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La llengua silenciada. Una Historia del Cátala del Cinc-cents al Vuit-
cents és el darrer projecte editorial d'A. Rafanell (Barcelona, 1963 ), del qual i 
peí que fa a qüestions d'Historia de la Llengua Catalana haviem rebut un altre 
treball molt útil. Un nom per a la llengua. El concepte de llemosí en I 'Historia 
del Cátala (Romanyá, Eumo Ed., 1991). L'obra que ens ocupa pot ben bé esde
venir la culminació d'aquells assaigs que l'autor publica entre els anys 1990-
1991 juntament amb Modest Prats i Albert Rossich. Aquell volumet denominat 
El Futur de la Llengua Catalana ens apropava a l'análisi de la realitat lingüís
tica en els territoris de parla catalana. Publicat en 1'Editorial Empuñes, fou un 
Ilibre esperat i, al mateix temps, polémic entre el món universitari. Denuncia 
una situació defals bilingüisme —si m'ho permeten, conflicte lingüístic o, mes 
bé, diglóssia—, on la nostra llengua representa el lloc de llengua B, minvada 
del privilegi —perqué, sens dubte ho és— de desenvolupar-se en tots els 
ámbits d'ús. Des de les primeres línies els tres autors feien allusió al fet que 
no pretenien sermonejar o alarmar ais membres de la comunitat lingüística 
catalana —perqué és a ells ais que, en definitiva, va dirigida la crida—, pero sí 
obrir molts ulls a una realitat, massa vegades enganyosa, que fa trontollar el 
futur— el desenvolupament sense obstacles insalvables de la nostra llengua. 

Així doncs,en gener de 1999, A. Rafanell, professor d' Historia de la Llen
gua i Dialectología Catalanes a la Universitat de Girona, reprén aquella via 
oberta a l'enteniment de la realitat lingüística actual i viatja en el temps per tal 
que els lectors tinguen una visió esclaridora del passat i present de l'estat de la 
qüestió. 

En la Previa, l'autor fa aMusió al fet que ens fa arribar La llengua silen
ciada com "...un breu assaig d'história cultural, i prou" i que el seu origen fou 
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ésser un text "...per a omplir un parell de capítols de la Historia que está edi-
tant Enciclopedia Catalana", (págs. 12 i 13). Cal teñir, per tant, en compte, la 
seua formulació diacrónica i el vessant historicista. 

I, a mes, és, precisament, en aqueix prelludi anomenat Previa on 1'autor 
s'acosta per primera vegada ais lectors d'una manera sincera i personal —jo 
diría que aconsegueix arribar a la persona del lector— en referir-se a expres-
sions com «...aixó de la primera página resulta una operació incómoda...», 
«...Pero per alguna banda havia de comen9ar el meu sermó...» o «...sí que 
sabem quin dialecte gastava a casa seua don Femando d'Antequera...» (págs. 
9, 10 i 11), amb les quals apella directament al lector i el transforma en una 
mena d'alumne, pero confident. 

A través de dos grans apartats —un compren els anys 1500-1700 i té com 
a títol Nous usos i costums, fent referencia al canvi de mentalitat que es dona 
amb l'entrada de l'Edat Moderna i, sobretot, peí casament deis Reis Catolics 
amb la consegüent unió de Corones; l'altre, sobre els anys 1700-1850 i ano
menat Una política de la llengua on, malgrat els esfor^os d'una minoria cons-
cienciada en la defensa de la llengua catalana,no s'atura el procés de substitu-
ció— s'organitza l'estudi. A. Rafanell, per fer aquest análisis, empra diversos 
documents, els quals enfatitzen i donen major credibilitat a alió que 1'autor ens 
exposa. Sobre tot en les seues afirmacions s'ajuda deis documents i autors com 
els immediatament citats per tal de fer-les mes creíbles i veritables. Mossén 
Alcover, Max Cahner, Charles Camproux, Cristófor Despuig, Joan Fuster, Karl 
R. Popper, Raimon Sala, Vicens Vives, Martí Viladamor i Fierre Vilar son 
alguns deis autors ais quals A. Rafanell fa referencia. També 1'autor realitza 
paral.lelismes i antagonismes basant-se en els distints documents; per exemple, 
quan es refereix al castellanisme que penetra triomfant en el pensament de l'E
dat Moderna, fa allusió al particular mecenatge del duc de Calabria, tercer 
marit de Germana de Foix, des del seu palau; mentres en una posició antagó
nica, A. Rafanell anomena ais Borja que "...van conservar l'idioma matem 
enmig d'una curia llunyana, convulsa i cosmopolita", (pág. 19). 

Al mateix temps. Fautor afegeix una serie de subtítols per tal d'introduir-
nos amb mes facilitat ais temes concrets que es disposa a analitzar: bilingüis-
me, Uengües en contacte (catalá-castellá, catalá-francés,...),el nom de la llen
gua, castellanisme, situació lingüística al País Valencia i a les Ules, dificultat 
de l'establiment d'una gramática adient i un important canvi de mentalitat fmit 
de l'evolució social de l'Antic Régim a la Modemitat, protagonitzen el fil de 
la narració i de l'estudi enllestit. 

La llengua silenciada, en definitiva, és un assaig imprescindible per a 
aquells lectors i estudiosos interessats en la Historia de la Llengua Catalana, 
puix que ofereix una visió completa i abundant en detalls sobre l'estat de la 
nostra llengua entre els anys 1500-1850. Ens n'adonem, dones, de que no es 
tracta d'una panorámica massa diferent del que vivim a hores d'ara. A les por
tes del segle XXI, continúen les polémiques sobre si el cátala es cátala, valen
cia, mallorquí o occitá. També ens trobem en una época en la qual el castellá 
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segueix sent la llengua A per excel.léncia; i, amb l'entrada de l'Era Internet el 
seu camp d'influencia es veu molt mes afavorit, en detriment del cátala, que es 
entes per la majoria deis ordinadors com un munt d'errades, com un idioma 
totalment desconegut. 

A. Rafanell ens apunta que la parla és forga important en la vida d'una 
llengua —quina cosa és mes important i necessária si no el seu ús abans, ara i 
sempre?—. Així com, nosaltres, els parlants, som els que tenim la capacitat 
exclusiva de fer viure o morir una llengua —fent ús d'ella, cosa que la faria 
romandre en el temps, o deixant d'utilitzar-la, és a dir, perpetuar-la en l'oblit 
per sempre, silenciar-la—. 

Son els estudis com el d'A. Rafanell els que ajuden a visualitzar la situa
do d'una forma clarificadora i ágil —malgrat el gran nombre d'exemples i 
documents que inclou—, així com a entendre els paral lelismes entre diverses 
époques históriques i 1'incidencia del passat sobre el present immediat. La llen
gua silenciada és una forta aposta peí que es refereix a l'estudi de la Llengua 
Catalana i, per tant, essencial per a entendre la situació lingüística actual en tot 
els territoris de parla catalana; potser en clau de passat, quasi com un diacrónic 
joc de miralls. En aquest sentit, el volum pot arribar a un doble tipus de recep
tor: l'interessat per qüestions histórico-lingüístiques i el que cerque explicar-se 
situacions i comportaments presents. 
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