5) Conclusions:
- La progressiva infravalorado del cátala des del segle xvi va estar acompanyada d'una gradual sobrevaloració del castellá com a llengua práctica i necessária
per a la relació humana, companya del progrés material i mental deis homes,
compensada per un sentiment i un anhel peí valencia antic: llengua breu, significativa, apostólica.
- Les idees que mitjancant el valencia s'aprén qualsevol altra llengua, que el
valencia per la seua major riquesa és molt difícil d' aprendre pels parlan ts d' al tres
llengües, especialment pels castellans, i el fet de constituir-se el castellá com a
llengua de l'Estat, prioritzá F ensenyament del castellá. Aixó va produir la
confecció de gramátiques i diccionaris que acaraven el cátala i el castellá, pero
el desinterés deis il-lustrats i l'abséncia de bons gramátics que veiessen el
problema i s'hi dedicassen ha fet que la majoria deis valencians no hagen aprés
encara bé el castellá.
- Grácies i paral-lelament a l'interés peí castellá i el seu ensenyament va náixer un
interés per la llengua materna. Per aixó es descobreixen i s'enalteixen les seues
virtuts, es demana el seu conreu, pero sense una idea clara ni una voluntat
decidida de la seua recuperado com a llengua normal, i aixó ni en el mateix
Galiana, i amb lexicógrafs de poca formació.
- Els vademécums fundamentáis en la parla col-loquial, constitueixen riques
fonts per a Testudi del cátala de 1'época.
- Vicent Salva, el gramátic valencia, que va compartir aquesta gran preocupado
per 1' ensenyament del castellá ais seus paisans (i també a la resta deis espanyols),
va compondré per a aquests un Apéndice en el seu Comentario, semblant a
Y Ensayo deLamerca, de CMG..., amb totes les característiquesdel genere, amb
la novetat d'alguna nota sintáctica (segurament molts valencians de Fépoca
realitzarien per al seu ús particular obres semblants, per poder, d'aquesta
manera, aprendre castellá adequadament).

Emili Casanova
Universitat de Valencia
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(1)

Jordi RUBIO i

BALAOUER,

Historia de la literatura catalana,
ni, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, Barcelona 1986, pp.
32-3S.VuUagraira Ramón Bosch
les facilitáis que irilia ofert en la
recerca pels fons de la RABLB.
[2.) Aquestsdiscursos son eld'Antoni Francesc de Tudó de 1782
titulat Sobre la lengua catalana
(Antoni COMAS, "Una defensa de
la Uengua i la literatura catalanes
de la darreria delseglexvra",£jí«disRománics XII (1963-1968), pp.
35-45) i el de Gabriel Casanova,
de 1792, amb el títol Oración gratulatoria de Dr... (Modest PRATS,
Llengua i literatura catalanes: una
sínt«si a la & delset-cents", L'auto nomhta [1990], pp. 29-31).
( 3 ) Arxiu de la RABLB, 15é lligall, núm. 2.
( 4 ) ¡bidem...

om ja va advertir el doctor Jordi Rubio i Balaguer, l'arxiu de la Reial Academia de
BonesLletres deBarcelonaens ofereix un exceHentfons de documents inexplorats per
a Testudi de la llengua i la literatura catalanes del segle xvni.1 Tanmateix, el cert és que
fins avui sois han vist la llum un parell de discursos referents a la llengua catalana,
d'entre els múltiples manuscrits de temática lingüística que vetlla la institució i que
encara romanen inedits.1 M'ha semblat oportú, dones, aprontar l'avinentesa d'aquest
número monográfic dedicat a la llengua i la literatura catalanes de l'edat moderna per
exhumar una perita —-pero al meu entendre significativa— controversia ortoépica
propiciada des de 1'Academia.
Abans que res, convindrá fer-ne la cronología. El 2 de juliol de 1792 el mercedari
d'Alcalá de Xivert Anselm Dempere adrecá des del monestir de Santa Maria del Puig
una consulta erudita a 1' Academia. En labreu missiva (un foli escrit per les dues cares),
aquest erudit valencia manifestava que sempre, «desde niño», havta mantingut el
següent dubte lingüístic: «como hoy en valenciano no hay voz que empieze con una /
[...], si, assí como se escrivíaLió o Lorenz, se pronunciaLz'ó yLorenz y no Llió y Llorenz, y assí de las demás».3
Un cop plantejat el problema, Dempere sol-licitava una resposta de ía institució
barcelonina per al bé públie de l'arxiu del Reial Convent del Puig. 1, abans de cloure
el prec, feia unes afirmacions bastant desconcertants: «no siendo académico de este
cuerpo, no es razón tocar punto alguno, aunque sea de los que ventilan al presente, de
que pudiera decir mucho por las preguntas que se rne hizieron por este comendador
académico, que creo resolvió diverso de mí dictamen sobre el origen de la lengua
lemosina, en que contemplo puede darse tal golpe que meresca muy cercano lugar al
eminente de la verdad».4 Cal pensar, en bona lógica, que amb anterioritat a aquesta carta
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Dempere ja havia mantíngut una certa polémica amb un «comanador» membre de
1' Academia; en aquest cas, pero, centrada en el tema deis orígens del «llemosí».
Aquesta dada no és gens negligible de cara a entendre el desenvolupament de la
polémica sobre la pronuncia antiga de / incial que aquí m'ocupa. En efecte, en les
sessions del 9 de maig i del 5 de juny de 1792 (per tant, uns pocs dies abans de la missiva
de Dempere) sabem que el també mercedari valencia Josep Mudarra pronuncia un
discurs a la Reial Academia titulat Sobre el origen de la lengua catalana.5 Almenys
aquest és el títol amb qué consta aquest parlament a les actes man uscrites de la instituci ó
i també a la cronología endrecada per Miret i Sans.6 Segons aquests papers, Mudarra
demaná permís per publicar el seu discurs i 1'Academia l'hi va concedir. Escrit amb
llapis modernament a les actes, hom fa notar que el text d'aquest discurs no consta a
l'arxiu; és adir, que s'haperdut. Sígui com vulgui, no hi hadubteque Anselm Dempere
s'hi referia en mencionar les «preguntas» que un comanador académic li havia formulat
a propósit d'un discurs sobre els orígens de «llemosí». Després de tot, cal teñir en
compte que Mudarra era comanador de l'orde de la Mercé, del mateix orde al qual
pertanyia Dempere. En conseqüéncia, de lesparaules de la carta de Dempere que acabo
de transcriure cal inferir que Josep Mudarra havia al-ludit en el seu discurs de maig i
juny de 1792 a algún paper escrit peí mercedari resident al Puig. Ja veurem com un
comentan posterior ens ho confirmara. Tot és una pura conjectura, tanmateix. De la
mateixa manera que hem de donar per perdut el text académic de Mudarra, peí que fa
ais manuscrits del mercedari d'Alcalá de Xivert no podem parlar altrament.7
El dia 11 d'agost de 17921'Academia de Bones Lletres emeté una contesta al pare
Dempere (una copia de la qual resta arxivada a la institució)8 en qué s'acusava la
recepció de la seva consulta i hom comunicava al pare valencia que el tema «se ha
pasado a uno de los señores académicos que está entendiendo en otros asuntos de
importancia para que se exponga su dictamen y, quando lo haya executado y resuelto,
participaré a V.R. las resultas». L'académic ocupat en altres assumptes no era sino el
preveré Antoni Alegret. Les noticies que ens han pervingut d'aquest erudit cátala son
escássíssimes. En realitat, es limiten a la descripció mes o menys detallada que alguns
estudiosos han fet del seu discurs sobre ortografía catalana, pronunciat a 1'Academia
el 14 de marc de 1792.9 A banda d'aquestes anotacions manuscrites d'Alegret, l'arxiu
de T Academia conserva diversos treballs inédits del mateix autor, sobretot de temática
religiosa i histórica. Pero també s 'hi pot trobar una altra dissertació ortográfica signada
per Alegret amb data 20 de gener de 1793, la qual ha passat prácticament desapercebuda, i que no és res mes que el dictamen queja hem vist que Anselm Dempere havia
requerit a 1'Academia uns quants mesos abans10.
Aquest manuscrit, que actualment integra el mateix quadernet on es troba la carta
de Dempere (15é lligall, número 32), té un interés particular, cosa que fa que m'hagi
decidit a editar-lo integre a l'apéndix. Hi ha dos aspectes que en destaquen. En primer
lloc, el to —anava a dir «crispat»— que impregna tota la dissertació. I, en segon terme,
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( 5 ) Sabem queno es tracta del seu
discurs d'ingrés com a membre de
la institució, ja que, segons Martí
de Riquer, Mudaría «'incorpora a
l'Academia a l'any 1788 amb una
dissertació sobre l'origen i la forca
de l'eloqüéncia (Martín de RIQUER,
"Breve historia de la Real Academia de Buenas Letras de B arcelona", dins Historia y labor de la
Real Academia de buenas Letras
de Barcelona desde su fundación
en el siglo rvm, Real Academia de
buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1955, p. 17).
( 6 ) Origen de la Academia, 1729
a 1800, llig. 43, s. f. Cf. J. MIRET y

SANS, "DOS siglos de vida académica", Boletín de la Real Academia de buenas Letras de Barcelona.t. 9 (1918-1919), p. 174.
( 7 ) Si bé Dempere deixa uns quaranta toms manuscrits al monestir
delPuig (veg. Justo Pastor FUSTER,
Biblioteca valenciana de los Escritores que florecieron hasta
nuestros dios y de los que aun
viven, C, Idelfons Motnpié, Valencia 1830, p. 191), sembla ser
que gairebé totes aqüestes obres
foren destruides durant els saqueigs
produits en aquest convent ais anys
1S35 i 1936 (cf. Joseph GULSOY,

"La lexicografía valenciana", Revista Valenciana de Filología, VI
[1959-1962], p. 128.ii.23).
( 8 ) Arxiu de la RABLB, llig. 15,
núm. 33,
( 9 ) El manuscrit es troba a l'arxiu
de la RABLB, 4t. lligall, núm. 39,
i és cataloga! amb el títol Sotar ¡as
diferencias particulares entre el
modo de escribir antiguo y el moderno en catalán, esto es, entre el
modo ortográfico de hoy en dia
respecto de otro tiempo. Nnan
parlat, mes o menys dilatadament,
J. M. MIQUEL i VERGÉS, ' La filolo-

gía catalana en el període de la
Decadencia", Revista de Calalú-

nya.iomi (1938), p. 174; Josep MiRACLR.Históría anecdótica de l'orttografia catalana, Edicions la
Paraula Viva,Barcelona 1976, pp.
17 i 27 i Mila SEGARRA, Historia
de ¡'ortografía catalana, Editorial
Empuñes, Barcelona 1985, pp.
102-104; i M. SEGARRA, "L'Académia de B ones Lletres de Barcelona
i l'ortografia catalana", Studia in
honorem prof, M. de Riquer, III,
Quadems Crema, Barcelona, 198 8,
pp. 153-154.
(10) A Notar las diferencias
particulares... Alegret csment«
un "discurso que en elogio de ella
[=Ia llengua catalana] tuve el honor de leer a V. E. en el anyo
próximo passado" (f. [2r]) que no
apareijt registrat com a tal "discurs" a les actes de l'Academia i
que no esta catalogat. Sens dubte,
pero, es tracta del parlament d'ingrés a la Reial Academia que pronuncia Alegret el 16 de marc de
1791 (cf. Historia y labor de la
Real Academia..., ob. cit., p. 235).
( 1 1 ) En forma va part des de l'any
1758 (Historia y labor de la Real
Academia..., ob. cit., p. 234).
( 1 2 ) 5e lligall, núm. 32, f.
[4r].Veg. SEGARRA, "L'Academia
de Bonos Lletres...", art. cit., p.
154.
( 1 3 ) Uúnica referencia que he
sabut trobar a aquesta polémica
prosódica ha estat a píopdsit -només- del text de María Sans i de
Sala. En efecte, Mila Segarra nria
parlat succintament lot limitant-se
a veurel com un ciar exponent del
"contrast entre l'estroncament de
la tradició ortográfica a Catalunya
i el record de l'ortografia medieval
al País Valencia" representat peis
dubtes de Dempere (Historia de
l'ortografia, ob. cit., p. 56).

les reflexions própiament filológiques que Alegret hi registra. Peí que fa a la bel-ligeranda
d'aquest preveré barceloní, cree que cal relacionar-la amb l'eventual i, donades les
perdues documentáis a que ja he alludit, enigmática picabaralla entre Dempere i
Mudarra suscitada al voltant deis orígens del llemosí. Suposant, és clac, que no existís
cap altre motiu de discordia, cosa que desconec. La referencia explícita que fa Alegret
en aquest text al «padre presentado Mudarra, digno socio de esta Academia», i sobretot
la constatado del fet que Dempere no es troba «acorde con él en asuntos literarios»
(f. [3v]), em semblen uns indicis prou concloents d'aquesta desavinenca.
Pero l'interes principal de la dissertació d' Antoni Alegret em pensó que cal cercarlo en les idees exposades sobre el fet lingüístic valencia: concretaitient sobre el seu
origen i sóbrela variació sofertapel cátala de Valencia en el decurs deltemps. Destaca,
en aquest sentit, Tadhesió a les tesis particularistes —ja consolidades al xvm amb la
contribució fonamental de Caries Ros— segons les quals, malgrat la génesi comuna
amb el cátala (o el «llemosí», tant se val), havia de considerar-se el valencia com una
llengua amb nom propi, per tant, ja distinta. El plantejamen t és original tenint en compte
que és un filóleg cátala i no pas valencia qui el formula. Pero encara cal fer una altra
remarca. Em refereixo a la inhibido —absolutament significativa— que a 1' úl tim acaba
expressant Alegret envers el mateix tema que ocupa la seva reflexió, «pues a los
catalanes nos toca aplicarnos útilmente en hacer especulaciones de nuestro antiguo
catalán idioma» (f. [7v]), i no pas de cap altre.
De tota manera, el text d'Alegret no era la contesta oficial de l'Academia a la
demanda de Dempere. Com tatnpoc no ho fou la censura que l'académic Maná Sans
i de Sala (membre «historie» de la institució)11 redacta amb data 10 d'abril de 1793.
Aquest text és compost de quatre folis i, a grans trets, parafraseja les aportacions
d'Alegret. Pero, ultra els exemples adduíts peí preveré barceloní, Maña Sans en retreu
algún de nou. Així, com a provade les «supressiones de elles practicadas, como expone
el padre mercenario, por los valencianos», dona el cas de vetlar, que els catalans pronuncien veí//ar.12D'aquí el paral-lelisme amb situacions com loe i lloch, etcétera. Una
altra novetat en relació amb l'escrit d'Alegret és en els exemples medievals en qué ía
grafiay/ produíauna dicció de /X/, com a/íyí o vermeyla, la qual cosa confirma, segons
Sans, l'equivaléncia existent en cátala antic de la grafía / amb el fonema palatalítzat, modernament ortografiat //." O una noticia dialectológica forca afinada: la
constatació del ieisme en alguns lexemes la correcta escriptura deis quals requereix //.
En els quatre folis de conclusions que emeté TAcadémia, i que enviá a Dempere
com a resposta corporativa a la seva carta, amb data 18 de juny de 1793, s'integren les
escasses aportacions de María de Sans al text base d'Alegret. Ara, pero, el redactat
queda bastant rebaixat de la visceralitat que li havia conferit el preveré barceloní. I les
al-lusions a Mudarra, suprimides. Amb tot, la descripció apuntada per Sans sobre el
ieisme, que tancava la sevamissiva, cree que queda en aqüestes conclusions bastant
matisada:

«Si consultamos los pueblos fuera de esta capital (y puede hazerlo
qualquiera en sus expediciones del campo) se verá en los términospaia,
que en la capital se pronuncia palla, y en los vocablos canaya, sanaya,
baraya, vey.poy y miray, escritos y pronunciados con dos // en lugar de
la y en nuestra capital, en donde el comercio con los castellanos y
estrangeros es un cierto y precisso manantial de muchíssimas variaciones, assí como en el Reyno de Valencia, el haver adoptado su noblesa y
gente principal el uso del dialecto castellano, que del mismo modo que
el latín exprime con una / en el principio de dicción, lo que los cathalanes
con dos //, como es de ver en lacrima, lagrima y llagrima, lux, luz y llum,
y otros infinitos, parece suficiente motivo para no fatigarse en buscar otra
causa que lo fuesse de igual variasión.»14

Abans d'oferir l'edició de l'escrit d'Antoni Alegret, quatre notes sobre els criteris
que he seguit amb vista a fer-ne la transcripció. He respectat escrupolosament el text.
Només hi he intervingut en els següents casos: per a marcar-ne Taccentuació segons les
normes vigente de Fespanyol, per desenvolupar-ne les abreviatures i en la puntuado.
He mantingut inalterada la grafía deis exemples catalans. Finalment, he coMocat entre
claudátors la foliació, tenint en compte que l'original manca de cap mena d'indicació
en aquest sentit.

August Rafanell
Col-legi Universitari de Girona

( 1 4 ) 15c lligall, núm. 33, fs.
[3v]-[4r].
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