rossello la passa a Togores que era el «mestre en la materia», i

aixo es el que ens interessa remarcar especialment. L'obra pot esser la

mateixa Nueva ortografia de la lengua mallorquina, que Cervera publica

el 1812. Val a dir que st el comte va fer arribar els seus criteris ortogra-

fics a Cervera, aquest no els escolta gaire, perque els dos autors diver-

geixen sovint. I)e fet, Togores continua molt interessat a aconseguir

un sistema ortografic que ajudas a superar el caos que regnava alesho-

res. En aquest sentit, l'obreta de Cervera no va esser gens eficac.

Despres d'aquest episodi, ja es coneguda la decima dirigida el 1815

a Tomas Aguilo i Cortes, tot demanant-li quin sistema ortografic ha-

via seguit en l'edicio de la Rondaia de rondaies, publicada aquell any.

Tomas Aguilo, pero, tampoc no creia poder-se presentar com a model

i sempre reconegue que improvisava en aquesta materia.'S Per tot aixo,

23. Document epistolar conservat pel Ilibreter Manuel Ripoll i Billon, de Palma, que

ens l'ha deixat veure.
24. Entre les obres de Cervera, BOVER ( 1868: I , 184) dona la seguent fitxa; <.Gra-

mktica de la lengua mallorquina, 1 t. 4° Ms. La presento a la Real sociedad economica de

amigos del pals- (ja l'esmenta MASSOT, 1985: 45).

25. Cf. MASSOT, 1985: 42-43; CARBONELL, 1972: 128 i 146 ; VIDAL. ALLOVER, 1977:

89-90 ; MAS, 1995: 169-171.
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el debat mes interessant va esser el que es va plantejar a partir del

1821 entre Josep de Togores i el menorqui Antoni Febrer i Cardona.

Febrer fou un dels gramatics mes importants del moment i ell si que

tenia un sistema ortografic ben travat (SEGARRA, 1985: 117-129). El

problema, pero, es plantejava perque algunes de les seves solucions

eren molt personals i dificilment podia difondre-les si no aconseguia,

i no ho va aconseguir mai, que arribassin a la impremta. El comte, en

la seva estada a Mao del 1820-1821 (MAS, 1994: 112-113), quan va

ocupar el carrec de governador de Menorca, va poder estudiar l'obra

mes important de Febrer, els Principis Generals y Particulars de la

Llengua Menorquina, que precisament porta data del 1821. Aleshores

va redactar un text amb els dubtes que se li presentaven. No conei-

xem aquest assaig, potser incles en una carta seva, pero es evident

que va existir, perque Febrer en reprodueix fragments en el que po-

dem considerar la seva refutac16, adjunta a la carta del 3 de Julio] de

1821. En aquesta carta, Febrer hi deia: <<m'ha aparegud a proposit

respondrer en un pleg separad als dubtes que V. S. me proposa, afi de

veurer si discutint un poc mes aquesta materia trobarem algun medi

per resoldrer aquests y semblants dubtes» (CARBONELL, 1961: 18-19)

i en efecte, entre els seus manuscrits s'han conservat dues copies de

1'extensa Resposta a alguns dubtes sobr'els Principis Generals y Particu-

lars establerts en la Gramatica Menorquina que acompanyava aquella

carta (PAREDES, 1991: 21). Es d'un gran interes per coneixer el pen-

sament linguistic de Togores. Discuteix alguns punts concrets, que

despres presentarem, pero tambe reprodueix alguns dels arguments

del mallorqui, i aixo' ens permet de coneixer-ne la qualitat.21 Vegeu

per exemple el que havia dit Togores sobre els sons de la lletra < a,,:

-No comprenc que hi haja mes que dos medos de pronunciar la

Iletra a, axe es: oberta, 6 muda, puffs lo que Vm. diu d'aquesta Ile-

tra, v de les altras vocals no los muda la seua naturalesa, vuy dir: el

qu'una sil-laba sia Ilarga 6 breu no fa que la vocal sia altra cosa mes

26. El manuscrit es conserva a la Biblioteca Victory, de Mao, Menorca. Vull agrair a
la doctora Maria Paredes, excellent coneixedora de l'obra de Febrer, que m'hagi facili-
tat cepia d'aquesta obra 1 dels altres manuscrits de Febrer que citam en aquest apartat.
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que oberta o muda, y lo matex en la e qui to tres pronuncias dife-

rents.,,

O sobre la quantitat , potser excessiva , d'accents que proposava

Febrer:

<Tampoc parex que sian necessaris tants d'accents com Vm. usa.

Axo ve a causar molta confusio , molt mes enb'una llengua com la

nostra qui necessita els accents per denotar la diferencia de 1'e breu y

de I'e Ilarga, corn igualment de 1'6 llarga.<<

Es evident que no s'interessa per la gramatica des de l'actitud del dile-

tant que vol dir-hi la seva sense gaire reflexio o preparacio previa." Al

contrari , Togores tenia aquesta preparacio , que es reflecteix, per

exemple, en 1'6s de tecnicismes , i, sens dubte , havia reflexionat prou

sobre la materia com per defensar les seves opcions amb solidesa. A la

carta del 23 d'agost de 1824, Febrer tambe hi va incloure unes Notas

sobre la Pronuncia y l'Ortografia Menorquina , que, segons diu al pri-

mer paragraf , va redactar perque - en los escrits que V. S. me feu I'ho-

nor de comunicar me y altres de diferents personas tint impressos

corn manuscrits he reparad moltas paraulas escritas d ' un modo qui

m'aparex poc analogo a la vertadera Ortograffa de la nostra llengua».'"

Constitueixen tambe un bon punt de referencia per precisar les dife-

rencies de criteris que hi havia entre tots dos gramatics , que despres

veurem. No es posaren mai d'acord i cada un continua amb el seu sis-

tema, pet-6 , sens dubte , tots dos s'enriquiren amb aquesta relacio.

Fins avui tampoc no ha aparegut l'ortografia - de nuestra lengua

patria» que 11 atribueix Bover (1868: II , 441), el qual en alguna ocasio

(1842: 429 ) la data en 1'epoca que Togores era collegial a Valencia,

com ja hem esmentat al comengament d'aquest estudi . No sabem si re-

alment 1'arriba a redactar o si Bover nomes reflecti amb aquesta frase

27. Amb molta precaucio , aquesta es la tesi de CARBONELL, 1972: 128, que tanniateix

nomes I ' avanca a I ' espera de I'aparicio de les obres lingtiistiques de Togores.

28. Biblioteca Victory, de Mao. Cf. nota 26.
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l'interes del comte pels temes gramaticals, cosa mes probable. Pel que

ja hem vist es segur que, al llarg de la seva vida, l'hauria pogut escriure

perque arriba a tenir uns criteris propis ben formalitzats, als quals s'a-

justa amb mes o menys fidelitat en la seva obra poetica. Les divergen-

cies fonamentals amb el gramatic menorquf afectaven l'us de l'accent i

de l'apostrof -els dos temes mes conflictius de I'epoca-, la grafia de

la ela i ena palatals, la conjugacio del present de subjuntiu i la distribu-

cio dels articles <el» i -lo,,. Mes que centrar-nos en aquestes questions,

pero, cal que intentem una minima descripcio de les normes de To-

gores.

De fet, els seus manuscrits catalans comencen a esser prou unifor-

mes a comencaments del segle xIx; abans, pero, va fer diverses prova-

tures. Vegeu, en aquest sentit, com ortografia una de les sever prime-

res traduccions de Cadalso, cap al 1789:

Si-s estels del cel van fuits,

Si pe's camps no-s troban flors,

Si s'ituran sas corrents,

y no canta es rossinyol;

5 si no baillan els pastors,

si-s anyeills perdan els jochs,

els abres no donen fruit,
y s'eco no correspon;

si parex que tot lo mon,

10 s'es restret per fer un tro:

es qu'en estar prenys Corinta,

roman el mon com un roch.

En canvi, en les multiples copies posteriors d'aquest poema data-

bles mes enlla del 1800 o 1802, l'ortografia, amb algunes variants, es la

seguent:

Si'ls estels del cel no surtan,
Si'n el camp no's troban flors

Si s'aturan ]as corrents,
Si no canta el rossinyol;
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5 Si'Is pastors no fabioletjan,

Si'Is anyells perden els jocs;

Si'Is abres no mos fan fruit,

^' I'eco no correspon;

Si parex que tot to mon,

10 S'es restret per fer un tro

Es que, malalta ma Filis,

Roman el mon com un roc.''

Com veiem, una de les seves preocupacions mes constants, i tambe

ho podem comprovar en la controversia amb Febrer, es el de 1'tis de
1'accent per assenyalar el timbre vocalic . En una primera epoca empra,

tot i que no es del tot regular , la dieresi sobre la grafia « a» per indicar el
so de la vocal neutra, 1'accent greu per indicar la «e» oberta i 1'accent
circumflex per indicar la «o» oberta. Tambe podem trobar, en una pri-
mera epoca , 1'accent circumflex sobre la grafia « a» per indicar la vocal

neutra:

Res no m'alegra

Y d'air en^a

Cat3linayna

Stich com en la.'^

En una etapa de mes maduresa , Pero, canvia aquest sistema d'ac-

centuacio i adopta el de no accentuar la vocal neutra, accentuar greu

la «e» oberta i agut la « e» tancada . Pel que fa a les « o», tendeix a ac-

centuar greu 1'oberta i agut la tancada , guar les accentua . El podem

veure en la segona versio del poema que hem transcrit. Val a dir que

aquest sistema d'accentuacio , i en general tot 1'ortografic que ara in-

tentam de precisar un poc, es constant a la immensa majoria dels ma-

nuscrits Catalans de Togores, amb Tunica excepcio d'aquestes poques

copies de cap al 1789-90. Trobam tambe alguna rota en que 1'intenta

29. Els manuscrits del poema son a la Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans. E^:I
vaig publicar a MAS, 1995: 107-108.

30. Manuscrit conservat a la B. do Catalunya, Arxiu Aiamans.
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descriure, encara que mat no ho fa extensament. En aquest sentit, el

document mes interessant que hem localitzat es un poema de Gui-

Ilem Roca i Seguf en monosfl•labs, publicat al Diari de Buja del 23

d'abril de 1813. Togores el va copiar tal com havia sortit a aquella pu-

blicacio i a sota de cada linia i de cada vers el va tornar a escriure amb

la seva ortografia. Al final posa una nota en que explica la questio de

l'accent:

Soneto
Soneto

De paraules monositlabas, que diu un enamorat a certa senoreta.

De paraulas monossi/labas , que diu un enamorat a certa senyoreta.

Donare un quern de pessetas a n'es qui hen fase

Donare un quern de pessetas a n'el qui en fassa

Ay Bel Rius! jo per to ja fas es quech

Ay Bel Rius ! jo per to ja fas el cuech

Creu que hem to es be que het vull mort com un magh

creu qu 'hem to el be qu 'et vull mort corn un mach
Io ja no mengh, ni begh, ni pix, ni cagh

Jo ja no meng, ni beg, ni pix, ni cag,
Ni hey vetx ni rall, ni rich, ni dorm, ni segh

Ni'y veig, ni rall , ni rig, ni dorm ni seg

Quant jo vetx que de to res mes hen tregh

Quant jo veig que de to res mes en treg
que un no corn els dos puns, hem pos tan flach

qu'un no com els dos punys hem pos tan flach

que no hem serv dret, y just com un buit sach

que nom serv dret i just com un buit sach

Caig a tos peus, que ab gust sols baix d'ells jegh

cayg a tos peus, queen gust sols baix d'ells jeg

Vols que m'als? Darn sa ma q' jo no puch

Vols que m ' als! Dam la ma qe jo no puch

Y tot quant crech es que ]'hem dons un pich;
i tot quant crech es qe l'hem dons un pich;
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mes tan gran be no es fet per tan gran ruch.
mes tan gran be no 's fet per tan gran ruch.

Puffs si no puch fer res, sols al fl het digh
Puis si no pug fer res, sols al fi et dig
que de to neu si pots m'hen dons un poch
qe de to neu , si pots, m en dons un poch
qui mesclh un poch de fret ab mon gran foch
qui mesc / tin poch de fret ab mon gran foch.

Notas

V Soneto : cuidado con los acentos porge sino resulta una lengua q' no
conocemos . Valdra pa todos los casos la sig` regla Seu , sientate; Seu,

suyo: seu, sebo . Deu, diez : Deu, Dios: Deu , debe : Begun esta regla fija q`

significara certa ? quern? Seguram " la lengua mallorquina no conoce es-

tas voces escritas con e muda."

La intencio de Togores devia esser comentar-ho mes extensament,

pero no ho va fer, almenys en el manuscrit de que disposam . No es l'u-

nica vegada que corregeix textos diversos que arriben a les seves mans.

En un altre manuscrit trobam una de les multiples decimes que circu-

laren per Palma a l'epoca de la Guerra del Frances , contra els liberals,

que tambe dona en doble versio:

Decima

Arguellistas, Antillons

Si eus erriban a egafa,

Es rot vos arribara

Fins me evall des talons;
5 Ey eura fora calsons

Un gipo de aquells derrus;
Vos tocaran s'eubernus,

31. Manuscrit conservat a la Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans. Els subratllats

(que ara posarn en cursiva) son de Josep de Togores. Antoni-Lluc Ferrer (1985: 150 i
166) ja esmenta I'edicio anonima del sonet al Diari de Buja i dona I'atribucio a Guillem

Roca i Segui. Togores segurament copia la mateixa versio del Diari, pet-6 amh alguns
errors, corn podem comprovar en la transcripcio parcial d'Antoni-Lluc Ferrer.
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Y llevonses plorereu,

Y corn ets atlots direu

10 Ai, ai not tornarem pus

Ben copiat.

Argiiellistas y Antillons:

Si-us arriban a agafa

Es toy vos arribara
Fins mes avail dels talons.

5 Hey haura, fora calsons,
Un gipo d'aquells d'in rus:

Vos tocaran s'aubernus,
Y llevonses plorareu,
Y corn els al- lots direu

10 Ay Ay, no-i tornare pus.'`

29

En algunes ocasions les corrections van mes enlla de l'ortografia i

abracen aspectes lexics i estilistics.

Evidentment una analisi exhaustiva dels escrits de Togores ens

hauria de permetre coneixer amb mes rigor el seu sistema ortografic.

S'ha de dir, pero, que molts dels seus poemes son esborranys, plens

de ratllats i de corrections que no sempre els fan bons de llegir, i

menys de distingir tots els accents, o altres details ortografics. En

l'estat en que ens han arribat, no responen del tot a una grafia inalte-

rable, sin6 mes aviat a unes determinades tendencies. De fet, pero, en

les copies o versions mes acurades, l'ortografia es regularitza forca i

de segur que si hagues passat sistematicament els seus poemes en

net, cosa que no feia gaire sovint, no hi podriem detectar tantes vaci-

l•lacions.

Els criteris d'accentuac16, que ell mateix ens ha explicat, divergei-

32. Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans. En una nota, comenta el vers sise: ^<d'in

rus. Una Ilisso de la gramatiga del Semper qui comenta Futurum in rus, es molt mala

d'apendrer p` els al-Pots, y solia costar gipons, de modo que to anomenada aqII Ilisso pr

dit motiu..



30 Joan Mas i Vives

xen taut dels de Febrer," com dels de Cervera" o del trinitari Miquel
Ferrer i de l'editor del Diari de Buja.3> En altres aspectes tambe es
mostra original. L'us de I'apostrof, per exemple, es molt abundos i re-
presenta tota mena d'elisions produides per contacte vocalic, mentre
que Febrer no l'admet per als casos de sinalefa. Tambe utilitza I'apos-
trof per indicar la no pronunclacio de la <<r>> final de mots paroxftons i
oxftons, d'acord amb la fonetica mallorquina (mice', and a), norma
que de vegades fa extensiva a mots que etimologicament no tenien
aquesta <<rv, com els infinities de la segona conjugacio del tipus beure'
o batre', o a mots que la perden per fonetica sintactica (pe' sa); tambe
trobam, pero, molts de mots ortografiats amb la ,r>> final. La repre-
sentacio de la ela doble sovint es confon, d'acord amb 1'ortografia
tradicional, amb la ela palatal, totes dues representades per «I1»; per
salvar aquesta confusio usa de vegades la representacio «1-I>> per a la
geminada, proposada per Cervera, i <<ill>>, per a la palatal, grafia,
aquesta darrera, que predomina gairebe absolutament en la primera
epoca. La ena palatal es representada sistematicament mitjancant el
dfgraf <<ny>>. Molt peculiar es la representacio de la preposicio «amb»:
sembla que la interpreta com a variant de <<en>> i per aixo la representa
<<en-b>>, <enb>>, <<en-b'>> o -en b'>,.< En la representacio de les sibilants

33. Febrer, entre d'altres particularitats, accentuava amb accent agut les vocals ober-
tes (SEGARRA, 1985: 117).

34. Cervera utilitza ('accent greu per indicar la sil laba tonica, ('accent agut per dis-
tingir la ,a» i la e> tancada de la vocal neutra i la ,o,, oberta de la tancada; I'accent cir-
cumflex indica la ,e» oberta (Nueva ortografia de la lengua mallorquina, Palma, 1812,
pag. 6).

35. Ja hem vist les diferencies entre Ferrer i Togores en la transcripc16 del sonet de
Guillem Roca. Ferrer es autor d'una brevfssima Ortografia mallorquina inclosa al final
del Ilibre Persuacions a n'es moribundos (s. d., pero 1832 segons I'anotaci6 manuscrita
de ('original que usam), de nomes quatre pagines. Es molt caotica i en un cas accentua
,Deu; deu; deu,, i en un altre ,seu,, (substantiu), «seu,, (possessiu) i «seu,, (verb). PeI
que fa a la ,o,,, dona ,tord o tort,, (nom d'ocell) i ,torn" (,borni,,). Hem de remerciar
Antoni-Ignasi Alomar que ens ha facilitat una copia d'aquesta obreta de Ferrer. Sobre
la problematica ortografica que planteja el Diari de Buja, vegeu FEARER, 1985: 168-177.

36. Aquesta representacio sobtava Febrer, que a les NOtas sobre la Pronaincia Y
I'Ortografia Menorquina la comenta aixf: «Vetg tambe escrit: En b'una, en b'aquest, en
b'o, &c. Y aquf consider dos errors, ei primer perque no corresp6n I'Apostrofe, v el se-
gon perque per escriurer axi, haurfam d'admetrer en la n6stra llengua la preposicio
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sordes, es escassfssima la «c»; en canvi, la solucio intervocalica sol es-

ser <<ss», i la inicial o en contacte amb consonat <<s>>. El so /k/ final

sol esser representat per «ch» (pich, mach, etc.), pero en els radicals

verbals tambe apareix molt la <<g>> (cag, treg) i en uns pocs casos apa-

reix tambe la ><c,, (tampoc, joc). La <<x>> es la representacio mes fre-

quent del so ics (exemple, exercici), i del so xeix (parex). Es molt res-

pectuos amb la hac etimologica. No volem, amb els materials de que

ara podem disposar, forcar gaire aquesta descripcio. Ja hem dit que

son tendencies prou Glares, encara que no es confirmen rigorosament

i sense errors en els seus manuscrits. Febrer, en canvi, sf que era ex-

traordinariament escrupolos en aquest aspecte. En qualsevol cas, si

mal va redactar l'Ortografia que li atribueix Bover, cosa que no po-

dem confirmar, ben segur que ho va fer sistematizant aquestes ten-

dencies.

Al marge de tot aixo, pero, encara es frequent que en els seus poe-

mes justifiqui l'us d'una variant dialectal o d'una grafia determinada.

Per exemple, en una ocasio ha d'escriure el mot «enagiste<, i exposa la

reflexio que el fa decidir per aquesta grafia: «enagiste se forma igna-

ciste y las paraulas qui mudan I'i de son orig[e]n solen pendrer 1'e,

p[e]r axo escric enagiste. L'a es la d'Igna.. i 1'e final perqu'es mas-

culf»." Una bona teoritzacio en relacio a la vocal neutra a partir de cri-

teris etimologics i morfologics. En una altra oportunitat, vol justificar

excepcionalment l'ortografia <<no-i ha,, en comptes de <<no hi ha>>; ales-

hores comenta el vers «que no-] ha martellada>> de la seguent manera:

Que no hi ha... Gem no pronunciam la lletra h del hl' y solam [en]' la i,

he trobad qu'en vers conve escriurer... no-i ha. LLeng[ue]`. cu[I]t[e]"

mos donan exemple»." Aquf no sembla gaire encertat, entre altres co-

ses perque <<no-i>>, en el recompte sil•Iabic del vers en questio, ha de

donar dues sfl•labes; tanmateix, la presencia del model de les «llengues

cultes>> -Togores dominava el frances, l'italia i I'angles- sf que es ben

interessant.

enbe o en he, 3 demes de las duas en y ab que tenim , y de las quals nos has em sers id sem-

pre,,. Ms. de la Biblioteca Victory, de Mao ( cf. nota 26).

37. Ms. a la Biblioteca de Catalunya , Arxiu Aiamans , editat a MAS, 1995: 116.

38. Ms. a la Biblioteca de Catalunya , Arxiu Aiamans , publicat a MAS, 1995: 118.
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Pero no nomes tenia preocupacions ortografiques. Tambe trobam

alguns textos en que hi es pales el tractament de temes morfosintactics

o lexicografics. En el primer sentit, disposam d'un poema de caracter

estrictament «filologic>>, amb el qual vol precisar les diferencies entre

els mots «qui» i «que» :

A mon dexeble

En gran forsa d'argument

qu'es pod dir en mallorqui

Qui per que, o que per qui

pretenia un aprenent.

5 Diu son mestre en continent:

EII no's nad, ni nexera,

en no ser un bobia,
qui puga dir qu'es tot hu.

Qui vol, deim que venga en tu:

10 que no venga, qui volra.

Qui diu que no vol venir?

Que respon qui's demanad?

Qui preten que no's sembrad?

Que se jo qui'm vol oir..!

15 Qui sabra lo que vuy dir..?
Que crid qui vuya cridar.
Qui to molt, <que no pod dar?

Quin bergant...! Que no's sabia?

Quina dona...! y que volia?

20 Que torn qui vuya tornar.

Veus aqui clar y de ple

com en nostron mallorqui

una cosa vol dir qui

altra cosa vol dir que.

25 No'm demanaras perque...

Ni jo tampoc t'ho dire,

puis estic cert y ben be

Que coneis qu'un relatiu
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no gaudex de cap empriu

30 qui 11 don to que no te."

El poema vol esser un autentic tractat sobre aquestes particules,

dirigit curiosament a un «deixeble'>, la qual cosa n'augmenta I'interes,

sobretot si podiem documentar que respon a una situacio realment

escolar, cosa que ara no podem fer. Segons 1'analisi de Togores,

«que» es un introductor de frases completives, una particula exclama-

tiva o un pronom interrogatiu o relatiu en funcio de CD. «Qui>>, en

canvi, es un relatiu o interrogatiu en funcio de subjecte, tant si remet

a una persona, com si remet a un mot no personal -en aquest sentit,

fixau-vos en el darrer vers-. Tambe es curiosa la interpretacio, en els

versos 18 i 19, dels mots exclamatius «quin>> i <<quina>> que no to in-

convenient a fer entrar en els exemples que proposa, la qual cosa vol

dir que pensava que, en algun sentit, formaven part del mateix para-

digma de «qui» o «que». No coincideix precisament amb la descripcio

que fariem avui, pero demostra que, per formalitzar-la, Togores hi

hague de reflexionar forca i es aixo el que ens interessava de docu-

mentar.

La lexicografia

Encara ens resta de tractar un darrer aspecte de la dedicacio lin-

guistica del nostre autor: el de l'arreplega de materials lexicografics.

Josep Massot i Muntaner ja va estudiar un manuscrit procedent del seu

arxiu que conte el Vocabulari mallorqui espanyol, Ilati, de fra Antoni

Oliver (1727-1787), a mes d'una Addition de varios vocablos recogidos

por Dn Joseph Togores y Zanglada, Regidor de esta Ciudad. Y muchos La-

tinos anadidos pr. D. Guilta. Roca. La part de Togores, com la d'Oliver,

distribueix els mots en columnes i nomes dona I'equivalencia en Les

tres Ilengues, sense cap mena de definicio. Aixi i tot la seva «addicio»

to I'interes d'esser arecollida directament del poble, sense intermediari

39. Ms. a la Biblioteca de Catalunva, Arxiu Aiamans. Edicio a MAS, 1995: 182-184.
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de cap diccionari espanyol, i no hi trobern formes artificioses, sing
mots ben vius»,40 cosa que la fa especialment valuosa.

Un terra interessant que afecta aquest manuscrit es el de la seva da-

tacio. Bover (1842: 429), corn hem vist, tambe afirma que Togores ha-

via redactat un ,diccionari» a Valencia, quan era estudiant. Sembla,

pero, que no podia esser aquest Vocabulari, almenys en 1'estat en que

ens ha arribat. Carbonell pensa que podria datar-se a I'epoca en que fo-

ren escrites les cartes de Febrer i Cardona, entre el 1821 i el 1824, ja

que, en aquelles cartes, s'hi pot detectar l'interes del comte per la lexi-

cografia. Aixo l'obliga, pero, a defensar que el Guillem Roca que s'hi

esmenta no es Guillem Roca i Seguf, mort el 1813, sing el Seu fill Gui-

llem Roca i Reus (CARBONELL, 1972: 129). Em sembla molt mes crei-

ble la tesi de Massot que identifica el G. Roca amb el pare, que ja hem

vist que fou membre de la SEMAP i que sabern de segur que es rela-

ciona directament amb Togores. L'«addicio», per tant, hauria d'esser

anterior al 1813. En canvi, es interessant la referencia de Carbonell que

el manuscrit esmenta Togores sense fer cap referencia al comtat i per

tant ha d'esser anterior a la resolucio dels plets (CARBONELL, 1972:

129), el 1804 -no anterior a la mort de ]'anterior comte com crew Car-

bonell-. Si tenim en compte que el nostre autor entry de Regidor a

I'Ajuntament de Palma el 1798 (MAS, 1994: 32), i aquest carrec si que

s'esmenta, crec que la datacio mes probable de la seva part del manus-

crit s'ha de situar entre el 1798 i el 1804. Aixo no vol dir que abans no

hi hagues treballat ja, cosa que justificaria la referencia de Bover, que

tanmateix sembla poc Segura perque cap de les obres que s'hi esmen-

ten -l'ortografia, el diccionari i la silva de monosfl•labs- no han po-

gut esser iocalitzades. Si que es pot afirmar, pero, que la deria d'arre-

plegar mots va manifestar-se ja de molt Jove i es va mantenir, com

veurem, al ]larg de tota la seva vida.

Potser el Vocabulari to alguna cosa a veure amb 1'activitat lexicolo-

gica que es va produir a ]'interior de la SEMAP a finals de segle, que

podem resseguir a traves de les actes de I'entitat, conservades a ]'Arxiu

40. MASSOT, 1970: 151-152. Vegeu tambe CARBONELL, 1972: 128-129, 1 COLON-So-

BERANAS, 1986: 125-126.
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del Regne de Mallorca. Concretament a la sessi6 del 17 de desembre de

1796, Joan Muntaner i Garcia, en nom del bisbe Nadal , hi va presentar

«manuscrito un Diccionario Mallorquin y Castellano ,,. La junta decidi

donar les gracies al bisbe i nomenar una comissib perque l'examinas.

Estava formada per Joan Muntaner, Josep de Togores i Nicolau Ar-

mengol, director segon de la societat. El dictamen d ' aquesta comissi6,

Ilegit a la sessi6 del 25 de febrer de 1797, concloia que es tractava de

un mero prontuario de voces mallorquinas defectuoso en ambas corres-

pondencias y en el orden que ha guardado su autor, pero util sin embargo

para el caso en que se trate de formar el diccionario Mallorquin pudien-

dose toner presente entonces el methodo observado por los Comisionados

en la nota que presentaron >>. No coneixem aquesta nota , pero es va ac-

ceptar la proposta d'elaborar el diccionari , i de les sessions posteriors

es pot deduir quins eren els consells dels tres comissionats . Com que

Togores hi va prendre una part molt activa, cal que seguim els avatars

d'aquest projecte . A partir de l'acta del 3 de mar4, sabem que s'havia

decidit, com a primer pas," traduir el Diccionario de la Real Academia

Espanola de la Lengua. En aquesta mateixa sessi6 es varen repartir les

Iletres entre els socis, i a Togores li va correspondre la <<s», a Armen-

gol, la <<a >> i a Muntaner la <<q».'' Tots els presents acceptaren la Iletra

que se'ls assigna. A la sessi6 del 24 de mark alguns socis, entre ells To-

gores, varen dur ja algunes veus traduides i s'acordaren els segaents

criteris:

<<Primero: se empezara por la voz mallorquina , seguira la castellana, y

luego las iniciales que senalan el genero del substantivo o bien lafacul-

tad o ramo a que pertenece: Si el verbo es activo , neutro etr'. Pero en el

41. por el pronto,,, diu literalment l'acta ( A.R.M., SEMAP , caixa 3 / 3).
42. Les altres Iletres es varen repartir de la seguent manera: ,B .': Antoni Gibert;

<C,,: Josep i Joaquim Cotoner ; D>): Antoni Net; ,E »: Marc Ignasi Rossell6 ; , F,,: Joan

Ferri i Trias; <.G' : Ignasi Maria Serra; .H,,: Joan Vidal i Marc Truvols; I,,: Gaspar

Coll;,,J Antoni Evinent; '<L'>: Andreu Verd; -M.: Tomas de Veri;,.N,,: Miquel Fluxi;

..N<': Bernat Contesti; «O»: Nicolau Sala i Roca; -P,,: Guillem Moragues; "R Guillem

Roca; ,T>,: Maria-Antoni de Togores; «U,,: Nicolau Campaner; «V,,: Josep Desbrull;

.'X,,: Guillem Montis; .,Y,: Antoni Pujals i ..Z»: Bartomeu Serra i Bennissar (A.R.M.,

SEMAP, caixa 3 / 3).
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caso que no de un mismo genero ett". en ambas lenguas, se colocaran las
iniciales en seguida a la voz mallorquina y en seguida a la castellana se-
gun correspondan a cada una.
Segundo: Seguira la esplicacion mas o menos corta que la del Dicciona-
rio de la Academia Espanola, lo que se deja a la critica de los traducto-
res por no poderse establecer regla fija.
Tercero: Deberd traducir la voz castellana el que la tenga esplicada en
su letra y el que unicamente la halle notada en la suya no deberd hacer
mas que notarla.
Quarto: En caso de que la esplicacion de la voz castellana no conbenga
con la que debe darse de la mallorquina to que no sucederd regular-
mente mas que en el sentido figurado, tendril que explicar el castellano
despues de puesto el mallorquin.»"

En la mateixa sessio, Bernat Contesti s'oferi per redactar les veus

que fessin referencia a noms d'animals o plantes. Tambe -del mismo

cotejo de traducciones se dedujo la necesidad que tenemos de que se esta-

blezca una ortografia de la lengua mallorquina y pareciendo a la junta

que se diferiria demasiado la traduccion empezada del diccionario caste-

Ilano si se huviese de esperar semejante obra, se acordo que los socios pre-

sentes procuren saber para dar cuenta a la junta inmediata si hay alguno

en el Pais que quiera emprenderla en la inteligencia de que no se ha de ha-

cer use de ella hasta que este concluida aquella traduccion». L'enibran-

zida, pero, aviat es degue apaivagar, perque, encara que a la sessi6 se-

guent, de l'1 d'abril de 1797, es va dir que «un sugeto [potser Antoni

Maria Cervera] se ofrecia a hacer algunas pruevas por ver si podia encar-

garse de trabajar la ortografia mallorquina», despres d'aquest mes, ja no

tornam a trobar cap referencia directa al projecte."

Tornant al vocabulari d'Antoni Oliver, sembla molt possible que

fos el manuscrit que el bisbe Nadal va fer arribar a la SEMAP, i que les

aportacions de Togores i Roca corresponguin a la seva participacio en

el nou diccionari. Si es aixi, pero, nomes demostra que els treballs no

43. A.R.M., SEMAP, caixa 3 / 3; a la caixa 27 / 20 hi ha una circular manuscrita amb
aquestes mateixes normes, datada el 27 d'abril de 1797.

44. Isabel Moll (1975: 537-538) ja va documentar sumariament aquest projecte Ie-

xicografic de la SEMAP.
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varen tenir gaire continuitat en el si de la corporacio, perque es molt

incomplet respecte al projecte descrit.

Si ens centram exclusivament en el nostre autor, no hi ha dubte

que, en diverses epoques de la seva vida, continua recollint materials

lexicografics i que, amb I'ajut d'algun dels seus amics, volgue redactar

una obra mes ambiciosa. Dissortadament, nomes en tenim unes po-

ques noticies indirectes i no sabem en quin estat d'elaboracio la deixa

quan mori el 1831.

En les cartes de Febrer, que hem hagut de citar tans, hi veiem, en

efecte, una forta preocupacio per questions lexiques. A la del 3 de ju-

liol de 1821 11 diu que <<en altra ocasie, si Deu vol, li enviare una altra

nota d'alguns d'aquells termes, en que me recorda haver observad al-

guna diferencia en I'us que nosaltres en feim respecte d'aquell qu'en

fan a Mallorca si be que no son molts, perque no vatg tenir la curiosi-

dad de notar-los quand me trobava aili; pero 11 esplicare un poc miller

la significacie d'aquells que V. S. m'envia» (CARBONELL, 1961: 19).

L'intercavi, per tant, era intens i Febrer estava ben disposat tant pet

que fa a augmentar el repertori de Togores, com per corregir-li el que

ja havia recollit, sobretot si tenia relacio amb el lexic menorqui. Entre

els manuscrits de l'autor maones s'ha conservat, en efecte, una Nota

d'alguns altres termes en que s'hd observad alguna diferencia en Pus qu'en

feim a Mendrea, respecte d'aquell qu'en fan a Mallorca, que ocupa tres

folis (PAREDES, 1991: 23) i que deu respondre a aquest intercanvi.

D'altra banda, Togores, en la seva estada a Mao, pogue coneixer l'ex-

tens i values Diccionari Menorqui-Espanol-Fran ces-Llati, tambe de Fe-

brer, que no devia interferir la seva tasca perque 1'autor menorqui volia

centrar-se en el lexic de la seva illa.

Al marge de la relacio amb Febrer, el tema de l'elaboracio d'un

diccionari torna a esser esmentat, i ara mes directament, en la corres-

pondencia amb Domingo Tous, durant els darrers anys de la seva

vida. Tambe en aquest cas, pero, ens fatten les cartes de Togores i

nomes hi podem aportar unes poques referencies de Tous. La mes

important es la carta que, des d'Arta, dirigi al comte el 23 d'octubre

de 1828. Parla de l'empresa del diccionari i li comenta alguns mots

concrets:



38 Juan Alas i Vives

«S` Conte: aquets dias som anat d'apuntaments per el Diccionari

y tenc las duas primeras Iletras A y B mitx endiumenjadas. Consi-

der que V. M. va de feynas y corn aquesta obra es tan llargaruda

no Ii he enviat el trebay. Vamos pero a lo que m'escriu sobre los

dissillabos del Ga i Ga.

Gastic: diu V. m. Gastric: suc gastric diuen els metjes corre[n]t.
Grave: diu V. m. ha d'estar en b'a femeni. Es altra peraula la qui
esta en b'e y axi deym: Fulano es un homo grave. Es castellani-
sada pero es adoptada.
Gambo: diu V. m. no'] conec. Ja se you clar que no's pescador.
Entre el ptiu heyha uns animalons petits com a gambas y tal
volta, o segur, son gambas petitas que los pescadors anornenan
gambo.
Grauo: diu V. m. s'ha d'escriure y no Gras(;, alomenos a Palma

tocan la vocal u. A Solixent diuen Graso. tQui to raho, V. m.

pensa que son origen es diminutiu de grau: y a Solixent pensan

que son origen es diminutiu de Grasa?

Guala: V. m. diu no'l conec. Ido sapia qu'es una re] medicinal, de

que se servexen los potecaris per compondre las seuas purgas, o

medicaments, y axi diuen: cala-guala, que vol dir, cala de guala.»as

Al final de la carta tambe dona un Ilistat forca llarg de mots bi-

sil•labs que comencen per <Ca>>. En una altra carta de I'll de no-

vembre del 1828, Tous es torna a referir breument a aquesta em-

presa: <Sa meua Mussa esta cansada de veure Vistas de monossilla-

bos y dissillabos, y sentir tanta monotonia corn la que to un

Diccionari.» 46 En aquest cas, pet-6, no comenta mots concrets. No

sembla que tot aixo es pugui identificar amb I'Addicion al vocabulari

d'Antoni Oliver, encara que no podem saber I'estat a que arriba

aquest diccionari i el grau de participacio que hi tingue Togores.

Podria esser obra exclusiva de Tous, pero el tipus de comentari que

fa dels mots que cita demostra, si mes no, una lectura atenta i una

participacio constant per part del comte. Aquest, al final de la seva

45. Biblioteca March, Arxiu Aiamans, Correspondencia 1819-1924. Es obvi que quan

Tous parla de Solixent es retereix a Arta.

46. Biblioteca de Catalunya, Arxiu Aiamans.
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vida, devia haver intensificat 1'activitat de recerca lexica i la col.labora-

cio de Domingo Tous devia esser un gran ajut per a ell.

Tambe es estrany que, quan el 1834 la SEMAP reprengue el pro-

jecte de redactar un diccionari catala-castella, no tingues en compte

aquests precedents. Aixo, pero, potser Homes demostra la discrecio

amb que va viure el Comte els darrers anys i el tall profund que es va

produir en la vida de la societat a partir del la Guerra del Frances."

Epileg

Aqucsts son els materials que hem pogut reunir entorn de la rela-

cio de Josep de Togores amb la llengua catalana. La consideracio de

conjunt que mes se ' n despren es que es tracta de materials molt dis-

persos, extrets de sectors diversos de la seva actuacio. Aixo pot esser

un reflex de la dispersio mateixa de I'arxiu de la Casa dels Togores

d'Aiamans , pero tambe pot indicar que mai no els va articular en obres

de conjunt. Concretament, em sembla molt possible que mai no escri-

vis ni el diccionari ni la gramatica que li atribueix Joaquim Maria Bo-

ver. Tot i que, seas dubte, s'interessa fora per aquestes materies, pot-

ser no va trobar mai el moment de repos i de reflexio sostinguda que

exigien aquestes obres, ell que va haver de participar tan intensament

en la direccio i administracio de la seva familia, i, en determinades epo-

ques, de la Mallorca del seu temps.

Aixo, pero, es Homes una hipotesi i no cal dir que ens sentiriem

ben satisfets si noves troballes documentals la desmentissin. Amb els

autografs coneguts i amb la informacio exhumada en aquestes pagines,

47. En la documentaciii d'arxiu que es conserva sobre projecre del 183, Homes hi he

sabut trobar un nom de Pepoca en que va viure Togores. Curiosament cs el del pare

francisca Francesc Mayol, 1'activitat lexicografica del yual ja concixiem (cf. Mnsso^r,

1985: 21-22; COLON-SOBERANAS, 1986: 137) i que precisament curt en una de les car-

tes de Febrer (CARBONELL, 1972: 129). El localitzam en I'intorme de la Comissio

d'Instruccio Publica de la SEMAP signal el 22 d'agost del 1834 per Juan Despuig i Pe-

dro Juan Morelli ^.tambien entiende utid que se practicaserr lay co>-respondiente^ diligencias

Para lograr utilizarse de dos rnateriades recogidos arras duce por el P. iY/a}col dtfunt^ catedra-

har tle Returica ert e>ta Universidad» (A.R.M, SEMAP, caixa 32 / 8).
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pero, ja podem afirmar que P«afectacio», per dir-ho amb les sever pa-

raules, de Togores pel catala de Mallorca es ben provada. Sempre es

mostra sensible al seu us, que afavori tant com va poder, i hi mantin-

gue una realacio srtistica i ciemifica al llarg de tots la seva vida, encsra

que aquestes dues activitats, de linguists i de poets, estigueren subor-

dinades a les de la seva vida publics i privada. Per tot aixo em sembla

que ha d'ocupar un lloc de protagonists destacat en el nlarc de la cul-

tura catalana del tombant de segle.

JOAN MAS I VIVES

Universitat de les Illes Balears
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