
NOTES SOBRE ELS PRINCIPIS DE LA LECTURA
MENORQUINA DE 1804

I

L'any 1804 era impres a Ma6 un volum en quart, de 36 pagines, ti-

tulat Principis de la lectura nicnorquina. L'autor del tractat s'amagava

amb el pseuddnim d'uUn Mahones».'

A la portada, com a lema de l'obra, hi ha la citaci6 segiient : «Quod

munus Reipublicae majus melius-ve offerre possumus, quam si docemus

atque erudimus juventutem? Cic. II de div.)). Tot seguit n'apareix la

traducci6: ((Que major servici podem fer a la PAtria, qu'enseflar y con-

duhir la joventut?)).

A la contraportada hi ha una citaci6 de Lucreci sense traduir :

•Desine, novitate exterritus ipsa,

Expuere ex animo rationem , sed magic

Acri judicio perpende, et si tibi vera videtur,

Dede manus ; aut si falsa est accingere contra.
Lucretius.'2

El prefaci que ve a continuaci6' to interes perque, al costat d'uns

comentaris estrictament explicatius, fa referencia a uns punts concrets

que reflecteixen les idees generals de l'autor. Les analitzarem mes en-

davant.
L'opuscle descriu l'alfabet (pr gs. 3-5), els accents (5-6), els sons

vocalics (6-7) i consonantics (7-9), les sillabes i els mots (io-i8), d6na

una llista de verbs per ordre alfabetic (19-22), estableix normes per a la

divisi6 de les sillabes i la puntuaci6 (23-27) i explica les abreviatures

(27-28) i els nombres (29). Aquests Principis van seguits d'una antologia

i. Principis de la I lectura I menorquina. I Per un Mahones. I Mahb. I En la Im-

prenta de la Viuda de Fabregues, I Al Cami del Castell. I Ab las llecencias necessA-

rias. 11804.
2. De rerum natura, Ilibre II, versos 1040-1043.

3. PAgs. i-2. El donem fntegrament en 1'A pendix, iium. i.
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de ((Pessas de lectura )) ( 30-35) composta d'oracions i fragments de textos
de terra religios , didactic i historic ( sobre historia (I'Anglaterra).

Mlalgrat la curta extensio , cls Principis tenen algunes caracterfstiques

que revelen una personalitat de gramatic revolucionari en el sett autor.

Les analitzaretn a continuacio , de manera succinta.

i. Els accents . - Serveixen per a indicar 1'accent tonic i el timbre

de les vocals. L'accent agut es emprat per a les vocals toniques obertcs

A, 0, ¢. L'accent greu cs emprat per a les vocals toniques tancades 0, 0.4
De mes a mes, 1'autor empra l'accent circumflex per a la vocal neutra

tonica ( g), caracteristica dels dialectes balears: "' )( dirent , ferent, cridarem )).

2. Les consonants . - Estableix un sistema racional per a determi-

nades consonants : limita 1'6s de la x per a representar el so palatal A, Peru

empra cs, gz , per a representar els sons de ks , gz ()(complecs )), uegzanten))) ;

empra q davant la semiconsonant w (uquatren) ; empra la 4, be que limi-

tadament ( ((aso ))). En canvi, no distingeix graficament entre el so d'ela

geminada ( 11) i el so d'ela palatal ( 1) : ((illuminar )), usillabasn , pero tanibc

rdlemosi )), )( ells)).

3. La divisi6 de !cs sildabes . - A final de ratlla separa les couson:iuts

dobles ( 11, cc, rr ) ; consegUentment, no separa les dues eles del digraf 11

quan representen el so palatal 1.

4. L'apostrof. - Es emprat regularment quan In ]ra rota vocal cli-

dida : ud'havenr, es'hann, r(qu'eb,, ((l'ortografia )), ad'ehr.

Aquests trets distingeixen clarament els Principis de les normes grir-

fiques tradicionals emprades a llenorca - i a la resta del domini catalu -

i confereixen a aquesta obra una personalitat inarcada . Revelen una vo-

luntat de racionalitzacio de la grafia , i denoten una influcncia de les solu-

tions ortografiques dels gramatics francesos.

11

Els Principis de la leclura menorquina. han tiligut poca fortuna dintre

els estudis d'historia gramatical i literaria. Bover,s O1eo,7 Tubino," Riu-

.1. Excepcionalment, els accents greu i agut soil emprats per a indicar el tiurbre

de vocals atones en mots erudits («te6ria))).

5. Excepcionalment, 6s usat tambe per a indicar el timbr_ de la vo.al neutra

atona g (ararabes))).
6. Biblioteca de escrilores baleares, por JOIQUiN MARk ROVER, 2 vols. (Ciutat de

Mallorca 1868).
7. Historia de la isla de Menorca , por Don RAF.AEL OLEO Y QUADRADO, 2 vols.

(Ciutadella 1874, 1876).

S. Historia del renacimicnto litcrario coutcmporknco en Calaluo a, Baleares y

Valencia, por FRANCISCO M. 'I'uilixo (Madrid 188 )).

196



EL5 I'RINiIPIS DE LECTURA 3IENORQULNA . DE 1604 3

davets,° Griera,'° Ruiz i Calonja," Rubio'2 i Veny" no cls citen.
La primera mencio que he trobat es la de l'Apendix a la Biblioteca de escri-
tores menorquines , extrcta per Bernat Pabregues de l'obra de Rover.1'
Posteriorment l'obra apareix citada als repertoris d'Aguil6,15 d'Alcover'",
d'Amade'"" i de Palau." Aliquel i Verges considera que els Principis no
tcnen ualtre merit que el de reflectir l'estat de la llengua catalana a Villa
a comencaments del segle xlxn." Cap dels autors citats no intenta de desco-
brir el nom que s'amaga darrera el pseudonim d'uUn Mahonesn.

III

El primer intent d'atribuir els Principis de la lectura menorqudna a
un autor conegut es de l'investigador maones Francesc Hernandez i Sanz,
el qual, d'altra banda, es el primer a ocupar-se de l'opuscle amb una certa
cxtensio." L'infatigable erudit 1'atribueix a Joan Ramis i Ramis allegant-
ne el poliglotisme - coneixia, ultra la seva llengua, el castel1A, Tangles,
el frances, l'italia, el llati i el grec - i 1'afecte a la seva terra.

A prilnera vista, els arguments d'Hernandez i Sanz no son inversem-
blants, sobretot si hom no coneix, cone no era conegut al moment Wes-

9. Hisloria do la isla do :Ilenorca, por D. PH,DRo RIUDAV1LT5 Y 'I'uueRi, 3 vols.
(Mao 188.5, 1887, 1888).

In. Bibliogra/la lingiiistica catalana, por A. GRIHRA (Barcelona 1947).
II. JOAN Ruiz I CALONJA, Historia de la literature catalana (Barcelona 1954).
12. Literatura catalana, por Joxcii RUB16 Y BAI,AGUF.R, dins Historia General de

las literaturas hispdnicas, publicada bajo la direccibn de GUUILLHRMO Diaz I'1,.1JA, V
(1158), 213-337.

13. J. VHNY I C1..+R, S'ituaci(5 do la llengua cgtalana , dins Un segle de vida cata-
lana (Barcelona 1961), 1, 71-82.

1:t. Biblioteca de escritores menorquines, Extracto de la obra Biblioteca de es-
critores balcares original de I). JOA9UiN M. BOVF. R, auulentado con nuevos datos reco-
gidos por BHRNARDO FABRHGUHS (Ciutadella 1878), num. 54, pag• 355.

15. MARIANO AGUII,U Y Fus'rtR, Catdlogo de obras en lengva catalana inrpresas
dcsde 1474 hasta 1860 (Madrid 1923), num. 1996, peg, 513.

16. ANTONI M. AI,corF.R, Pertret per nna Bibliogra/Ia Filolrigica de la Llengua
catalana dcL temps rues antic fins a 31 de descmbrc de 1914, BI)L1C, VIII (1915),
apendix, peg. 4t'u.

16b. JEAN AA1.11)!, Bibliographic critique pour l'dtude des origines et des premieres
manifestations de la Renaissance liltdraire en Catalogue an XIC siecle ('Tolosa-Paris
1924), num. 195, peg. 30.

17. ANTONIO PALAU V DULCHT, Manual del librero hispanoanlericano , XIV (Bar-
celona 1962), nu111. 237.622, ping. 159. No apareix, en canvi, a la primera edicib
d'aquesta obra.

18. J. M. lllquEL , Venn s, La filologia catalana ert el periode de la decadencia,
RdC, XVIII (1938), 647.

19. Obra publicada por cl doctor don Juan Rarrlis y Rarnis, Rd11, any XVI,
Ouinta epoca, VII (1912), 356-357.
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criure el sun treball, cap altre escriptor a qui l'obra pugui csser atribuida.

Tanmateix, una analisi comparativa amb l'obra de Ramis dona resultat

negatiu. L;n efecte, Joan Ramis no demostra mai cap interes especial cii

les seves obres pets problemes gramaticals,2° i no trobem, on els trot."

renovadors que hens subratllat als Principis, 1 cap punt de concidencia and)

l'ortografia dels originals o impresos Catalans que conservem de Ramis.

Ultra aixo, Joan Rantis no publica res on catala dcspres de 1'any 1783 quc,

on virtut del tractat de Versalles (3 de setembre), Anglaterra cedia l'illa

de Menorca a la corona d'1~spanya,22 llevat de l'obreta d'i7lteres local quc

dun per titol Temps y paratges de Menorca en que es mes gustos y salu-

dable. 6 dah6s respectivament el pex y marisc que se aporta per vendre

en la pescateria do Mah6,23 la qual no segueix lcs normes dell Principis,
ital.-rat csser publicada per primera vegada el 1511, o sigui set ant's

despres de la publicacio d'aquells. Tautpoc no coneixem ntanuscrits lite-

raris de Joan Ramis on catala posteriors al 1783, any que escriu Rosaura

o el mes constant amor : 24 nomes escriu on la seva llengua el dietari2-` 0 b

correspondencia.26

Setnbla, doncs, per les raons adduides, quc Joan Ramis no pot have;

estat dautor dels Principis.

IV

Antoni Febrer i Cardona, advocat, nat a Mao e1 22 de novembre

de 1761, mort a la mateixa ciutat el 16 de febrer de 1841,27 diputat do

20. Vegeu HERNANDEZ SANZ, op. cit., 259-263, 289-295, 315-327, 342-358.
21. Cfr. supra.

22. L'any 1783 apareix, signada tambe amb el pseud()nim tun Mahonesn , l'egloga

Tirsis y Philis , i, sense nom d'autor, la poesia At Comte de Cifuentes , ambdues do

Joan Ramis ( HERNANDEZ SANZ , op. Cit., 260-262).

23. Per disposicio del Magnifich Seiior Mostesaph Don Rafael Mercadal y Alon-

taiies ( Mao 1811 ). N'hi ha tres altres edicions , de 1815, 1840 i 1868 (HERNANDEZ SANZ,

op. cit., 317-320). AGUII,6 (op. cit., nfin1. 1906, pag. 487) nontes cita la de 1840.

24. Conservada a la Biblioteca PGblica de Ma6, dins el ms. titulat Poesias y 4tras

obras en Castellano y 7nahonds del Dr. D. Juan Ramis y Ramis , copiat l'any 1786

(efr. HERNANDEZ SANZ, Op. Cit ., 261).

25. Vegeu-ne un fragment a Efemrsrides menorquinas, publicat per J[osEe]

C[OTRINA] F[ERRER], RdAl, any XXXVI, Quinta Cpoca, XXVII (1932), 365.

26. Conservo en el meu poder, gracies a Tamable ofrena del meu amic Andreu

Murillo, una ]tetra autdgrafa de Joan Ramis, en catala, datada a Mao el 29 de mare

de 1786.
27. Dades extretes de l'arbre genealogic conservat a la Biblioteca Victory, de

Mao, situada a la casa pairal de la familia Febrer. Des d'acf voldria testiutoniar el

meu agraiment a la familia Victory , i particularment at Dr. Antoni Victory i Febrer,

pet fet d'haver posat a la meva disposici6 per a Bur estudi tots els materials de la

seva biblioteca , que Conte gran nombre de ntanuscrits d'Antoni Febrer . Segons BovER

( op. cit., I, nOm . 405, phg 273 ), la data de la mort es el 19 de febrer de 1841.
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ELS aPRINCIPIS DE LECTURA IENORQUINA. DE 1804 :,

l'illa de Menorca per a Mallorca, on fou vocal de la junta Suprema de les
Balears 1'any 1812,28 es una gran figura practicament desconeguda, que
pren un relleu insospitat amb el descobriment que he tingut la sort de
fer d'un gran nombre de manuscrits seus a la Biblioteca Victory, de Mao,
a la casa pairal dels Febrer.

Antoni Febrer havia estat citat coin a autor d'una gralnatica i d'un
diccionari menorquf-castella-llatf, obres manuscrites," i tambe d'un Eczer-
c ci d'el Via-Crucis, en prosa i vers, impres a Mao l'any 1811.30 Tan-
mateix, la seva produccio es molt mes abundosa, de tal manera que cal
situar-lo entre els escriptors mes importants de la seva ipoca dins la
literatura catalana.

Aixf, amb els manuscrits descoberts es confirina i s'esten extraordi-
nariament la importancia de Febrer corn a gramatica1 i coin a lexicdgraf,"

28. OLEO, op. Cit., II, 594.
29. BOVER, ibid. ; BOVER-FABREGUES, Op. cit., 62 ; 'rUBINO, Op cit., 147 ; ALLOVER,

op. cit., XLI ; GRIERA, op. Cit., 13, 27. T"ots segueixen Bover.
30. Cfr. BOVER, ibidem ; BOVER-FABREGUES, ibid. ; PALAU, op. Cit., V (1951),

nbn1. 87.038, pag. 268. El tftol complet del i ibre es : Eczercici d'el Via-Cruc* en
pr6sa y en vers. A to qual s'hd afiadid 1'Eczercfci de la b6na M6rt; y la traduccib
d'el Miserere, d'el .5tabat Mater, y d'et Vexilla Regis; ab unas Coblas de la Mdre de
Wit de Miseric6rdia. Posad en orde per D. ANT6NI FEBRCR . (Ma116. En la Imprenta de
la Viuda de Fabregues y fills. L'an de 1811. [4] + 86 pags.). N'hi ha, almenys,
una altra edici6, sense nom d'autor, titulada Eczercfci d'el Via Crucis (Mahn. Im-
prenta de D. G. Igriaci Serra. 1846. 42 pags., 8.°), que segueix la de 1811 peril nonles
la part de Via-Crucis (AGUIL6, op. cit., num. 504, pag. 241).

31. Les seves obres principals, dins el camp gramatical , conservades manuscrites
a la Biblioteca Victory, son : Princfpis Generdls de la Lldngua Menorqufna o Modo
fdcil d'apendrer de lligir, parlay y escriurer aquesta Lldngua (Mahd. L'an d'el Seiior
1804), nls. de 15 X 21 cm., de [4] + 179 gags. ( la 82 nunlerada dues vegades) + 8 pa-
gines en blane ; Princfpis Generals de la Lldngua Francesa o Modo fdcil d'apendrer
de Iligir, parlar y escriurcr aqucsta Lldngua (Mahd. L'aii d'el Seiidr 1807), ms. de
15 x 21 cm., [4] + II + 174 pagines + 8 pagines en blanc ; Princfpis Generdls y
Particulars de la Lldngua Francesa, Confirmdds ab eczdmples instructius , agraddbles
y trots de bens AutOrs (Mahn, L'afi d'el Senor 1807), ms. de 15 x 21 em., [6] + 518
pagines (a partir de la 40o amb fragments en mal estat ); Princfpis Generdls y Particu-
lars de la Lldngua Menorqufna. Coanfirmdds ab eczdmples instructfus , agraddbles, y
trots de b6ns Autars. Ab un Compendi de la Poesia Menorqufna . (Mahd. L'aii d'el
Sefldr 1821), ms. de 15 x 21 cm., [4] + 306 pagines + 6 pagines en blanc ; Principis
Generdls y Particulars de la Lldngua Franctsa (sense any ni lloc ), ms. de r5 x 2r cm.,
[6] + 96 pagines + 4 pagines en blanc (segueix molt de prop el ms. d'igual tftol de
I'any 1807, pagines 1 -94) ; N6tas sobre la Pronlincia , y l'Ortograffa Menorqufna, ms.
de 15 x zl cm., 20 pagines, sense portada, acompanyava la lletra al Comte d'Ayamans
del 23 d'agost de 1824 (veg. Apdndix, num. 4) ; Resp6sta d alguns dl btes scbr'elj
principis generdls y particulars establgrts en la Granuftica Menorqufna, ms. de
1,5 X 21 cm., 12 pagines, sense portada, acompanyava la Iletra al comte d'Ayamans
del 3 de juliol de 1821 (veg. Apdndix, num. 3)-

32. A la Biblioteca Victory es conserven dos manuscrits fragmentaris i anonims,
no datats, que porten els tftols Diccionari Menorqui, Espanol y Frances, que acaba
a ]a pag. 389 ( acunfa /coneja /lapine))) i Diccionari Menorqui, Espanol, Frances y Llatf,
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i la seva figura adquireix una gran riquesa amb el descobriment de lcs

seves activitats corn a humanista,' com a traductor d'escriptors moderns,"

que acaba a la pig. 288 (scistelleta/cestica-cestilla/petite corbeille/corbula»). Aquests
dos manuscrits coincideixen en les parts cornunes i, be que no son autografs do
Febrer, han d'esser obra seva, copiats per una ma posterior (la Iletra es mes u1o-
derna), car a Ferreries, a la biblioteca de la senyoreta Agueda Florit i Serra, hi ha un

manuscrit autograf de Febrer, complet, de 646 pagines, del Diccionari Menerquf-Es-
pailol-Frances-Llatf, malauradament sense data, que coincideix ell les parts cornunes

amb els fragnientaris de la Biblioteca Victory. L'n altre ms., en 4.1, de 670 pagines, es

guarda a la Biblioteca del Sr. Francesc Vidal i Sintes, de Mao. A la Biblioteca Vic-

tory hi ha, encara , tres apendixs a aques t darrer diccionari, amb no total de 14 folis.

33• A la Biblioteca Victory es conserven els manuscrits, autografs i signats, de

les seguents traduccions : Els Ilibres de Cicero de la Vellesa, de 1'Amistad, d'els Pa-

rad6csos y d'el Somit de Cfpio (Mahn. L'an d'el Seiior 1807), i5 X 21 em., [4] + IS +

+ 126 pagines (1 pagina saltada) + 4 pagines en blanc ; Las Buc6licas de I'irgllio

traduhidas en inenorquf ab et tecsto at costad (Dlaho. L'an d'el Senor 1808), 15 x 21

cm., [3] + 35 pagines + 2 pagines en blanc (el text Ilatf no hi es) ; Las Fdbulas do

Fedro, Llibert d'Augusto, tradulridas en Menorquf per alivio d'els 11IJstres y utilidad

d'cis qui comensarn a traduhir (Mah6. L'an d'el Senor 1808), 10,5x r5 cm., [6]+128 pa-

gines + 6 pagines en blanc ; Hist6rias triddas De los 1 utiOrs Protdns. Traduhidas en

Menorquf ab el Llati al costad (el Ilati hi manca), Primcra Pdrt (Mahr). Lail d'el

Sefiur 1832), [7] + 339 pigs. (la i52 repetida) + 5 pagines en Blanc ; id., segona pdrt

(Malin. Lail (Pel Senor 1835), [7] + 263 pigines + 6 pagines en blanc. Joaquin Molas

m'inforula que a la Biblioteca Menendez Pelavo do Santander In ha una traducciu

d'uns fragments d'Ovidi, en alexandrine, que per l'ortografia crec que ban d'esser de

Febrer (Papers Dlila, mss., Iligall IT, nine. 8, ping. 2).

3.}. A la Biblioteca Victory es conserven els segiients manuscrits, autografs do

Febrer i, llevat del segos, sense 110th d'autor : /-a CrCacin d'cl :lion Orat(ri. Tra-

duhid del Frances. (L'an 1&)7), 10,5X15 ell., [2]+19 pigines+3 page. ell blase, en

viers; Las .Ive i1uras de .1 ristonoo, 1'raducci6n del Frances al Castellano v Dlenorquin,

puesto ell trey columnas, con el texto en inedio, Obra titil a todas las persona. que

se aplican al estudio de ]as lenguas Francesa i1 Castellana, para exercitarse en el

modo de traducir (Mahon, Aso de 1815), 16 x 2.1 cm., [4] + 42 pagines + 2 pagines

en blanc ; La I'assir do nostro SehOr Jesu-Crist, all versos heroics y Dihlogos (Mahe,

ban d'cl Senor 1817), 10,5 X 15 cu'., [4] + 36 pugs. ; Josef vcnud per cis sous gcr-

mdus, '1'rag6dia, Composta en llatf per el P. Gabriel Francesc jai, Jesuita y traduhida

en llenorqui (Mahn. L'an 1833), 15 X 31 cu1., [2] + 32 pagines, en alexandrine ; Josef

lulcnddnt de Iota i'Egipta, Tragedia, Composta en Llati per el P. Gabriel Francesc

Jai, Jesuite v traduhida en Menorqui (Mahb. L'an 1833), 15 X 31 cur., [4] + 41 pa-
giucs, cn alexandrins ; Daniel o cl vertadcr ciclto de Diu restahleri en I'Orient.

'Tragedia, Composta ell Llati per el P. Gabriel Francesc jai, Jesuite, y traduluda en

Dlenorqui (Mateo. L'mi del Sefior 1836), 15 x 31 cu'., [4] + 3o pagines + 6 pigines ell

Blanc, en prosa ; F i criso 6 L'Avdro, Drama, Compost en Llati per el P. Gabriel

Francesc jai, Jesuite, v traduhid en Dlenorqui (MAO. Lan d'el Senor 1833), 15 X 31

cm., [4] + 21 pagines + 3 pagines en Blanc, en prosa ; Daul6cles e) El Filosdf reindnl.

Drama, Compost en Llati per el P. Gabriel Francesc jai, Jesuite, y traduhid en

ATenorqui (Mateo. Lan 1833), 15 x 31 col., [4] + 23 pagines + 5 pagines ell blase ;

Traduccid d'algnnas Odas selectas de Al. Rousseau, Trdtas de diferents Alms, Duna

trdta del Cdntic d'Erequfas, D'una Epoda, Treta principalment d'els Ilibres de Sa-

1Dnro , D'un Cdntic, Chet d'el Skinr 47, D'una Allegoria, sobre la 4lorosaffa, o la Curio-

sidad, Y d'un Idilio Per las Donzellas de S. Cyr (sense floc ni any), 10,5 x 15 cm.,

[6] + 86 pagines , en vers. En un full solt hi ha una traducciu de 1'Oda XII' de Rous-

seau datada el 1825.
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ELS PRIA'CIPIS DE LECTURA AJENORQUINA, DE 1804 7

com a poeta," coin a preceptista,36 com a recopilador de poesia popular,'
corn a escriptor religios, i corn a traductor, compilador i redactor de treballs
sobre les mes diverses materies,3x es a dir com a veritable poligraf, proba-

35. Alrnenys corn a traductor de poesia, car algunes de les poesies soltes que
hi ha a la Biblioteca Victory son traduccions o be copies. Caldria fer-ne un estudi
a foils, incloent la Parabola d'el Fill Pr6dig, poesia que consta de 24 estrofes de
6 versos, datada ]'any 1803, segons em commnica Joaquin Molas, que senlbla que
es de la mateixa ma de Febrer (Biblioteca Menendez Pelayo, de Santander, Papers
Mila, mss.., lligall II, nail]. 7). Veg. infra, nota 37, per a determinades poesies tra-
dicionals.

36. A la Biblioteca Victory es conserven els segiients inanuscrits autografs i sig-
pats : Las Rcglas de la Cantidad 6 Esplicacio de la Prosodia d'el P. Alvarez per mddi
de la qual es pod apendrer facilment la Inesura de las sillabas. Ab en Tracfad d'els
difercnts generos de Versos mes usads, y de la seua Dimcnsi6 (Mahn. I,'an d'el Senor
1800), 11 x 15,5 em., [2] + 190 pagines,; Eczercici sobre la Mitologia; conten£nt ab
brevedad [as principals Divinidads d'el Paganisme, y los Heroes mes famosos, per
l'intelligencia d'cls Poetes, d'els Retdules, y de las Estdltuas cuios subjecles sort trots
de l'hist6ria Poetica (Mahn. L'afi d'el Senor 1804), 11 x 15 ctn., [6] + 190 pagines + 2
pagines en blanc;r Compendi de la Poesia Menorqu£na; 6 Princ£pis en que se fundan
las Reglas d las quals els Versos estart subjectes; y sens las quals no sebrian tenir
gracia ni harnmonia. (Mahn. L'an d'el Senor 1818), 15,5 x 21 cm., [4] + 36 pa-
gines.

37. A la Biblioteca Victory es conserven diversos reculls de poesies tradicionals
ell manuscrits autografs de Febrer. Un Wells, sense data ni floc, que porta per titol
Recopilacio de las Coblas qu'es cantdvan antigamcnt en las festas d'alguns Sdnts
Advocads (10,5 x r.5 cm., [6] + 68 pagines + 6 pagines en blanc). D'altres, en canvi,
semblen tenir almenys una part escrita per Febrer, segons es dedueix (Pull full solt
inserit al final d'un Wells que din ((Indite de las Coblas qu'hc cQrnp62tgs». Antoni
Febrer hauria fet, en aquest cas, un paper semblant al del rosseliones Janine (veg.
ALFOSS SERRA I BALDO, Els (Wlassements)) poetics de Miquel-Joan-Josep Jaume, ER,
II (1949-1950), 183-214). Els dos manuscrits d'aquest tipus que conec son tots dos de
n),5 x 15 cm. i van signats per Febrer ; duen el mateix titol i la mateixa data
Recopilacio de difercnts Poes£as Menorquinas; Y principalment de las Coblas qu'es
cantan ell las festas d'alguns Sdnts Advocads (Mahn. I,'aii d'el Senor 181o)
Full tc [4] + 102 pagines + el full soft citat ; I'altre en to [6] + 134 + 12 en blanc + 2
Windex + 2 mes en blanc. Una antra Recopilacio de difercnts poesias Menorqu£nas y
principolnlent de las Pro.as y de los Hinines qu'es cdntan en las Missas de las festas
solentnas, Traduccio d'el Llati, (Dlaho, L'aii d'el Senor 1820), conservada en un ills.
autograf i signat per Febrer, senlbla haver estat versificada per ]'escriptor maones.
Hi ha encara nombroses copies en fulls solts, com la del Glosad sobre Las principals
festas de fair, ecsceptad las qui son moviblas, Comp6st per un Cego (Mahn. L'afi d'el
Senor 1815), 10 X 14 ell'., 12 pigs. sense numerar.

38. Pals manuscrits de terra religios poden dividir-se en tres grups. 1) Uns, de
la ma de Febrer per0 sense none, que semblen esser simples copies, potser adaptades
al menorqui : M6do de resar el Rosdri d Maria Santissinta (10,5 X 15 till., [2] + IS
pagines) ; Meditations per tots los dies de la Semmdna (10,5 X 15, [2] + 30 pags.)
Novenari en honra de la Bta. Catarina Tornds (10,5x15 cm., [2]+22 pags.), que conte
uns G6tgs al final. 2) Uns altres manuscrits, autografs i, en general, signats, con-
tenen traduccions de Ilibres de moral o de pietat : M6do de ben viurer o Compendi
de la filosof£a moral, T'raduccio d'el Llati ab el tecsto al costad, (Mahn, L'au d'el
Sen'Ur 1803), 10,5 X 15 ell., [4] + III + 143 pagines + 4 pagines en blanc, correspon
a un text xines arribat a traves d'Anglaterra i traduit del Had ; Las Vespras d'els

Diumenges, Traduhidas en Memlrqui, ab Quartillas Io,5 x 15 cm., [2] + 16 pagines,
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8 JORDI CARBONELL

blenient cl primer quc apareix a la literatura catalana des de 1'Idat

mitjana, d'un veritable relleu dins la nostra cultura.

L'obra d'Antoni Febrer, que no ha estat gens estudiada fins ara,

niereix 1'atenci6 dels erudits. Aci nomes correspon de subratllar la ini-

portancia de la seva obra gramatical, d'indicar la repercussio que tin.gne

a illenorca en el seu temps i de puntualitzar-nc les caracteristiques originals

dins la tradicio gramatical catalana.

La simple enumeracio de les obres grarnaticals i lexicografiques d'An-

toni Febrer3s es suficient per a fer veure in seva importancia corn a lin-

giiista. L'estudi del sett contigut ens revela el caracter revolucionari i ra-

tional de la seva obra coin a gramatic, alguns trets de la qual scran

analitzats mes avail. I;ls prolegs ens revelen la seva conseiencia lingiiistica

i els criteris que presidiren la seva actuacio. Son aixi mateix valuoses

clues lletres adrecades a Josep Togores i Zanglada, comte d'Ayamans,40

- poeta, actor de l'Ortografia de la llengo mallorquina, del Diccionari

rnallorqui-castelld, traductor de Cadalso41 - durant el periode que 1'erudit

nnallorqui fort governador militar intern de l'illa de Menorca, l'any 1820.42

en vers, sense nom de traductor ; Las Completas, Tradul,Idas en Menorqui, ab Quar-

tillas, 10,5 X 15 cm., [2] + 22 pagines., en vers, sense noun de traductor ; L'Ofici

d'els Marts, contenint Las Vespras, Matfnas y Ldudes, Traduhfdas en Menorqui, ab

Quartillas, per cons6l de las personas qui no enteilen in llengua llatina (Mahn, I,'ani

del Senior 1838), 10,5 x 15 cm., [6] + 62 pagines + 6 pagines en blanc, en vers ;

Els Sdtms de David Y els Cdntics qu'es cdntan en l'Iglesia, durant tot el curs de Tan.

Traduhfds en Menorqui, ab Quartillas (Mahn. L'an d'el Senior 1840), 10,5 x 15 cnn.,

18] + 452 pagines + 4 pagines en blanc, en vers ; Cdntic de l'Iglesia atribuhid d

Stint Ambros y Sdnt Agustf, 10,5 x 15 cm., 224 pagines, en vers (hi falta la portada).

;) Finalment, un tercer grup es format per les obres conservades en manuscrit- auto-

grafs i signats, compostes o compilades per Febrer : La Jorndda d'el C, istid..SantifiGd-

da per rnedi de l'Oracio y de la Mediiacid (Mahn. L'afi d'el Selior 1809), Io,5 x 15 cm.,

[4] + 426 pagines + 2 pagines en blanc ; Catecisme 6 EsplicaciO de la Doctrfna Cris-

tidna (Mahn. L'aii d'el Seiidr 18io), 10,5 x 15 cm., [6] + 228 pagines + 2 pagines

en blanc. Horn conserva aixi mateix a la Biblioteca Victory : La Geografia universal,

Declarada en Versos tdchnics (Mah). L'afi d'el Senor 1826), ms. autograf i signat,

Io,5 x r5 cm., [2] + 22 pagines, 316 versos; La Geografia Universal Met6dicanlent

esplicdda, Per facilitar l'us d'aquesta Ciencia, Ab l'auxili d'els Versos, artificiils

(Mahb, L'an d'el Senor 1826), 10,5 x 15 cm., [6] + 276 pagines + 2 pagines en blanc ;

Mdtodo de Cdnt 6 Conservat6ri de Mtisica , Traduccio d'el Frances (Mahn. L'afi d'el

Seiidr 1829), ms. sense nom de traductor peril autograf de Febrer, 15,5 X 22 cm.,

48 pagines. Hi ha encara plecs i fulls stilts de la ma de Febrer sobre tenses de

Botanica, Zoologia, Farmacia, invencions, etc.

39. Vegeu notes 31 i 32.
40. S6n datades el 3 de juliol de 1821 i el 23 d'agost de 1824. Les donem en

apendix, amb els n$ms. 3 i 4, a causa de slur interes. Se'n conserva una copia a la

Biblioteca Victory i una altra a ]a Biblioteca Pfiblica de Ma6, ambdues autografes.

41. Vegeu BovER, op. cit., II, 439-442 ; ALCOVER, op. Cit., xCIIi ; JOAQUIN M.

BOVER, Historia de los barones de Lloseta, condes de Ayamans (Palma 1849).

42. OLEO, op. cit., II, 594.
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Sabem, d'altra banda, que Antoni Febrer, malgrat la seva gran ad-
miraci6 per la cultura francesa, no fou un afrancesat, sin6 que 1'any 1812,
en plena guerra contra Napoleo, fou diputat de la seva illa a Mallorca,
on era vocal de la junta Suprema.42 Aquest fet testimonia Lambe el seu
prestigi personal, i es un element indirecte que ens ajuda a comprendre
la figura humana del gramatic, del qual tenim poquissimes dades bio-
grafiques mes.

Altrament, concixem que les sexes idees gramaticals, de filiaci6 fran-
cesa i particularment relacionades amb De Wailly,44 tingueren influencia
a Menorca durant la primera ineitat del segle xix. Aquesta influcncia es
tradueix en la revisi6 gramatical de textos manuscrits4S i en la repercussi6
que l'obra de Febrer to damunt els gramatics menorquins posteriors. Aixi,
quan 1'any 1857 Juli Soler publica la seva important Esposict6 de lo
estad actual de l'agricultura en la isla de Menorca,46 hi posa al davant
tines «Reglas de pronunciacio y ortografia estractadas de la gramatica de
la llengua menorquina, escrita I'an 1821, per D. Antoni Febrer y Cardona ;
y adoptadas, per 1'editor, en l'impressi6 de la present obra».47 1~`,s tin
fenomen curios d'observar que aquestes Reglas, resum a traves de les
quals era coneguda fins ara l'obra gramatical d'Antoni Febrer, no s6n
estrictament fidels a les normes dels Principis Generals y Particulars de la
Llengua, Menorquina, car nomes hi es mencionat l'accent agut, i no apa-
reix ni 1'us del guionet, ni el signe ll per a indicar la lateral palatal
- probablement per rab de dificultats tipografiques. La Gramdtica, pu-
blicada en castella per Juli Soler l'any 1858,48 revela, sense mencionar-ho,
]a influ6ncia de Febrer, fins i tot en els arguments d'indole practica del
pr6leg,49 i, simptomaticament, es la darrera gramatica menorquina no dia-

43• OLEO, op. cit., II, 592.
44. Principis Generals y Particulars de la Llengua Menorqufna, I-I2.
45. Per exeinple, el Metodo prdctic per f9r b6na confessid, de mestre Gaspar

Cardona (ms. datat a Ma6 1'any 1804 , Biblioteca Murillo), porta una indicaci6 al final
que diu : KAquest llibre fonc compost per Mre. Gaspar Cardona y corregid per Dn.
Antoni Febrern. Gaspar Cardona havia publicat una Pldtica que ensenya el cami del
Cep (Ma6, Fabregues , 1794), que no sembla haver estat revisada per Febrer. En
canvi aquest ja revisa unes Gl6sas sobre los ablisos de la M6da, y d'el p6rte d ' el tems
present, Comp6stas per Mre. Gaspar Carddna, Lail 18oi, que es conserven a la Biblio-
teca Victory en un ms. de la nia de Febrer, 10,5 x 15 cm., 32 pagines sense numerar.

46. Esposici6 de lo estad actual de t 'agricultura en la Isla de Menorca , escrita
arregladament 4 las observacions que lha reunid sobre la matexa materia D. Rafael
Febrer y Alberti, per D. JUL,io SOLER (Ma6, Impremta de Joan Fabregues i Pascual,
1857), IV + 162 pagS.

47. Ocupen les pagines i-1v.
48. Gramdtica de la lengua menorquina , por Julio Soler ( Mao, Impremta de Joan

Fabregues i Pascual, 1858).
49. aMuchos se dedican al estudio de lenguas estrangeras sin haber aprendido

por principios la materna, sin tener suficiente conocimiento del idioma nacional para
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10 JURDI CARI3O\EI.1.

lectal,''° d'un nivell taninateix ben inferior al de les obres d'Antoni Febrer.
La liliacio francesa de les idees graniaticals de Febrer to importancia,

no tan solament per a constatar d'una manera general l'obertura europea
de la cultura menorquina de 1'epoca, sing, d'una mancra particular en
el nostre estudi, perquc repercuteix on els titols do les seves gramatiques,
tots cis quals porten el mot inicial Principis.'' Aquesta influcncia cs evident
s coniparem els titols de les gramatiques de Febrer anib cis de De Wailly,"
que ell seguia, i de Restaut,"' que ell combatia,'1 tots cis quals contcnen
el mot Principis a l'iniei. Altrament, no coneixern cap altra gramatica de
l'epoca, en llengua catalana, quo contingui aqucst mot.

V

Hein analitzat and) un cert detail l'obra gramatical d'Antoni Febrer,

perquc tc uns punts de contacte molt importants amb cis Principis de la

leciuoa nicnorquina. Exposareni les principals coincidcncies a continuacio.

i. ('oincidencia en cis titols. - Hein observat que 1'inici amb el mot

Principis en el titol de les gramatiques del segle xviii i comencament del

segle xix norms apareix en les obres d'atribucio segura a Antoni Fearer.

Doncs he, es un fet simptomatic que la sola excepcio siguin els Principis

de la lectnra mcnorgnina.

2. Coincidcncia en cis levies. - Hem exposat que els Principis de

la lecturer nienorquina duen a la portada coin a lema mia citacio de Cicero :

ruQuod inunus Reipublicae majfis inelius-ve offerre possumus, quam si do-

cenius atque erudimus juventutem ?a. ,ahem que Febrer tradui Cicer6

aprender aquellas con alguna facilidad. A obviar estos inconvenientes y a disininuir

las diticultades quo presenta el estudio de los idionlas frances, italiano e iugl(s es a

to que tieude la presentc gramatica, siendo Cste al mcuos el principial objeto que

se ha tenido en vista al escribirla.,, (pag. ix).

So. Vegeu J. l ERRER Y P.ARI'AI„ Quertille des diclete menurqui (Mao iS,sS) ;

J. Fei i s ie V I'ARI'A1,, Tratado de lectnra del ditilcclo naenorqu in (Mao 1870) ; J. F';RRP.R

Y PARPAL, Tralado de analvgia del diafeclo mcnorquin ('.%Iao 1872).

5r. Vegeu supra, nota 31.

52. La prinlera edicih de la gramatica de De Wailly (1754) dun per titol Grannnaire

fraricoise, pero en le. nombroses edicions posteriors (el 1788 surt i'onzena ) el titol Cs

Principes geueraux ct particuliers de la languc francoise (Cfr. FERDINAND BRUNOT,

Histoire de la languc francaise ties origines a 1900, VI : Le k I'1IJ 1° siecic, I)euxicnle

partie, La laugue poslciassique, par ALEXIS FRANcois, fascicule premier (Paris 1932),

901 ; Francois senlbla colieixer nonics den edicions ('aquesta obra).

53. I'1r.RRr RESTAUT, Principes generaux ct raisount!s de la gram)naire Juanfoisc

!Paris 1730 ; dotzena edicio 1780). Cfr. BRUNOT, loc. cit.. pegs. XV, 901.

54. Principis Generals Y Particulars de la Llengua _lleuorquina, pags. r ss.

55. Cfr. AGUILO, op. Cit. ; ALLOVER, op. Cit. ; (.Rnt}a, OP. cit. ; MIQUEL i ViROfa,

op. Cit.

204



ELS PRINCIPIS DE LECTURA b1ENORQUINA , DE 1804 11

i, per un cataleg manuscrit dregat un temps despres anib el tftol de
Piblioteca de la casa Febrer,'s tenini esment que devia posseir almenys
quatre llibres dedicats a 1'orador llati.s' Fero, encara mes simptomatic,
exactament la ulateixa citacio de Cicero apareix, un xic mes allargada,s8 als
Principis Generals y Particulars de la Llengua Francesa (1807) i als Prin-
cipis Generals y Particulars de la Llengua menorquina (1821), obres que
conservein autografes i signades per Antoni Febrer i Cardona.

3. CoincidtIncia en els prolegs. - Les idees exposades al aPrefdciu

dcls Principis de la lecturra menorquina s6n despres repetides als pro-

legs dell Principis Generals de la llengua menorquina (18o4) i dels Prin-
cipis Generdls y Particulars de la llengua menorquina (1821),59 ampliades
i. en algun punt, mes madurades, flies evolucionades. Aixi, hi trobeln

reproduides les idees seguents: absencia d'estudis anteriors metodics; fina-

litat didactica per a la joventut ; negligencia de les generacions anteriors ;

nlanca de cultiu, ((unic defecte)) de la Llengua propia; incitacio als menor-

yuins a usar Bur llengua, corn a justificacio i objectiu de 1'autor en
escriurc l'obra. Hi trobern, substancialment coincident pero ales evolu-
cionada en el concepte i mes nladura en els objectius, 1'exposici6 re-

lativa a la comunitat linguistica dels ((Catalans, Valencians y Nlallorquins))

56. Ila d'haver estat fet despres de 1888, data de publicaci6 del darrer voluul
de la Historia de la isla de Menorca, de Pere Riudavets , que hi apareix. Conlpren
den seccions : aDerecho Civil» ( 1-7), aDerecho Can6nicon ( 13-IS ), aSagrada Escritura
y Santos Padres)) (23-26), aOratoria y clasicos latinos.r, ( 31-36), ((T'eologia y Filosoffa))
(.11-46), aCiencias y Dicciouarios ,, (51-57), aAscetica y Mistica ,, (63-71), aObras variasn
(77-88), Historia ( 93-97) i aRevistas y Novelasa ( 101-105 ). As un cataleg incomplet
(onset, per exeinple, els nlanuscrits de Febrer i d'altres obres que endevinenl que
Febrer devia posseir ), pero t6 interes per a l'estudi de fonts.

57. (Oraistzns clloisies (3 vols.) ; Les livres de la viejilesse, de l'amitic; Les epi-
tres Jamilieres ; Epistolaruin selectarum libri quafuarn ( Cataleg, pag. 31).

58. aQuaerenti mihi quanam re possem prodesse qualnplurimis , nulla major visa
es,t, quaur si traderem civibus ureis vias optimarum artium. Quod cairn ,mius reipu-
blicae majus meliusve afferre possumus , qud"t si doce -rnus atque erudimus juventu-
tcnr.' Cie. 2. de I) iv. n. 2. 4.n Malgrat la referencia , el text consta de dos fragments
ajuntats , tots dos del De diuinatione, llibre II, un del paragraf i l'altre del parfi-
graf ii . La traducci6 que apareix a les dues gramatiques de Febrer es Ileugerament
diferent de l'obra signada «I 'n Dlahones,, : aSercant un uledi de poder esser util a

molts , no n'he trobad de inillor qu ' aquell de mostrar als meus compatrfcios el camf
qui conduhex a los arts Iliberals . Perque e quin servfci major y roes agradable podem
fer a la rep6blica , qu'enseiiar y instruhir la joventud ? s En canvi , en els mots comuns,
l'ortografia es, llevat de l'accent a afis i la -d de ajoventud,,, la mateixa . Les dife-
rencies s'expliquen tant perque els textos corresponeil a dates diferents corn per la
influencia dels impressors.

Sq. Vegeu Apc' ndix, nums . I i 2. El sPrefaci ,, dels Princfpis Generdis y Particu-
lars de 1821 compren les pags. 1-12 del ms. i cont6, a m6s del text practicament
complet del dels Principis Generals, alguns comentaris sobre questions estrictament
gramaticals . Per a la ideologia de Febrer son tamb6 interessants les cartes al Comte
d'Ayamans ( Vegeu Apendix, nfxms. 3 i 4).
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amb els ntenorquins, l'idioma de tots essent atret de l'antig llemosin segons

idea general de 1'epoca. Tanmateix, si en els Principis de la lectwra horn

tree, d'aquesta comunitat, la conclusio estricta que ((a(;6 no nos, escdsa

d'haver de tenir principis de lectura propis d'el nostro dialtcticaa i hom

tendeix a subratllar les diferencies, als prolegs de les altres dues obres

1'autor, sense desmentir els mateixos fets, tendeix a subratllar les sem-

blances i manifesta que «cs dons no unicantcnt per els lllenorquins, sou')

tanabc per cls Mallorquins, Catalans T Valencians, &c., que j6 he traballad

aquesla (.;ramatica» . Aquest fet pot Csser el resultat d'un canvi de men-

talitat de 1'autor a consegiiencia de fets externs : efectivament, els Prin-

cipis de la lectura menorquina, be que publicats el 1804, devien haver

estat escrits durant la darrera ocupacio britanica de Menorca,60 Cs a dir

en uns moments de poc contacte entre l'illa i la Testa de terres catalanes ;

en canvi, les altres obres s6n escrites despres del tractat d'Amiens (27 do

mars de 1802) i de la subseguent ocupacio de Mcnorca per les tropes es-

panyoles (14 de juny de 1802), Cs a dir on uns moments que cs reprenia

aquest contacte. En conjunt, dones, les idees exposades als trey prolegs

son fonamentalment les mateixes i divergeixen nomes en algtin punt,

seguint 1'evoluci6 que les circumstancies historiques comportaven.

4. CoinciVncia en les normes ortograjiques. - Les norules ortogra-

fiques que hens exposat a l'apartat i del present treball es reprodueixen

en llurs elements essencials a les obres gramaticals de Febrer i Cardona.

Aixi, la doctrina sobre 1'accentuaci6 Cs la mateixa, amb molt lleugeres

modificacions (una certa ampliacio de 1'tis del circumflex) ; la divisib do

slilabes Cs exactament la mateixa, aixi cons 1'6s de l'apostrof.61 Els punts

de vista sobre les consonants sofreixen una lleugera evolucio, certament

dins la linia logica del gramatic : els sons ks, gz de la Iletra x son repre-

sentats per cs, cz en les obres posteriors (per cs, gz als Principis de la lec-

tura); el so de la lateral palatal I Cs representat per 11,82 on parallel amb la

nasal palatal D, representada per i ; el altres romanen substancialnient

iguals.

6o. Ilo sennbla sugge'rir el fet que entre els fragments de lectura del final n'hi

hagi un d'historia d'Anglaterra.

61. Cfr. Principis de la lectura, pags. 5-6, 23-27 ; Principis Generdls, pags. 143-145,

149-151, 145-146 ; Principis Generdls y Particulars, pags. 238-239, 243-247, 240-241.
62. La manca d'aquest signe a l'obra impresa pot Esser deguda simplement a

manca dels tipus d'impremta adequats, Ja hem remarcat un fenomen semblant en

parlar del resum de la gramkica de Febrer publicat per Juli Soler. (Vegeu supra,

Pag. 203.)
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VI

Les coincidencies mencionades a 1'apartat anterior ens porten a afirmar
que els Principis de la lectura menorquina foren escrits per Antoni Febrer
hrobablement durant la darrera ocupacio anglesa de l'illa de Menorca
(1798-1802). En efecte, 6s inversemblant que una acumulacio de tantes
coincidencies pugui donar-se entre obres de gramatics diferents.

Importants com son les coincidencies d'ordre extern - titols, lemes -,
ho son Hies encara les d'ordre intern. h'exposicio d'una ideologia general
coherent, que es comuna, d'una banda, al proleg de 1'obra signada per
((Un Mahones)) i de l'altra, als prolegs de les obres i a la correspondencia
d'Antoni Febrer, i, sobretot, 1'interes per la joventut i la defensa constant
de la Ilengua propia, no amb idees abstractes i vagues, sing damunt fets
concrets i aplicacions utilitaries, es una coincidencia remarcable. I, encara,
el fet que la doctrina granlatical, que tc un caracter marcadament personal
i revolucionari dins la tradicio gralnatical, no tan sols menorquina, sing de
tot el domini catala, sigui la nlateixa amb molt petites diferencies, explica-
bles per la normal evolucio de les teories d'un mateix gramatic, fa inver-
semblant l'atribucio dels Principis dc la lectura menorquina a una persona
altra que Antoni Febrer.

I, als criteris positius de concordanca amb l'obra de Febrer podem

afegir-n'hi de negatius : no coneixem cap altre escriptor menorqui contem-

porani que comparteixi aquestes coincidencies. Els pocs assaigs gramaticals

menorquins anteriors parteixen de criteris gramaticals diferents : la Grama-

tica Inglesa y Menorqui( na)ti3 i l 'Explicaci6 molt util per los qui volen apen-

drer de parlar Ingles,6l ambdues anonimes, son de caracteristiques diferents;

Antoni Portella, autor de dues gramatiques llatines en catala publicades a

Mao, havi'a mort a Ciutat de Mallorca el 176565 i no pot esser tampoc,

doncs, el ((Mahones)) autor dels Principis. Ignoro la data de redaceio dels

Sentits y explicacid de las reglas de la etimologia y sintaxis, de Josep

Febrer, que figura coin a manuscrit al catMleg de la Biblioteca de la casa

63. Se'n conserva una copia manuscrita del que sembla Esser el tercer volum
a la Biblioteca de Catalunya (ms. 1233).

64. Bs conserva a la Biblioteca Vives, de Ma6, en tres quaderns o eplaquetesv,
numerats de 1'I al 3, de 15 x 20 cm., amb un total de 114 pagines numerades corre-
lativament de l'1 al 110 (saltant la pagina 30 , que €s en blanc ), les tres filtimes sense
numerar, de les quals dues s6n en blanc. Hi ha una plaqueta anexa , titulada Phrases
No. zo, de 20 X 15 cm., [2] + 102 pOgs., en blanc des de la pagina 58. Al dors de la
coberta de la No. Ib hi ha la indicaci6 cGrammaire Generate de la langue
angloise. Par Thomas Berry, Anglais de Nation, Maitre de Langue Angloise. A
Paris 1775D-

65. Vegeu BovER, O. cit., 11, 134-135 ; AGUILO, op. cit., num. 2.041 , pag. 526.
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Pebrer.tie No he arribat a veure aquest manuscrit, del qual (ni del seu
autor ) no tine cap mes referencia, pore) no sembla que hagi d'alterar ley
conclusions a que he arribat.17

Cal, doncs, admetre que els Principis dc la. lectura. menorquina , publi-

cats amb el pseudoninl oUn Mahonesn, foren escrits per Antoni Febrer i

Cardona durant la darrera ocupacio anglesa de Menorca (1798-1802) i

corresponen a la primera epoca de la nodrida produccib gramatical del polf-

graf nlaones. Les raons per les quals amagA el son none ens son desconc-

gudes, pero no costa d'imaginar-ne despres d'un periodc d'ocupacions

military i de guerra.

APENI)IX

1

[Principis de la lectura menorquina]

Pre faci

Conexcnt que lo.,; principis de la lectura on el funamcnt de qualscv("l

eiencia, totas las nations, tots los pobles hau procurat establir ab principis

solits, al) una norma facil, las reglas funamentals d'el seu propi idiome.

Aparex que'encare qu'el nostro sic trot de l'antig Ilemosi del qual usan igual-

ment los catalans, valencians y Mallorquins, aso no nos escnsa d'haver de tenir

principis de lectura propis d'el nostro dialectic ; essent axi qu'aquest se dife-

rencia d'el (1'aquells, tint en la pronuncia, cum en I'ortografia : no obstant

fins Are 1'hem negligit...

Per remediar en alguna mantra aquesta neeessitat, se donan a hum los

presents Principis, esperant que per falta de millors, y mes pcrfets, sera tolle-

rada la seua insuficiencia.

Aquests Principis tendrAn an triple us : Primeramcnt, ells son destinats

a los qui comensan a apendrer de lligir. Aquests seran conduhits, tom per

una escala, a Iligir perfetament, si seguexen, ab sistenlc las taulas de mots

de diferents sillabas, qui by son compresas, fins arrihar a ]as pessas de lectura

qui s'encontran a la fi de las reglas.

En segon floc, serviran per la direccio del mestrc : puis las ilistruccions

qui intermcdian cntre 1'alfabet y las taulas de mots, Ii facilitarau 1'ecsplicacio

66. Pag. 53.
67. 1,1 tftol (i probablement , el contingut ) coincideix , per exemple , amb el d'una

graniatica patina en catala , anonima, de tipus traditional , que es conserva al ins. I2,;4

de Ia Biblioteca de Catalunya . que Aorta a lcs cobertes la data de «1777".
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d'aquellas reglas que los principiants deuen sebrer , antes que Bien en estat

de poderlas apendrer ab la lectura , y que per consequent , ell deura enseiiarlos, de
viva veu ; Corn son las reglas de los accents : els diferents sons de las vocals

y de las consonants, &c.

hfnalment , aquests Principis no seran inutils a moltas personas qui, cu-

nexentne la practica n'ignoran la teoria.

Puguien aquests flacs Principis ser la clau qui obria la porta a 1'emulacie ;
qui ecscitie los genis illuminats a emplear los sous talents, y la seua erudicio

en profit d ' un idiome , cuio unic defecte consistex purament a ser incult . Puguien

]as pocas reglas qu ' ells contenen ser d'alguna utilidat a los joves : aquest es

el sol fi que m'he proposat . Si lo pug lograr , el meu traball quedara doblament

satisfct per el gust que tendre d'haver estat util a los altres, instruhintme a

mi mates.

2

[Principis Generals de la Llengua Afenorquina. 1804]

Prefdci

Un d'els dons mes preciusos que 1'h6me ha rebut de son Creador, es sens
contredicciO la llengua, la qual per medi de la seue articulacio y d'el seu so
introduhex en las animas de nostros semblants els matexos conceptes, els ma-

texos desitgs, y els matexos afectes qu'es troban en nosaltres.

Pero aquest do tan precios en si, pod esser no obstant mes o menos avan-

tatjos, segons la capacidad de cade qual ; puisque corn en la major propiedad

y unio artificiosa de las paraulas consistesquie la millor pinttira de nostros

pensaments, es cart que quant milldr un sebra esplicar-se, tant mes persuadira,

y es fera admirar de tothom. Y d'aquf es pod inferir qu'el funament de l'ins-

truccio de la joventud ha d'esser el conexement de la seua llengua y el modo

d'esplicar-se ab sos semblants, per entendrer-los, y esser-ne entesos. Y aquest

es l'intent que jo m'he proposad en las reglas que vatg a donar de la gramatica

menorqufna.

Tambe es facil de conexer que sens aquests conexements es poc fitil 1'ense-

iiansa de 1'escriptura, que es 1'altre medi tan necessari de comunicar per medi

de la pintura de las lletras y de la seua diferent combinacio, nostros pensaments

a los ausents y venidbrs. Pues es clar qu'essent 1'escriptfira un retrato d'el

nostro modo de parlar ; si aquest es viciad, tambe surtirA viciada la nostra

escripttira y aquesta es la raho perque son necessaris els conexements de la

gramatica adhuc antes d'aquells de la Calografia y Ortografia, 8 per to menos

en matex tems.

Perloque serfa molt util que 1'estudi de la llengua menorquina s'introduhis

en las escolas de primeras lletras ahont per lo regular no s'ensefia a los allots
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16 JORDI CARBONEI.L

sing els principis de la Religio, ab el modo de Iligir y d'escriurcr. No tots
aquells qui ei van, son destinads a l'estndi d'el llati. La major part en surten
per anar a contes, o a altres empleos que no desempefian sing per 1'escriptura :
y succehex que no arriban jamai a esser eczacts en l'Ortografia, per falta de
no haver-ne apres las reglas segons els principis de la llengua : a lo qual no es
pod remediar sing font-los-ho estudiar en matex toms que los enseiian de Iligir
y d'escriurer.

Es pod assegurar en general que ningu sab la Lleugua Menorquina per
principis ; y no es d'admirar si consideram el poc gust o la negligencia qu'han
tengud ab axo nostros antepassats. Y en efecte, totas las reglas que seguexen
aquells qui pretenen mes de sebrer, es reduhexen a alglinas observations par-
ticulars que cade qual se forma segons la seua opinio o el seu capritxo. Aquells
qui saben el Ilati, creuen parlar y escriurer be en ]a nostra llengua, segufnt
l'origen Ilati en la pronuncia y ortograffa de ]as paraulas, y en la construccio
de ]as reglas propias de la llengua Ilatina. Aquells qui saben el frances, volen
que s'hagie de seguir el seu accent y ]a seua construccio. Aquells qui saben
l'espafiol 6 l'italia, usan tambe de certes constructions y certs modos de parlar
propis a n'aquestas llenguas ; de modo que son tants i On varios els modos
de parlar y escriurer en la nostra llengua, qu'es podria assegurar que d'entre
deu escrits de diferentes persones, no s'en trobarfan dos d'el matex tenor.

Es sens dubte a la falta de pricfpis que s'han d'atribuir tantas espresions
irregulars y tantas pronuncias viciosas qu'es senten cade die, no sols a la
gent ordinaria y sens educacio, si que tambe a las persones d'un y altre secso,
qui passan per doctas y elegants. Y si entre la gent de Iletras n'hi ha alguns
qui parlien mes recte que los altres, no es lino per una especia de vivesa o
comprehensio natural, qui los dicta que va miflor d'aquell modo, pel-6 sells
sebrer donar-ne una regla, 6 el motlu perquc va minor.

Aquestas faltas no poden absoludament evitar-se sing per medi d'un estlidi
particular de la llengua. L'us d'el mon y la lectura de bons llibres poden molt

be rectificar en alguna cosa el modo de parlar y d'escriurer ; pero no donaran
jamai principis.

lTn altre error, qui sens dubte ha contribuhid molt a no cultivar la nostra

llengua, ni establfr-ne els principis es que per lo matex que no es cultivada,

ni coneguda la seua perfeccio, molts se figuran qu'es un llenguatge grosser,.
incapas d'el menor adorno ; pero si fan atencio qu'una multitud de reglas

qu'es donan aqui, son casi mot per mot las matexas qu'aquellas de la llengua

francesa, conexeran el seu engafi, y veuran que son On semblants aquestas

dues llenguas, que no falta a la nostra sing esser mes cultivada, perquc sie no

vull dir tan elegant y perfeta corn la francesa, pero molt semblant a ella.

Una cosa hi ha cert que la nostra llengua to 1'avantatge sobre la francesa,.

y adhuc sobre las altras llenguas vulgars de 1'Eur6pa, y es d'esser la nostra

pronuncia molt mes adequada per apendrer qualsevol altra llengua, y en efecte,

nosaltres havem vist, i veim encare cade die francesos domiciliads a Menorca

desde mes de 30 afis, qui no obstant que parlien el Menorqui, no han sebud
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jamai pronunciar-lo conforme , perque no Mn pogud desvesar-se de la pronuncia
particular a la seua llengua . Y lo matex es de los Inglesos y Espaii6ls qui han
apres de parlar Menorquf , y sempre v6len pronunciar-lo ab 1 ' accent pr6pi a la
seua llengua ; quand per el contrari qualsevol Menorquf per poc qu 'hagie prac-
ticed algdna d'aquestes llenguas , arriba a pronunciar-la tan perfetament, qu'a
penas es diferencfa d'els qui son naturals . Lo qual no p6d atribuir-se sinb a
los avantatges que to la nbstra pronuncia sobre las altras llenguas : puisque no
essent ella viciada , ni constrenida a reglas particulars ansbe coadunant-se y
adherint-se a la pronuncia de las altras llenguas, fa que nos es molt facil el
pronunciar qualsevol paraula axf com ells.

Z Pod haver-hi dons res mes deplorable qu'es veurer qu 'essent la pronuncia
de la nostra llengua tan adequada per apendrer las altras llenguas , sfe estada
fins al present y hagie d 'esser encare tan negligida , que no tengut-m una sola
Iegla ffcsa per sebrer determinadament corn s'ha d'escriurer 6 pronunciar un
sol terme ?

Adenles, que si nosaltres tenguessiem regles fiesas y determinadas, nos
seria molt mes facil d'apendrer las altras llenguas Out vulgars , corn la Ilatfna ;
puisque las reglas generals en casi totas las llenguas venen a esser en poca
diferencia las matexas ; y com la llengua nativa sfe molt mes facil d'apendrer
que las estrangeras , sebent nosaltres la n6stra , ab mes facilidad y prontitud
podriam apendrer las estrangeras.

D'altra part, es cert qu 'un no avensa en qualsevol ciencia sfe, sinb en quant
n'estudia y eczamina a fons els vertaders principis ; y qu'el metodo mes curt
y en matex terns mes solid d 'apendrer una llengua , es de preparar-s'hi per medi
d'un conexement eczact d 'els seus principis generals y particulars , aplicant-los
a la llengua qu 'un ja sab per consuetud.

Y en efecte, luego qu 'un jove conex lo que las llenguas tenen de coma
entr'eflas , y sab esplicar ab la seua pr6pia , per medi de definicibns precisas,
tots los termes y totas las dificultads gramaticals , , que li queda a fer per
passar a una llengua estrangera sing substituir novas espressibns a n'aquelYas
de las quals conex ja el valor y la naturalesa ? No sera ja a las h6ras sing
un jog de mem6ria. El judici y la reflecsib hauran Kt els seus majors es-
forsos, y ja no sera necessari sing una lleugera atencib per observar en que
las dugs llenguas, aquella qu'un sab, y aquella qu'apren , es semblan o es
diferencian.

Jo he intitulad aquesta obra : Principis generals de la LlPngua Menor-
quina, no perque considerie qu'aquesta llengua deguie el seu origen a Me-
n6rca sebent molt be qu'aquesta ilia fonc fundada de Valencians , Catalans, &c.
els quals ei portaren la seua llengua, que es la rnatexa que nosaltres usam,
y antigament s'anomenava Llemosina ; sinb perqu'essent fete a Menorca, y
per un Menorquf , es adequada a la pronuncia que s'usa a n'aquesta ilia, qui
en certas paraulas es algun tent diferent de la Valenciana , Catalana y Ma-
f orqufna . No obstant , qu'axo es una c6sa tan accidental, que no sera obstacle
perque la major part de las reglas qu'en ella es donaran , no puguien servir
per uns y altres.
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Es dons no unicament per els Menorquins , sing tambe per els Mallorquins,
Catalans y Valencians, &c. que jo he traballad aquesta gramatica, y no sols
perque tenguien un metodo per apendrer de parlar y escriurer la seua llengua ;

sing perque puguien apendrer mes fracilment las altras llenguas vulgars de

]'Europa, y la llatina. Y creg poder prometer-los que trobaran en aquest

Compendi una preparacio qui los ne facilitara las majors dificultads ; adver-

tint-los qu'aquesta vida esta plena d'ocupacions y d'embarassos, qui los do-

naran molta pena si no saben ben parlar, lligir y escriurer. Pues aquell qui

parla corn un ignorant, es la burla de los altres. Aquell qui no sab lligir, es

com an cego. Y, Z de qu'es capas aquell qui no sab escriurer? Per ultim la

bona educacio no solament es necessaria, sing que fa la mes dolsa consolaciu

en las miserias d'aquesta vida.

3

[Lletra d'Antoni Febrer a Josep Togores i Zanglada, comte d'Ayamans]

lliaho, a 3 de Juriol de 1821

Al Sr. Conde de Ayamans , Brigadier

de los Exercitos Nacionales. Palma

Molt Ill- . Senor,

Vatg rebrer ab la major complacencia la seua apreciada carta de 3 d'abril,

en ]a qual V.S. tengue la bondad de comunicar-me alguns dubtes sobr ' els prin-

c1pis generals y particulars de la llengua Menorquina , que j6 establesc en la

mia gramatica . Molt hauria desitjad qu 'antes de partir V.S. d'aquesta ilia

per Mallorca , hagues pogud comunicar-me major nombre d'observacions sobre

los errors mes o menos essencials que pug haver comes en una obra que vatg

emprendrer sens tenir antecedent qui pogues servir-me de guia . Pero suposad

que V.S. s'oferi novament a eczaminar els sobredits principis, dir-hi el seu

parer, y passar-los igualment al d'el P. Difr. Mayol ; li enviy ab el Nebod

la copia que li vatg prometrer : puisque lo que mes desitg es el parer de las

personas intelligents , qui puguien donar -me llum per conexer si vatg errad

en algfina cosa, a fi que si aquesta gramatica arriba a donar-se a 1'imprenta,

surtie tan correcta corn sera possibla.

En quant al Compendi de la Poesia Menorqufna y los altres dos llibrets

de Poesias que me va tornar, juntament ab altres qu'en teng tOant en prosa

com en vers , si troba que lo meresquien , y qu'a Mallorca vulguien imprimir-

los, ab molt de gust los hi enviare ; advertint , per6 qu 'axi com tant per ax&

corn per la gramatica , no desitg lucro algun, no vull fer tamp6c ningun gasto.

Per consequent l'impressio ha d'anar per conte de l'Impressor ; y s6ls se li

pod posar el pacte que mos n'ha de regalar per lo menos duas dotzenas

d'eczemplars de cada cosa, una per mi y l'altra per V.S. si li aparex.

Entretant m'ha aparegud a prop6sit respondrer en un pleg separad als
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dubtes que V.S. me proposa, afi de veurer si discutint un poc mes aquesta
materia trobarem algun medi per resoldrer aquests y semblants dflbtes y axo
es tot lo qu'he pogut traballar fins al present, per rahb d'una indisposicio que
vatg tenir d'alguns dies de febre, qui m'ocasiona molta flaquesa de cap ; de
modo que vatg haver de suspendrer d'escriurer y tot, perque per poc que
vulgues aprovar de fer alguna cosa, me sentfa ab major flaquesa de cap, y lo
havia de dexar anar.

En altra ocasio, si Deu v6l, li enviare una altra nota d'alguns d'aquells
termer, en que me recorda haver observad alguna di£erencia en Pus que
nosaltres en feim respecte d'aquell qu'en fan a Mallorca sibe que no son
molts, perque no vatg tenfr la curiosidad de notar-los quand me trobava alli ;
pero li esplicare un poc milldr la significacio d'aquells que V.S. m'envia ;
y en matex tems n'hi aiiadire una altra porcio qu'en teng de notads qui no
pug afinar corn se diuen en castella, ni en frances, ni en llatf, puisque no es
troban dins el Diccionari Catala, ni dins el Gazophilatiu Mallorqui. Y per
liltim li enviare algfinas altras notas sobre la Pronfincia y 1'Ortografia Menor-
qufna, per haver reparad alguns errors tant en los escrits que V.S. me feu
l'honor de comunicar-me, corn en diferents altres manuscrits o impressos.
Y tant ab axo, corn en lo demes que puguie donar-li gust, m'oferesc a ]a
seua disposicio, essent son segur y of". servidor Q.B.L.M.D.V.S.

4

[Lletra d'Antoni Febrer a josep Togores i Zanglada, comte d'Ayamans]

Mahb, a 23 d'Agost, de 1824

Molt 111". Sr.

En la mia carta de 3 de juriol de 1821, jo li vatg insinuar qu'en altra
ocasio li enviaria algunas altras notas, no solament sobr'alguns d'aquells
termes en que me recordava haver observad alguna diferencia en l'us que
nosaltres en feim respecte d'aquell qu'en fan a Mallorca ; si que tambe sobre
la Pronuncia i l'Ortografia Menorquina ; per haver reparad alguns errors,
tint en los escrits que V.S. me feu 1'hon6r de comunicar-me com en diferents
altres manuscrits o lmpressos. Pero com en una carta d'el 1r de Matx, de 1822,
V.S. me diguO que s'en anava a Madrid, no vatg donar-me pressa, esperant el
seu fells retdrn. Suposad dons qu'el terns passad es irreparable h@ considerad
que convenfa aprofitar el present per enviar-li les sobreditas notas ; en ]as
quals podra V.S. veurer discutids alguns d'els principis sobr'els quals jo
establesc las reglas de la mia gramatica. Quisa li escusara axo algun traball,
u per lo menos li facilitara el medi de fer las seuas observacidns. Fonc certa-
ment una desgracia qu'el Dif.r Mayol moris de 1'epidemia, perque jo havia

observad qu'ell era molt actfu, i aficionad a las reglas de la nostra llengua
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vulgar . Pero en ti no faltaran 5 Mallorca, homens capacos per axo y molt
mes. D". Joan Binimelis i el Dr. Bartomeu Serra, a ne qui jo vatg fer veurer
un Compendi de la mia Gramatica, m'aparegueren entesos sobr'aquest par-

ticular ; y haurfan desitjad veurer-lo imprimid. Supos que n'hi deu haver

molts d'altres, qui tanlbe podrfan dir-hi la seua ; pero haver d'anar d'en

tin en un, serfa un mai acabar . El miller medi m'aparex que scria donar 1,1

gramAtica a l'imprenta , y despres cade qual podrfa fer les seues observaci&ns.

Per axo li agrahirfa molt si V.S. tengues la bondad de fer -me sebrer si a Ma-

llorca 11i haurfa algun impresser qui vulgues imprimir- la per conte seu, en

cuio cas jo li cedirfa el manuscrit, solament qu'ent donas una dotzena d'cc-

zemplars per regalar als parents y amigs. Pero si l'impressor no s'arriscas

d'empendrer l'impressio de tota la gramatica, y vulgues imprimir a lo menos,

el Compendi de la Poesia, qui no contendrfa sine uns cinc fulls, m'aparex

que seria lo bastant ; perque compreng qu'axo seria un medi per m6urer

1'emulaci6, y Kr que dins el toms es tengues mes gust y aficio a la nostra

11engua. Aquf no es pod fer imprimir res en menorqui, puisque corn lo:

impressers no es poden prometrer gaire despatx, fan pocs eczemplars, y per

consequent carregan de preu, lo qual fa que tenen menos despatx. Hi ha

alguns mesos que jo vulia fer imprimir les Aventuras d'Arfstonoo traduhfdas

en Menorquf y Espanol, posadas en tres columnas ah el tecsto frances en

mitg ; lo qual m'aparex que seria estad molt titil per aquells qui aprenen la

llengua francesa, pero no hi hague sing dos suscriptors y en consegilencia ha

quedad suspesa l'impressio. Li enviy copia de duas petftas pesses de Poesia

qu'he estret y traduhid d'el Frances perque m'aparegueren molt analogas a

las circonstancias d'el tems. La primera es una coda a la Pau y font en

ocasio que sebent ja nosaltres aquf per via de Gibraltar, la noticia de la

rendici6 de Cadis, y de la Ilibertad d'el Rey Fernando, estiguerem no ohstant

bloqueads per una Fragata Francesa esperant que la noticia nos vingues

d'offci. La seg6na es una Fabula contre los innovadors y coal contents. Y si

en alguna altra cosa pug servir-lo, disponguie de son servidor Q.B.L.M.D.V.S.,

S.' Conde de Ayanians.

A. F. y C.

JORDI CARBONELL

Soeietat Catalana d' Fstudis Histories.
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