
SOBRE LA DATA DE LES REGLES DE PURISME
IDIOMATIC DE BERNAT FENOLLAR

Fra Llufs Galiana (1740-1771), dominica d'Ontinyent, be que morf

molt jove, es una de les principals figures de la pre-Renaixenca del

segle xviii a Valencia. Mantingue una correspondencia erudita amb Gre-

gori Mayans, l'indiscutible mestre de tothom, i ocupa un Hoc rellevant

entre els brillants rengles dels illustrats valencians. Collabora tambe molt

activament amb Carles Ros (1703-1773), el capdavanter del valencianisme

setcentista, tot i que la solida formaci6 humanista de Galiana el feia tecnica-

ment molt superior a Ros, fog6s idealista peril modest autodidacte.
Galiana escrivf a Ros una carta erudita que aquest publica a la capca-

lera de la segona edici6 del seu Diccionario valenciano-castellano,' molt
mes lmplia que la primera.' La traducci6 d'aquesta carta figura a Los Fills
de la Morta Viva de Constantf Llombart,' i diu en un dels seus paragrafs :
((En Bernat Fenollar, que ademes de les moltes obres que compongue en
very y prosa, treballa un Tratado de las ¢alabras que se deben eliminar
de la Lengua Valenciana or ser agenas al Idioma. Esta obreta seria la
mes i til que desijar-se poguera en este asunte ; empero fins ara no tenim
d'ella altra notfcia qu'aquella que nos d6na Jaume Gasull en la seua titolada
La Brama dels Llauradors del Orta de Valencia, i aixf, lo qui la traguera
de l'oblit, acreedor seria a quansevol honra.))`

Galiana havia tret aquestes notfcies de Vicent Ximeno.' L'honor augu-
rat per Galiana l'ha assolit quasi dos segles mes tard Antoni M. Badia
i Margarit, que el 1950 comenca la publicaci6 de les «Regles de esquivar
vocables o mots grossers o ¢agesivolsu : Unas normas del siglo XV sobre
Pureza de la lengua catalana,° segons Punic manuscrit que n'existeix, el

I. Valencia 1764.
2. Valencia 1739.
3. Valencia 1879.
4. RIBEI,[,ES COMIN, Bibliogr. Leng. Val., III, 374.
5. Escritores del Reyno de Valencia (Valencia 1747), I, 59.
6. BRABLB, XXIII, 137; XXIV, 83; XXV, 145.
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qual es troba a la Seu de Girona. Tal corn ens han pervingut, les Regles
son una relacio de (mots o vocables los quals den esquivar qui be vol parlar
Ia llengua catalana, a jui del reverend prevere mossen Fenollar e misser
Hieronim Pau, c altres homens diserts catalans e valencians, c prestan-
tissims trobadors)).

L'autor de les Regles era realment el poeta i canongc de Valencia

Bernat Fenollar (-}- 1516), i el coetani Jeroni Pau (t d. 1491), tambe canonge

de Vic i de Barcelona i familiar del papa Borja, fou nonles el continuador de

l'obra de Fenollar. Segons propia declaracio dens antors, les Rcgles contenen

cls mots i les formes rustiques que calia evitar, per tal com centre les

persones de bon ingeni o experiencia, facihnent se coneix dits vocables

esser d'Fnlpurda, o d'Urgell, o de Mallorques, o de Xativa, o de les Mun-

tanyes, 0 pagesivols, dell quals no acostumen usar los cortesans no elegants

parladors e trobadorsn, car hom considerava que pertocava a les dues

capitals, Barcelona i Valencia, de donar ]a pauta del purisme idiomatic.

Jordi Rubio, en ens seas magistrals capitols de Literatura catalana,'
ja observa la relacio entre aquestes Regles de Fenollar i la Branca de
Gassull, de que tot seguit parlarem. Tambe jo vaig recomanar 1'estudi
conjunt dens dos textos interdependent,;.'

Les Rcgles puristes de Fenollar eren massa primercnques. Son tin
precedent modest pero significatiu de la tasca realitzada on castelly per

Juan de Valdes (1535), on italic per Pietro Bembo (1529) i en frances per

Joachim Du Bellay (1549). Aquelles Regles de purisme idioniytic tan

dejorn fornnrlades per Fenollar a casa nostra, no trobaren ambient propici

ni tingueren seguidors. L'csperit burges, coin el que caracteritz la nostra

quinzena centirria, sol esser de curta volada i se satisfy amb la realitat

iulmediata, contingent i momentania, sense neguit de definir-ne el particu-

larisme. Per aixo es malfia i mira amb sornegucria l'intellectual que s'esfor-

4a on cerca de les essencies amb la noble ambicio de projectar-se I:isto-

ricanlent.

L'afany de Fenollar no fou compartit gels burgesos lletraferits do
I'opulenta Valencia de la segona meitat del quatre-cents, que, si be culti-

vaven bastant la literatura vernacla, ho feien tan sons com tin csplai, i

manifestaven llur complaensa - i aptitud - per les composicions festives,

agudes i descarades. No es, doncs, gens estrany que la reacciO provocada

per les Regles fos una sytira, escrita precisanlent per Janine Gassull, tin
dens concurrents assidus a la tertulia literaria de Fenollar, fruits de la
qual foren diverses obres collectives.

7. Dins ]a Hi^toria General de las Literaturas Hispknnicas, dirigida per G. Df.Al.-
PLAJA, III, 879.

8. RVF, 1, 242.
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Fou impresa per primera vegada a Valencia l'any 1561, amb el titol
I.a Brama dels llauradors del Orta de Valencia contra to venerable mossen
Bernat Fenollar, Prevere, hordenada per to magntfich mossen Jaume
Gacull, cavalier. Es tracta d'una joguina poetica en que es descriu grotes-
cament una ficticia protesta irada dels pagesos valencians contra Fenollar
perqu6 havia declarat illfcits vocables que ells s'estimaven molt, els quals
mots Gassull aplega i combina enginyosament en els sous versos. De fet,
amb tot aixo, la Brama ve a tenir un valor lexicografic encara superior al
dc les Regles.

Pero l'actitud de Gassull era frivola i negativa , quan aconsellava a
Fenollar que es desentengu6s de la preocupaci6 purista, i no intent6s de
posar fre als vicis idiomatics de la gent indocta :

173 RPuix ells los se parlen i ells los s'entenen,
i ells los se crien i ells se n'avenen,
a vds, qui us hi mescla en fer-los tal guerra ?

. . . . . . . . . . . . . . . .
263 Puix los ho mostraren sos pares i avis

i hu han heretat de sos rebesavis,
265 deixau-los usar tals mots i paraules.

I no tenteu D6u i la paciencia
de gent tan enorme, cruel i salvatge.
I no els limiteu , mas dau•los llicencia,
i prest revocau aqueixa sentencia

270 i als mots bandejats donau-los guiatge..

Ja ha estat dit que la Bra ma no fou estampada fins el 1561. La tragu6

a Hum l'editor Onofre Almudever, una de les poques figures que reaccio-

naren activament contra la decadencia de les nostres lletres, coin a apendix

de la segona edici6 del Proces de les Olives i la tercera del Somni de Joan

Joan, l'edici6 princeps dels quals 6s un preci6s incunable del 1497. Segons

ell diu, publicava la Brama dels pagesos ordenada per Gassull ((en la qual

estan los vocables o mots bandejats, aixi los del handeig de mossen Fe-

nollar, com los que ell hi afegf, perqu6 fins a en aco se mostre lo conte que

los passats han portat ab la policia de la nostra llengua, i perque los que

apr6s vinguessen, tinguessen occasi6 de no tropesar)).9

No consta, doncs, la data de composici6 de la Branca, la qual ens hauria

orientat amb seguretat sobre la de les Regles. Nogensmenys, en una de les

susdites obres collectives cixides del cenacle literari de mossen Fenollar,

el citat Lo Proces de les Olives e Disputa dels Jdvens hi deli Vells (1497),
en que collaboraren Bernat Fenollar, Narcis de Vinyoles, Joan Moreno,

9. Rirnu ,us CoMIN, Bibliogr. Leng. Val., 1, 265.
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Jaume Gassull i Baltasar Portell, en uns versos de Gassull es esmentada la

Brama en fer befa de Fenollar :

185 aSi en vostre jovent cercaveu revoltes
quan vos fes la Brama tamhe com rail quaix
. . . . . . . . . . . . . . . . .

197 en l'any de les morts, quan vos dels pagesos
haguts bandejats los mots casolans.»

Cal, doncs, identificar aqueix « any de les morts,r, data de la composi-

cio de la Brama i possiblement tambe de les Regles. Ramon Miquel i

Planas, en editar el Canconer Salfrich Palencia dels segles xv y xvi,10 on

son inclosos el Proces i la Brama, considera que el susdit ((any de les morts((

Cs el de 1475, que Valencia pati una terrible pesta." N'hi hague una altra,

pero, i tambt molt mortifera, el 1487, i per tal de protegir la ciutat, el

Conseil General de Valencia, en la sessi6 del 28 de juny, acorda, entre altres

mesures preventives, encarregar la vigilancia de les portes de la muralla a

dotze cavaliers i dotze ciutadans, i per a la custodia de les Torres de Quart

els dies 17, 18 i 19 de juliol, foren elegits mossen Jaume Gassull i el fill

de Lluis Berenguer, segons documenta F. Marti Grajales." Sembla, doncs,

que no sera massa arriscat de suposar que fou aquest 1487 ((l'any de les

morts ( alludit per Gassull coin a data de la Bra ma.

Cal dir que Bernat Fenollar, que el 1467 era ja sots-obrer de la Seu

de Valencia, el 1487 devia tenir una quarantena d'anys, i no es trobava

ja en son ujovento, segons afirma el susdit vers 185 del Proces. Tanmateix,

podia haver volgut considerar-ho aixf, amb un toc d'ironia i complicitat,

una desena d'anys mes tard, Jaume Gassull, que ja el 1474 havia concorre-

gut al certamen maria organitzat per Fenollar" i no devia Csser gaire mes

jove que ell, tot i figurar Gassull el 1497, amb prop de cinquanta anys, coin

1'advocat de la joventut en els debats del Proces, enfront del notari Joan

Moreno (n. 1425 ?), que ja tenia setanta ant's i defensava la capacitat erd-

tica dels veils.

M. SANCHIS i GUARNER

Institut d'Estudis Catalans.

10. Barcelona 1911.
Jr. Pag. xxIv.
12. Ensayo de an Diccionario $iogrdjico y BlbliogrdJico de los Poetas que flo-

recieron en el Reino de Valencia hasta el ano 1700 (Madrid 1927), 254.
13. Les obres o trobes de lahors de la Verge Maria (Valencia 1474); RIaELLES

COnIN, Bibliogr. Leng. Val., I, 236.
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