L'Església,
la llengua í el país
PRATS, Modest.
Política iin^iísdca de l'Espiésia catalana (scgks XVl-XVÍI).
Eumo Edicorial/Universlcat de Girona (Biblioteca universitaria.
Historia de la llengua, 4)- Vic-Girona, 1995, 200 pág.,
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l volum segueix la mateixa
esttuctura deis tres altres
Ilibres que l'han precedit
en !a serie sobre Historia
de la llengua d'aquesta
coMecció que editen conjuntament, des de l'any 1991, els Estudis
Universitaris de Víc i la Universitat de
Girona. Inclou una selecció de textos,
degudament ordenats -cronologicament
i Cematicamcnt- en sis aparcats, que va
precedida d'una «Introducció» a carree
del propi editor en qué s'orienta el lector sobre el seu interés i se'n proposa
una interpretado en clau d'historia lingüistica que, en definitiva, és e! que
dona unitat al volum. A l'inici de cada
apartat - 1 , Eh precedeius; II, Ei Concili
de la Tarraconense de 1591; 111, De !59¡
al Concili de 1636; IV, El Concili de la
Tan¿iconcnse de ]636; V, La ¡)olémica iiitersinodal; i VI, El Concili de la Tarraconense de ¡637-, es fa una acurada presentació deis textos que s'hi rccuUen, situant-los en el seu context historie í especificant la seva naturalesa, la procedencia i les íonts utilitzades.

De fcc, hi trobeni textos ben diversos, tant peí que fa al seu carácter, coni a
íes propurcions. S'inclouen des de simples propostes o repliques individuáis extretes de les discussion.s concíliars a decrets i constitucions solemnes; de Uarguíssims memorials a textos tan breus
com una nota adregada al Concili de
Í637 pels diputats de la generalitat catalana. I en alguna ocasió es reprodueixen
docuínents en un estar fins i tot massa
fragmentari: és el cas deis textos de [8]
-encara que queden prou Iligats peí comentari de Motlcst Prats- o, en general,
deis textos del primer apartat, adduits
coin a precedents. Ates el carácter divulgatiu de la coMecció, tots els textos llatins han estat perfectament traduTts al
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cátala peí recopilador a la part inferior
de Uurs mateixes pagines, en un eos de
llctra mes petit, fet que distingeix i fa
excel-lir aquest Uibre per sobre d'altres
que ens permetien fins ara accedir a alguns deis documents publicats.
Modest Prats ja s'havia referir a la
majoria d'aquescs textos i a la polémica
lingüística que delaten, encara que no
els havia pas transcrit de forma completa, en un treball seu publicar l'any 1979
com a proleg de redicio feta per Aibert
Rossich d'EI Pamas cátala de Narcís
Julia, una preceptiva poética manuscrita de fináis del s. XVII. En aquella tjcasió els utilitiava únicament com a testinmni de «la batalla en favor del cátala»
que bagueren de Iliurar una bona colla
d'inteblectuals d'aquest segle, en bona
part eclesiastics, per defensar-se del que
comengava a ser, a les portes de la guerra deis Segadors, una intensa ofensiva
castellanitzadora, i com a document
deis usos lingüístics, encara quasi exclusivament catalans, de la població que
s'hi expliciten. L'estudi a fons d'aquests
macerials, pero, l'autor el reservava per
quan arribes al segle XVII la Historia de
la llengua catalana, que ja llavnrs s'havia
proposat d'escriure juntament amb J.
M. Nadal, com explica ell mateix al
final de la introducció al volum; ha
estat, tanmateix, la convocatoria d'un
nou Concili de la Tarraconense, després
de mes de dos-cents anys d'haver-se'n
estroncat la tradició, alió que tinalment
ba creat l'ocasió per a aquest Ilibre i el
que ba estimulat Modest Prats a preparar l'edició i l'estudi deis textos que recull.
El nucli del Ilibre el constitueixen
els memorials de Juan Gome; Adrín
-pseudónim del canonge de Tortosa
Alexandre Doménecb de Ros- i el memorial-resposta de Dídac Cisteller, ca-

Revista de Girona / 11ÚII1. 176 iiiiii,:; - junv 1996

canonge de Lleida, pubiicars tors dos
l'estiu de 1636; es tracta deis dt)cuments
mes llargs que es recuUen al volum ([141
i ¡15]), i hi son reproduits ínte^rament.
El primer d'aqiiescs, titular Memorial en
defensa de ía lengua castellana para que se
predique en ella en Cataluña, s'enfronta a
!a decisió presa peí Ccmcili d'aquell
mateix any 1636 segans la qual "d'ara
endavant en aquesta Pro\'ínci;i tarraconense no es prediqui de cap mes manera
que en lienyua catalana». Aquesta postura, que havia estat defensada en el
Concili peí bisbe de Turtosa amh un
interessant memorial, repruduít al
número 1121. recull una serie de raons i
d'argtmients ja estudiats i debatuts en
ocasions antcriors, especialment al
Conciii provincial de 1591, a proposit
d'unes constitucions sobre la catequesi i
la predicació, els dos ambits que Trenro
reserva a les lienyües vulgars -les trobem també transcrites, i en dues versions diferents, juntament amb altres
textos, en els apartáis precedents. El
Memorial en defensa de la lengua catalana
para que se predique en ella en Cataluiia
de Dídac Cisteller intenta rebatre punt
per punt -encara que amb menys babilicat retórica- les argumentacions de
Gómez Adrín, i encara trobará resposta
en un tercer memorial, anónim, que
insisteix d'una íorma ben contundent
en la defensa del castellá [161, L^' polémica oberta per aquests documents
for^osament bavia de trobar ressó en
les sessions del Concili de 1637, en qué
per primera vegada es tractará el problema de la Uengua en clau política; els
interessants testímonis procedenrs
d'aquest Concili, que certament va
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ratificar la Constitució sobre prédicació del de 1636, s'agrupen al darrer
apartat del volum.
Els temes que surten en el debat son
analitzats a l'estudi introducturi, on
Fautor els sitúa en el seu context biscoric i cultural; i és que tots els textos
recorren a valorar la presencia i difusió
real de ia llengua castellana a Catalunya
en aquell moment -les valoracions son
diferents, és ciar, pero tots coincideixen
a presentar el coneixemcnt del castella
a Catalunya com un fenomen de classe
social-, reconeixen mes o menys cxpiícitament la inferioritat literaria del
cátala -llengua "Curta», sense polirrespecte del castella, i discuteixen sobre
la necessitat d'uril!t:ar en la predicado
la llengua general o común del reyno en
comptes de la llengua materna o natu-

ral, una qüestió de carácter clarament
polític -i que com a tal va ser tractada
en algunes intervencions al Coticiü de
1637. com la del bisbe d'Urgell Pau
Duran, que s'afanyava a recordar que la
u n i ó amb Castella era per accidens.
Aquest és, justament, un deis aspectes
mes interessants que tracta Modest Prats
en la "Introdúcelo», i s'insereix en una
polémica oberta encara entre els bisturiadors sobre si es pot considerar que la
llengua, a l'Antic Régim, era ja un element organitzatiu d'identitat col-lectiva
com bo será indiscutiblement mes tard.
Prats es referma en la seva impressió, ja
manifestada en treballs anteriors, que la
discussió sobre la llengua té ja en aquesta época, efectivament, una dimensíó
essencialment política (pag. 28).
Tot amb tot, a l'escudi introductori
s'emmarca el debat sobre la utilització
de llengua catalana en el context de <da
ideología i la práctica lingiiístiques que
guiaran l'Església de la Contrareforma»,
un tema que l'autor ja afrontava en un
arricie recent a la revista L'Aveng sobre
«Contrareforma i barroc», i amb el qual,
de fet, s'insereix en una línia de treball
ben suggestiva que íins ara ba estat fressada quasi únicament pels bistoriadors
de la llengua italians.
Hem d'enteni.lre, en definitiva, que
el darrer Uibre de Modest Prats suposa
una contribució parcial pero important
per a l'estudi de la bistória del cátala a
l'Edat Moderna, una bisturia que promet episodis \'eritablement apassionants
i que en bona part, inalauradament,
encara está per ter,

Francesc Feliu Torrent
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