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El �oneixement de la propia llengua esdeve avui dia, quant al

catalano-parlant,una empreaa individual, es per compte propi

que cal estudiar l'estructura d'una llengua que hom parla i la

riquesa 1 xica de la qual, coneguda nomes en part,a nivell actual,

modern,requereix un nou i sostingut esforg per emparar-se de les

formes arcaiques.

La Universitat te avui camins per al coneixement cientiiic de la

llengua, per a formular i divulgar un quadre evolutiu de les for

mes i els significats de la llengua. I una de les parts ,no pas
i

la menys important,d aquest organigrama,el constitueix la fixa-
"..

ci6 per a caaa periode hidtoric de la llengua parlada i escrita.

Dins el panorama historic de ITevoluci6 del catala, hi ha una

llarga e apa, que n'ocupa bona part; de la vida,i que es la me ie

val. P�ro ens 0al entendre que, mentre el concepte medieval,en

els seus perfils historiogTafics, te la frontera terminal aproxi-

,� naaament a meitat del segle XV, per una convenci6 lnivvrsalment



1

accep-tada ,v lida per a Europa, en el senti-t lingUistic abastar

molt illeS, per tal com la nostra llengua perdura, en les seves

formes medievals basiques, practicament lins a la Renaixensa,

fins quasi el segle XX.

Aixi,doncs, el catala,passa pel Renaixement i el gran segle,
es a dir ,els XVI i XVII essent encara arcaic : aquests periodes
Lf, aporten, en tOL cas,uns cu tismes a , .so br-et ot , uns barbe.rismes:

els cultismes, de fet, havien entrat en 81 periocte hum.c.ni.>tic

de finals del segle XIV : pera la llen5ua, en ella mateixa, evo

luciona "des de dins" ben poc,llevat dels casos que l'Qparici6

d'atuells, modes,i altres innovacions de la civilitzaci6 Jaterial

obligava a la creaci6 de nous mots,mentre esborrava lentament els

denominatius de coses i accions ja no practica es a par'tir ..leI

.
enaixement.

un exemple, de passada, el tenim en els noms de les naus me ie-

vals, que,amb la caravela i el gali6,�s van difuminant del p ora

a parlat :llenys, tarides, queden els llibres polsosos,escrites:



i sempre limitat pel temps i pel prudent proposit personal, inci

tar-vos a penetrar mes en aquest m6n dels nostres textos antics.

EnIocare el tema sense una gran rigorositat: es del punt e

vista de lector, si voleu de lector alertat i habituat,p8ro �l cap

i a la fi de lect"or, que parlare,no pas professoralment.
I he onat com a titol "Expressivitat i impacte del catala

medieval" per tal de suggerir l'atmosfera de dinamicitat esclatant

i colorista que n'he volgut destacar. per u� no hi ha ningU que

hagi l�egit aoastament els nostres textos medievals, que no hi

trobi una gran riquesa expressiva,alhora que una contund ncia sor-

s6n paraules que la gent ja no empra. Inversament, hom intro uir

mo�s renaixentistes i les dones deixaran de parlar de gonelles

ppr emprar faldilles.

Com era en tota la Sdva extensi6 el vocabulari medievdl cabal?

En aquest punt de par�ida,ideal, he trobab suficients al.licients

per permetre'm una exploraci6 en els textos meuievals en cerca de

moes expressius, avui desuets,o de formes de dir, £omplement�ries
1

de verbs d acci6 0 d'estat, semblantment riques. Penso, amb aiAo,
r:



prenent ;indicacions totes dues d'una vida intensa que la llengua

menava, d'una ener6ia que en ella sola justificava i explicava la

presencia d'una comunitat en marxa,potser en plenitude

Ara b� : ITinteressant f6ra de trobar el catala parlat, l'unic

veritabl�nEnt viu. Malauradament,l'Edat Mitjana no Jodia enregis
trar les veus. Hem de rastrejar en dites populars antigues, en can

gons que,algU, m�s tard,va escriure, en craniques histariques,textos
literaris i, quan sigui possible,dins els registyes judicials, la

parla viva de la gent del poble.
Vam tenir litera�u�a oral, pera manca fer,encara,una r cerca

detectivesca en molts de sectors,per a deduir-la'n. �s a traves dT

una losterior fixaci6 literaria,si voleu ananima i a nivell de jo

glaria, m�s tard en cr niques historiques,que la llengua viva ens

arriba. Com a darrer esgla6,els autors literaris que per aix tenen

el gust de la llengua}saberen endiBsar-se en el llenguatge conver-

sacional,impressionista,i onar-nos-en el retrat. Si per a la prosa



moderna els novel.listes recorren sovint al llenguatge del poble

� Merce Rodoreda, Segastia Juan-Arb6,Joan Sales�igualment a l'Edat

Mitjana els autors la reprodulen,o els sortia plana i llisa per un

desig didactic: Eiximenis, Llull, Turmeda,Muntaner, Menge,Desclot,

s6n bones fonts on trobar-hi mots que, de Segur, eren emprats amb

naturalitat i que avui ens sorprenen per la seva vigoria i expre

ssivitat.

Donare pocs exemples de poesia, per tal com la nostra poesia fou

apfovengalada fins a Jordi de Sant Jordi i Roig de Corella.

�n l'evoluci6 de la literatura catalana hi ha un uocument anic,

de fet el primer text catal conegut, que s6n,com sabem, les �omi

lies d1Urganya, punts de referencia per a sermons,amb influ ncies

provengals, pero ,segons Rui% Calonja i �urice Molho,no mancats

de gr cia.

"Audir e entendre devem 10 sent evangelii per que aizo

vol dir e mostrar qe.l N.S.grans p nas e gr streb Is

e grand dolors soferi per nos per aix qar el nos volc



salvar e trer de poder de diable" •.•

Es �arGir de Ramon Llull que trobem un autor amb afany de

projecci6, precisament per la seva condici6 apostolical, did' c-
,

tica • Llavors, es sovint que Llull es val d elements col.loquials;
i quan no es aixi,tambe els elements depurats sUn buscats i apli

cats amb un gust insistent per la valor expressiva,que impressioni

�'oient. De la conversi6 del pecador en diu "reixidament i

despertamen� ael pecat" (Fixem-nos que, en catal modern diem

reeixir per indicar que algU sobressurt,te xit. Aleshores,l ica

ment,el pecador que reix del pecat, es remunta per damunt d'elV.
A Llull el pecat el te Iorasenyat, irritat: no pot sofrir v�l.lui

tats, est posat fins al colI en la redempci6,i bl�sma,en un pa

ssatge ,els � �

-

joglars, per.ue amb les seves �diques lleugeres
" de nits, mouen 10 coratge de les fembres a puteria,

e que fassen falsia e traici6 a llurs marits".

Ja Bom a la vivesa, al to pupular. uan Llull ens parla que

" 10 cristall as tot pur en claredat, car no ha en



relleu, quasi po tic.

LTEaat Mitjana, epoca de guerres, pestes i violencia, no estal

viava expr�ssions dures. Segons Llull, en un dels seus qpolegs,

un pastor presencia com un llop es menja un seu fill :

II Lo pastor ab sos cans enca19a 10 llop ; mas ans que ITnagu�s

at tent hac 10 llop devorat e ort son fill e Ii hac menja a

la corada de son ventre ".

Un xic m�s tard, encara dins el XIII, amb la historiografia

entrem en un context formal �ot colorista,producte a) d'una exis

t ncia normada de la llengua escrita, producte dTun conreu conjunt,

la cancelleria reial b) d'un entusiasme patriotic, propi d'un pais

amb monarques, que fa cQn�uestes importants (�llorca, icflia,

Orient ..• ) c) d'un desig didactic,propagandf �ic, polf ic en sums,

d'influir damunt el public lector.

na e les caracterfst�ues e les cr ni ues �s Ia simpa ia

_ no caldria sin6 - amb 'v tracten les figures dels reis. Aix



es particularment notable en la Cronica de Jaume I, 0 Llibre els

Fets. Aixi el rei ens apareix com un jove i heroic co�bahent:
" E.l ballester tir .ns e.l batut dona.ns en 10. cap ab 10

cairell prop del front. E Deus que no ho volch no trespass

10 test, e exi.ns be a la maytat de la testa la punta de

la sageta ; e n6s,ab ira que n'haguem dona.m tal de rna

en la sageta que trecham.la, e exia.ns la sanch per la

cara a enjus, e ab 10 mantell de sendat que nos duyiem

torcavem.nos la sanch, e veniem rient per tal que la host

no se.n esmayas "

Hem vist ja la triple funcionalistat que la llengua buscava: apa

rici6 de la llengua r._OR,::fd.rescrita : primera conac fenc La d
I

autor

en Llull,i generalitzaci6 de la llengua en divulgaci6 ecumenica en

les croniques. bls autors individuals acabaran el cicle. �entres-

I
tant, aquest proces ha permes a la llenguatl'es er molt rica,fle-

I

I

xible,d adquirir sintaxi mes 0 menys �o da •••

Pensem, �ro, que l'home del poble, totalment illetrat,�enia

un avantatge que nosal res no posseLm : ten�a una llengua Unica,



c1.6: els cultismes incorporats per r ...6 dels primers ve s de l'

oficial,sense contaminacions ni barbarismes, derivada del llati

per vulgaritzaci6 dins el mapa de la Romania, pera, en la seva

frontalitat, util per a la feina ,l'eina i el sentiment.

A aquest percentatge atufdor de formes na.;:;cua.es el propi si,
s'hi afegien les aportacions germaniques i arabs • Guerra,�s un

vocable de l'Altdeutsch que ,m�s 0 menys parlaven els visigots.

Com blanc, prou ( prode ),com guarnir, 0 blau, 0 coca •••De l' rab,

to.panims a. p�rt, vam prvna.re algorfa, balda ( aldaba) arras,
'-"

�arbassa, escabetx,alforja, sucre, arracades,dressanes ( atarassanes).
\��� r ' ...-trADALmatal s ( de ma-trah) � j:\ vc� I

� I'Y'\-�

Al segle XIV la llengua, totalment formada, veu una nova aporta-

Humanisme que arriba a la cancelleria reia� des d'It lia. Aquell

liE ci ......ut nt Lc , redescober·t a �"lor ncia, que Petrarca i Boccacc· 0

sabien manejar diferenciant-lo del pobre llati medieval,

ser objecte d'imitacions sintactiques, hom busc ra una eleganc�a



ovidiana i no del Pseudo-Ovidi, de Virgili i no de Valeri -xim •••

Es el temps de Fra Antoni Canals, de Metge, de Febrer.

Es sorprenent,i fins a cert punt engrcscador per qui ho llegeixi

amb escrupolositat, de veure el pas segur que el catal �mpr n ales

hores per aesfer-se de ITexcessiu medievalisme i accedir a un pre

renai�e�ent Que, malauraaament no pogue arribar a Renaixement ple

a nivell temporal paral.lel ales altres llen5ues cultes europees,

perqu al segle XVI sTinicia la decad ncia literbria, paral.lela a

la politica.

La llengua del XIV i del XV es la que aconsegueix un � xim e

riquesa, exactitud i expressivitat,i malgrat tot, aquella llengua

era substancialment la matei a que havia tingut Llull, la mateixa

que feien servir els homes als mercats i les dones al safareix 0 a

les alcoves: pera amb una intencionalitat, una intencionalitat

creaaora, perlue es ara quan molts autors ja fan una obra in ivi

dual,escriuen per a la posteritat,no com Llull,per tal que els 0-



popular per antonomasia I Mestre Arnau de Vilanova ?

mes seguissin dreta via vers Deu , sin6 perqu en e1 futur hom

digui : heus aci un aucor elegant, culte, ric de formes i enginy6s

de conceptes.

Pero, aixo si: ni un dels nostres autors no abandona la vena

popular: diu Jordi hubi6 :

San� Vicen9 Ferrer fou teoleg. Negarem per aixo el to

popular de la seva predicaci6 ? Es �ue les corts i els

convents eren univesmitats peda� ? No hem de p nsar

que les tertulies de la cort de Barcelona s'interesse

ssiR nomes per debats morals. A mossen pere March tambe

Ii agradava de tocar altres cordes, i no pas per a

orelles pUdiques. I Ramon Llull ? Si es el fil sof

L'home que sabia parlar amo aquell tremp, era la supe

raci6 ben fil t rada de l' .ri.ma popular •••

Jo m'arriscaria a assenyalar com una de les caract&ri tiques

-

-



determinants de la llengua medieval el seu poder de materialitzar

en retrat, en significat fulminant, el sentit de l'estructura

expressiva. I aixe en exactitud, i alhora en incursions a la

metaiora : BerAnt Desclot ens conta com els catalans, abans d'

entrar en batalIa fan penitencia i es preparen, amb esperit de

croada, a morir si calia, pere en gracia de Deu

liE puis anaren-se dinar de plors e de 11 tSrimes e d'altres

menjars, e perdonaren-se les uns als altres."

En una altra ocasi6 el rei busca dies i nits els enemics per

presentar-lcs batall.a

" Ana per plans e per muntanyes tot garnit, que no Ii

exien les armes del d6s a ell ne a sos cavalIers ".

Aquella precisi6, no mancada d'un sentit meta_eric, que hem es

mentat,era possible perque homes com Arnau de Vilanova i Llu11 ha

vien treballat la 11engua,i p� u els reis havien dictat cr niques

i els secretaris reials s'havien exercitat en e1 domini e1s mots.



.BJ;xem-nCE com Ramon Llull ens par-La de la llei fisica que els co

�sos amples i lleugers, davallen lentament per l'aire : utilitza
el simil de la neula ( el pa d'angel)

" La neula, cor �s prima e ample cau per l'aer de biaix,
fentnt l�ae� ab Tf seva tenuttat i revolvent

amplea � 1 sobre l'aer ( LL. M=)
Aixo �s d'una precisi6 absoluta la naula cau de biaix,tallant

l'aire amb la seva tenuttat,i regirant la seva amplada . Sembla

que veiem talment caure un paperet,una fulla d'arbre.

Al costat d'aquesta tenultat, finor,trobem la duresa de les

expre�sions d'una �poca guerrejadora, en que la gent estava en

contacte amb la naturalesa creada iamb la naturalesa destrutda.

DetaIl d'una ferida

" pres un colp en ]a cama, que el peu Ii caech en terra '

( MOlt de Guillem de Montcada)
Als se ges eren emprats els trabUqUets,catarltes per llan9ar pedres



" les p�res dems treiJuq_uets los ferien entorn, si

q_ue.ls cabells ne menaven, e no.n hi hac negd q_ue fos

ferit, q_ue menys ne valgues ne.n muris" ( Descl.)
rambe als setges era costum de fer valls per enderlocar les

muralles,a vegades els enemies contraatacaven i empenyien els

atacants precisament dins el vall :

" e e!s sarra:i:ns gitaren-los layns,peyres e lances e caus

viva e fems pudrits"

L'exactitud molts cops es relaciona a mig aire de la met fora

q_uasi po�tica i de la frase popular
" Apr�s un pauc va refrescar

la mar , e el vent, e.l temps sinestra,

q_ue semblava q_ue fos finestra

la barca 0 sac e squ i.nca't
" (Metge F.i P.)

Per indicar una sensaci6 de sorpresa, dTenrojolament sobtat

" E sembI .m que ab falles lle foe

m'hagues donat hom per la cara" (F.i.P.).



En la cin�uantena d'auGors veri�ablement iOteressants �ue pul.lllen

� pels segles XIV i XV trooem, en tot, a�uest sentit de llexac��tud,
la ri�uesa expressiva de la llengua. certament, les difer�ncies amb

el segle XII i XIII ,per exemple,s6n visibles en la flexibilitat,

pera no en alIa �ue en dirlem la personalitat interna,el vigor de

la llengua. Hom conser� en prosa ben pocs provengalismes,i la sin

taxi apareix �uasibe com avui, salvades algunes d' er�ncies e cons

trucci6: ara be, �uan els autors, dins el segle XV -en rigor �inals

del XIV,Joan I i Marti l'Hu.na- volen imiliqr l'hip rbaton 11' ti,la

lla§�ua guanya en eleg nCia,en complicaci6, pera es redueix en au

ditori possible,esdeve de minories,s6n textos grats als eru its, a

les persones instrutdes. Arnb tot, a�uests ma eixos autors,Metge,

canals,Roig de corella, �uan volen referir-se a la vida quoti iana

re�roben una llengua planera, incisiva i dinBmica :

De Bernat Metge dos fragments, l'hn humanista,llaltre popular,

ots os trets de "Lo Somni" :

Alguns singulars dels regnes que jo posseta havents 1n-



domed ties, desijants esser en 10 lloc on mentre jo vivia

i�uitat e enveja a tu e alguns altres servidors meus e

vosaltres erets donaren fama que tu e los altres que vui sots

presos erets hbmens de vida reprovada ••••

Rixo es elegant, humanista,amb perfodes harmonics i com

pensats. En un altre passatg��reu 81s defectes dels homes vani-

tosos : � /,:)r�
"Ades van tan llargs que no els veu hom los peus ; o.c16S tan

curts que mostren les vergonyes. Ades escombren les carreres

ab les manegues; ades les porten trossados a mig bragos.Aded
les fan tan estretes que par que vullen garrotar ; ades les

fan tan amples �ue par que porten a cascuna part un mant6 •.•

Poques coses s6n �ue no faessen avui per diners: 110 ejar,

fla'otejar,fer mals contrac es, espiar altres, matar, enganar,

difam&r,testificar falsament,robar, acusar, mentir, pelleiar,

emparar mals homens e plets injusts, escarrerar ab llur enginy

ones e donze�les e lliurar-les a altres •.•



" E per poc que hagen, solament que puixen pas",ar temps sens

gran treball, no volen res fer, ne mostrar a llurs fills

ciencia 0 arb ab que Duixen viure,ans se gloriegen que

aquells vagen b� arreats, brodats e envavalcats, axi com

si 8ren fills de grans mestres, e es deporten e prenguen 10

bon temps mentre durara : puis covendra.ls a furtar 0 menaicar
.JI

per 10 m6n, a gran llur confusi6 e ver�nya.

Aquest llenguatge medieval desvetlla dues reaccions : d'antuvi

de sorpresa, Fif desconeixement dels el�mencs lexicografics.

Endemes,la segona reacci6 es el descobriment de ITerosi6 0 en

riquiment que el pas del temps fins als nretres dies ha aportat

als mots •

C�l,doncs, un aprenentatge d'aquesta llengua, un estu i previ

per familiarit...-sar-nos-hi. pensem,per exemple, en mo"s substan

tius, com bescuns ,cla issa, escona, cantals, caramida, falla,

forga,
-

-

,lugor,moxell,rebeig, socost, soler,trescoll,trepa,
ter enat, asamant, modorria.



�I:f'QBl8lr:i.es,modorria,

n el terreny de l'adj ctivaci6 : a esta, clln, a bon (a gra_-, _=

pens em, pero, �ue un cop identificada una paraula,encar�ot en

ganyar-nos, per tal com la �robarem,de segur, ortografiada dife

rentruent. Ramon Llull es va haver d'inventar l'ortografia.

per de1'ormaci6 0 lliscament alguns mots han variat el seu signi

ficat avui per respecte a l'Edat Mitjana :

Algorfa, colre, bord6,coratge,Espanya,esperonades,empredies,

ver, Pascor,pati, perd6,regirons, sobresalent,massanes (IDL�tiana)

Substantius abstractes : volpellatge,tengu�s,ponderositat,

partim�nt ( sens partiment) eiximent ( sorcida,origen), durament,

abandonat,esto£t,pros,malmirent,p�gat,rost,ribaut,neval,liar,
,.. ----,...._- ----- -

,,_._.. .--.

passaments, aIaenat
;y;;;::o:::e; :

'

�en ar-se, �fogar , biscantar,�tega/ burri,capdellar, es-

acostar, davallar ( trans. i intrans.) ferrar, desenega·t, e ort

departir-se,



Donzelles viu que corrien

esvergonyant-se de mi

solagant per un jarai

entre 103 arbrbs corrien

(rur.n.eda,Cooles)

I, teririble, el verb escapgar�___...

��ar, envesprit,estalonar,exorbar (eixorbar) esperdrefs,

enaerrocar, emblar ( involare ) Di�er�ncia amb robar.

uan vegeu pauvres famejar.

Lo menysfet = la maliibta,

punyir

pensar = pensar ,i tenir:�ura
Uu metge qui pvngava del buru� d ( Llull )

recinglar, sobrepres ( aGrapat, sorpr s) -Ravia servida mo t.

torbat = e fou torbat,la nit era molt torbada ( cfr.un torb)
1 consell de la vila paiha enviar un ""troter"

Bs ic ujrt.

Layns Gr� molta de pressa.

� ha una gran varietat dfa verbis,locucions conjuntives
i a tres elemen"ts dfintenci6 circumstancial,especialment e mode



" e; gitas en abocons denant 10 rey"

a bocaaents - de burs - destro que (fins que ) -a� esmenda

( esment:lult-se), es tors ( fora de, endeme s ) enf'or'a que (: .mb

tal que) ensus, mantinent ( bentost 0 recentment) a re5irons,

de reculer , segons que ( comptant que, malgrat que) sempre

que ( tan bon punt ), sejus , star ( una llengua star) a tard

( amb prou feines ) gint , en poc d'hora menys que ( sense)

si �ul temps , la un � jatsia

Naturaluent, tot aixo que anem dient preten nomes induir

el lector possible - obligat, segons l'vspeciali�at que trii

a un test de la llengua medieval no sol�ent pintoresca sin6

globalment considerada. Recordem,esquematicam�nt qae :

:f!Id
-' -

/_/

a) eLs noms tenen eL .3 ner e actual-.
- �

sempre,amb Iter-

nancies : el sanch/la sanch • Els noms masculins en funci6 'tri

butiva poden portar "s" �i ale Molbs plurals avui en -es eren en

-ens ( homens , te_'.lens). Cap al segle XIV alternen -os / -es,



mateixos/ mateixes, •••
Els pronoms febles, que

combinacions ( 3g persona

avu�tn 6ens f cils,presenten les

) li-lo, li'l, l'hi, li-la, la-li,i

llur, en comptes de "els " datiu.

"Llur a tolt tot go que avien

El plural de l'article "un" es sovint "certs"

El relatiu es com el d'avui,a�b mes us de qui i de qual.

Entre e1.S indefinits, perdura "als It ( e d'als no curo")
i �hom. Igualment qualquesia • En els interrogatius brobem -avui

desusat- "qual",subst;itu:i:.t avui per quin. "per qual natura 7"

Quant a la sintaxi trobem copulaci6 mit jan ant e ,i,�e,ne
- -

-

( en segon peri ode dTuna pregunt;a : fIne la ess nCia dTaquest arbre

on sera. 7" ) Una copulabiva d'exclusi6 la enim en "anchlt

" ue anch la mar no ens feu cap mal"

L'adversativa es manifesta principalment per "ane" i lee continua

!Jives per "no res menys " i "onl ( c r. franc�s "or")



thmmm" per tal car" ( 0 "cor") d) per "pus que"

La causa es expressada � per gerundi 0 participi ( cUjA-J,£Jr � "5 ,.,)
"E nos vehent axo ••• " ,,� nos,volencs "

� per "car c) per "per go com ", "per go que", " per tal com",

(II e pus que Deus Ii avia donats tants diners"

La finalitat es d6na amb "per tal que", per ra6 �ue, com

"Lo Fill Cie No>:>tra Dona,ha llogat los homens com 10

honren en aquest m nil

E feya tot quant podia com pogues viure longament"

La compar-ac ic, amb " aixi", com" aytant quant pus ••• pus (cor�at,)
" pus que" "menys que ".

En una llen5ua onada a ITexageraci6 s6n frequents els contextos

consecutius,amb pon eratiu a la principal 0 sense :

"E guaytaren tuita la nit,que n6s no altre noTn pogrem exir"

"Axi que, si lThaguessen 'robat, que lTagran mort"

" de tan mal con inent, que ••• "



La s tira, a voltes e;ross.:>era, a voltes :nes fina,era moneda corrente

L'Edat Mitjana no po detn concenbr-e-Ta com uoa.. epoca mf.s t i.ca , i re

signada: els corrents de revolca s6n visibles en l'estudi dels mo

viments socials, en la Jac�uerie,a Castella en la literatura sati

rica ael XV (Proviu.cial,lVIingo Revulgo) i a catalunya en els remences.

fins i tot en alguns brots d'heretgia �ue tenien transfons econo�ic

o de revirament contra tantes forces �ue atuien l'home, des dels

senyors i els bandolers fins a les p�stilencies i les inacabables

croades.

Pero hi havia una sanira, sempre benvinguda, �ue no tenia color

poli ica: era la misobinia,dir mal de les dones. Des d'obscures

raons bioli�ues -la Biblif es discri�natoria -'aotze vegaaes i
� �

pura- fins a un costum establert la baixa romanitat, la do

continua essent vituperada en pintura de defectes gen ralitzats:

Jaume Roig i Bernat �etge exemplifiquen el nostre proposit antolo

gic. 1 prim�r era metge, havia estudiat a Lleida. 1 seu editor,

almela i ives, en estaca el,lienguatge SUC6d, pintoresc,llampant.



e de ro'CIell ab cert vermeIl tret

Jaume Roig aconsegueix aixQ per una riquesa de l�xic esbalataora,
haVte£. � .

amb tot de detaIls � crus. D'una dona que tinguT'-fill:Oticia-
diu : "Le s averies de sa persona alguna estona ella spiava.

Mas se pastava pasta de muda

de muja ; ab unt de suja
(S�Jc.)

d'escudelles morros e celles

fastic me feya "

d'oli de ruda e de ginebre, molla

s'empeguntava); quan se n'untava

II De muller bona la que menys �rona , que menys llambrega,

que menys mou rega que menys fa tala ; qual es menys mala, com

es dit bon vi es dita bona.

," per llurs usances axi diverses e tan perverses obres e manye:

s6n, e r£:.bosa,
( !)

�alp, oroneta,mussol, put put, gall, cutibu�, ranya ab tela, tav ,

s6n alimanyes ; serp tortuosa mona, gineta,

mustela,vespa,alacr>, rabi6s ca, la sangonera e vermenera, mosca

e grill, llebre, conill, drac calcatris (cocodril),ti 0 LL
( .I(".;�)

vibra pari a,e cantarida 1a onsa parda e lleoparda,llo��, •

1a eacur-cona .••



No menys vehement es Bernat Metge en el llibre terg de Lo Somni,

,uan posa en boca de �ir�sias els defectes de les dones.

" Volen, , , que els habits sien de fins draps a altament folrats,
an ab les manegues molt amples entra als talons; e ab les conelles,
de la cinta avall, molt amples e folrades, per retre e mostrar llurs

anques ben grosses, e de la cinta amunt,embotides de tela e cot6

per fer-los bons pits e grans espatlles ,e per cobrir molts defallio

ments que han ; Quantes solemnitats penses que sien servades quan

deuen anar 0 van &1 bajy, 10 qual dien elles que contimlen �er conser

var jovent ? �o te les poria dir, tantes s6n. Spies, pera, breu ent,

que untades hi van e pus untades en tornen. Puis, si per ta mala

ventura les beses, jamai ocell no fou pus envescat per industria de

cagador que tu ser s entre els llambrots.

" La sopita e ira d'elles s6n incomportables. Si per ven ura la

nit passa a llurs marits los hauran girades 1 s anques e los hauran

dit alguna paraula desplasent,lo sendema les serventes e catives



seran b� batudes,e los escuders e servidors vituperats, alguna cau

sa justa no preceInt, sin6 sola � iniquitat que han •••

Tot llur estudi e pensament B altres coses no giren sin6 a

robar e enganar los homens.

B� �s que en llur beure han gran abstin�ncia m ntre que hom ho

veu; mas si els girats l'esquena, m�s que arena beuran, no pas aiga

ne vinagre,mas de bona vernaixa,malvasia, grec.

Es menester a la serventa que tot quant elles han a vestir,o

encara calgar,ab les puces que hi s6n, sia posat sobre el llit.

�is,espaa e ab gran deovoci6 revesteixen-se,pus copipsament que el

�apa quan deu missa celebrar 0 sanctificar 10 crisma ••• parlant

ab tu axi com a bon amic, a la veritat e sens trufa,be fan e raona

blement usen, car si hom les veia uitals com ixen eil llit, no

serien preuades d'un cigr6, e per ventura la humana gen raci6

prenuria gTan tomb.



per a pintar del annat cavaller la pincada bellea y: concertada

pintura, per a linear encara, y alimitar del plantat rench

e intangible com se deu cullir 10 fruit de maravillosa destrea.

Veiem com apareixen castellanisme,com pluma, maravillosa. �s en a

vant, al text, trobariem ataviar,que es vocuble que entra a la llen

gua* vers el segle XV. Arremetre, no emprat abans, perc existent.

Aixc no vol dir que els cast811anismes empobrissin la llengua de

pressa. Josep llomeu ha aSdenyalat en les seves edicions de teatre

medieval i renaixentista, com la llen6ua era conservada, a voltes,

amb estimable puresa,fins molt enll del segle XVI: a al ncia,

autors com Joan de Timoneda,passats al castell, introdueixen escenes

senceres en catal ,i els castellanismes no sempre Q6n inconscients,

a veoages els autors els empren volgudament. i ha mots me ievals,

com l'csmentat illodorria que es conserven ames e mit jan segle XVI:

Lo que al n6n par galania

quant envers l)e 1 es mo oz-raa ( Mist. "a .Agata)



Aquesta insistencia en la misoginia derivava de l'obra de Boccaccio

com la misantropia,-en Metge al 4rt llibre, �s presa de Valeri

xim-. �s la forma que importa, en �etge, qui, segons el seu editor,

�s un clar exponent de l'HUmanisme,entre la fe i el materialisme,

f6rmules extremes medievals.

Aquesta llengua humanistica, acompassada, un poc triada e mots,

i ritmica fins i tot en recollir el lleng�tge popular, esdev6 �olt

aViat, a finals del segle XV,llene;;ua barroca,influ5:a.a en desmesura

per l'hiperbaton llati :nal emprat,i pels castellanismes. Vegem-ho

en un fragment de l'Obra "Lo Cavallerl! de Pong de Menaguerra :

Manifesta aperi ncia nos ha clarament mostrat la veritat

que de v6s, cavaller strenu, ab alta veu de gloriosa fama,

les nostres no enve�oses mrommm orelles Olt havien. Car sou

una encesa falla, a la clare a t de qui les lloges ombres

i efalts de les armes, en nosaltres mirant-se,prenen esmena.

A v6s, donchs, magnsnam cavalIer, nostre dir se presenta,
pregant-vos per gentilesa �ostres prechs accepteu y Ia pluma,



..

Ara be, el proc�s era ineluctable: an oores contempor-nies d'aques

tes encara dignes, hi ha aberrants formes ,insegures maneras de dir,

flagrants barbarismes a la Consueta de sant Jordi,un cavalIer

caigut entre les urpes del drac demana els seus companys que le'n

treguin :

Jo no-us ho digui ? �ue esperau?

No veys que tot es perdut ?

Despres :
Com veniu tan alterats ?

A-y alguna novitat ?

1 drac es "far6s" i caure a les seve'S dents "desditxa". Al nrol.g

d'un MBrtiri e sant Jordi el refitant demana que la gent callin
" de risa y umor "

.•

Al s�gle XVII la decad�ncKa de ]a llengue e� espectacular:

"per onau tosco discurs, tosco estil, grossera ploma.,pus is

culpa mon afecte a tant objec�e, quants ma incapacita causa

defectes en l'efecte. ue jo, a pesar de rna ignor cia pro

pria, restare ufanosamen content d'haver, ab les d bile

orces de mon ingeni ) barca poca a tan immene occeano d'ala



bances) seguit 10 precepte •••

etc. a Pau Claris )

(Fc. Fontamella, Occident, eclipse,

Quin contrast amb els autors del XIV i del xv.Permeteu-me, fi

nalment, de tonnar ados exemples,l'un del segle XV,l'altre del XIII

i assaborir la llengua en e� seu estat mes espomj6s i ugan6s :

D Tirant 10 Blanc :

Digau-me,Tirant,-dix la Princesa- : si Deu vos lleixe

obtenir 10 que desijau, dieu-me qui es la senyora qui tant

de mal vos fa passar, queSten cose neguna vos hi pore �judar

ho fare de mole bona voluntat,car molt me carda de saber-ho.

Tirant posa la � en la manega e t�ague l'espill e dix

- �enyora, la imacge que hi veureu me pot donar mort 0 vida.

Mane-Ii vostra altesa que em prenga a merc�.

La Princesa pres prestament l'espill e ab cuydats passos se

n'entr dins la cambra pensant que hi trobaria alguna dona

pintada e no hi veu sin6 la sua cara. Llavors ella hague



mas menys.

noticia que per ella 5!���§�� se faia la festa e fou molt admirada

que sens parlar pogues hom requerir una dama d'amors.

Contra aquest autor refinat, irbnic, esc�ptic,que era Joanot Marto

rell,trobem ara ,al temps de Jaume II,Arnau de Vilanova,apassionat,

contradictori,vehement. Vegem com blasma els qUi mengen i beuen
i viuen de vanitat.

massa. DlU que aques�s, en morir, puden de seguida:

veus 10 privilegi que han tots los hbmens qui tenen si

meteix per fiyllos d'algo e.ls altres per fiylls de no-re,

car,mes que alcres homens s6n semblants en obres a dimonis

a a b�sties, e viuen e moren en men9 nega, e ab mol mayor

pud�r hic ixen que.lls altres. Per qu podets con xer que

no s6n dignes d'esser pus amats e honrats que.lls altres,



"Diners fan bregues e remors -e vituJ>peris e honors, -e fan

cantar preicadors- �i quorum • Diners alegren los infants;
- e fan cantar los capellans - e los frares carmelitans- a

les grans festes. Diners magres fan tornar gords - e tornen

lledesmes los bords - si dir s "jas" a homens sords-tantost

se giren. Diners fan vui al m6n 10 joc - e fan honor, e molt

badoc- a qui diu "no" fan-Ii dir "hoc" -vejats miracle

Diners, doncs, vulles aplegar - si els pots baver, no els

lleixs anar - si molts n' uras,por, � tornar- Papa e Roma

QUCft l'autor �s, com en el cas dTAnselm Turmeda,un tipus pin
toresc, viatger,home de m6n, c ustic, apostata;empra refranys,

I

dites; i sembla talment que la literatura d aforismes ho senyoregi
r:

tot

( Llibre B.A.)
Les exageracions s6n frequents, en un joc de paraules, en un

amuntegament de rases que vol posar de manifest el coneixement

de la llengua que te l'autor i la forga e lea aituacions. Ber t

etge, en un passatge, diu:



-

" Molts ne s6n que dego�larien

per un flori,tot son llinatge".

En qttesti6 o.e batalles els nostres cronistes no s'hi posen per

poco Vora Martorell, Pere el Gran lliura una batalla·
..

" E axi moriren-ne aqui tants, que l'aigua del Llobregat

n'era tota vermella fins a la mar".

o a :tiIallorca, en temps de Jaume I :

" Que tants sarratns agren morts que .. l sanch corria per

10 puig aval con si fos flom d'aigua"
A vegades l'enemic es mor ell tot sol, de por

" E hac-n.hi ben deu milia que muriren senes colp,qui's

gitaven los morts de sobre i murien e paor (Desclot XLIX)

Els enemics s6n sistematicament descrits afrosament :

lie rles,qui era rey de ::;icilia, feya quatre vegades l'any colta

a les gents del regne, si que al cap de 1 T p,'fJ llur avia pres

tot go que avien. Equant hi havia nul hom qui no pogues pagar,

avia-hi un seu batlliu, qui cullia la colta que portava eu



cadenes clavades al arg6 detr s de la sella,ab sengles collars,e

prenia.l e metia-li un dels collars per 10 coyl e en lloc de

cans menava.ls a la pres6; e puys avien un ferre calt e marca

va-los al front"

Exageracions, franquesa, to popular,vivesa de la llengua, les

trobem en els autors personals i, sobretot, en els qui no han d'ama

gar ni temer res, els reis. A aquest respecte, es interessantissim

de veure el llenguatge de Pere el cerimoni6s en les seves cartes,

meticulosissimes -aixo vol dir cerimoni6s.

Escriu al seu cambreI' major i al seu majordom a proposit de

la dona que han de buscar-li per muller. Es el tercer matrimoni del

rei. L'elecci6, de moment� �ntre dues infantes sicilianes,les

�ualS judica aixi :

" Havem entes que la in anta dona Elionor,germana del rei

de Sicilia,es major de persona que no era l'alta doOa Leonor

d'Ar&o6, de bona mem ria, muller nostra molt cara,e que he

o� �l 0 22 anys, e que e::s pus blanca, e que ha en la cara



en les bulles dels privilegis,e especejam los ivilegis.

aquelles rojors que U ha la contessa d'Empuries , e encara que

1i estan pus leig, e que es queucom nercina e magra. E que l'altra

germana que ha nom F�mia es fort gallarda, e que no a qu� dezir,

mas es a n6s de pocs dies, que no a pus de 14 anys"

Un els in�nvenients que endevina el rei ,tanmateix, es que

la infanta es massa bTan de persona ( ell era de curta estatura).

Energia en tenia molta. Ens conta com desfeu i trossej per

sonalment el Privilegi de la Uni6 de nobles aragonesos :

"E n6s, de nostra man,de sis en sis cartes tallam tot 10

llibre, e ferim quatre colps ab un mall en 10 segell e

E totes aquestes coses e altres scriptures de la dita Uni6

denant n6s e tota la cort, Loren meses puolicament e.l

foc ..• e ago on fet ab grans plors,go es, el fum gran

que alli era.


