
Decadencia i transculturització: el comportament 
lingüístic com a construcció social 

XAVIER VELLÓN LAHOZ 

El concepte de Decadencia és un deis referents habituáis en la 
historiografía de la llengua i de la cultura catalana malgrat que, com indica 
Pere Marcet (1987), son els segles mes mal historiats de la nostra realitat 
nacional. L'interés sobre el tema s'ha central en l'análisi de les seues causes 
(extemes per a J. Rubio (1984), internes -per la precocitat de l'Humanisme a 
Catalunya- segons Martí de Riquer et alii (1964), en el procés historie de la 
castellanització i les ímplícacíons deis secíors socials -Sanchis Guamer (1963) 
i Max Cahner (1980)-, en la incidencia en el fet literari, etc. La revisió del 
concepte, especialment pels diversos estudis de Joan Fuster (1976 i 1989) que 
sitúen en el Uoc adient Tabast del terme, ha fomentat un enriquidor debat al 
voltant de la validesa histórica de l'etiqueta, fms al punt que autors com ara 
Antoni Ferrando i Miquel Nicolás (1997: 113) estableixen com a conclusió 
ecléctica que «el tenne és una designació convencional, aplicable mes aviat a 
la historia literaria». 

La finalitat del present article no és pas insistir en una controversia, les 
tesis de la qual depenen, en gran mesura, de Tactitud ideológica de 
rinvestigador, la seua visió sobre el sentit deis canvis histories, i la seua 
interpretació de les manifestacions polítiques, socials i culturáis. Per contra, 
massa sovint hom oblida l'actuació lingüística, entesa ja no com a fenomen 
diacrónic observat des d'un present, sino com a factor, albora, socio i 
psicolíngüfstic que condiciona la construcció social de la realitat Aleshores, 
semblen molt escaients les precisions que el mateix Joan Fuster aporta en el 
seu assaig sobre Tépoca (1968: 164), en considerar l'existéncia «d'una forma 
subtil de castellanització -de castellanització social, és ciar- perfectament 
compatible amb la permanencia del cátala en les seues posicions de sempre»; 
a continuado, proposa raíirmació ciau, esbossant-hi una línia d'estudi no 
sempre alesa ^T la historiografía lingüística: 

«la fallida, I'auténtica fallida, resta amagada: interior, subteiránia. I 
era que els catalans, cada dia una quantitat major de catalans, es 
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familiaritzaven amb el castellá i acabaven per lenir-lo com un idioma 
no del tot alié.» 

Amb aqüestes paraules Fuster centra el tema de la transculturítzació de la 
societat catalana en l'ámbit del comportament lingüístic, des d'una perspectiva 
globalitzadora que abra9a tant els aspectes socials i culturáis com els individuáis 
i psicológics; és a dir, es tracta de piantejar la reflexió deis esdeveniments 
seguint els parámetres de Tecologia del llenguatge, apuntant, com diu Albert 
Bastardas (1996:47) «al desenvolupament del complex neurocognitiu en estreta 
reiació amb el context sociocultural», puix la construcció de la ment és, albora, 
biológica i sociocultural, és un producte individual i comunitari. 

Aquesta orientació té, per a la fixació de les pautes lingüístiques d'una 
época tan complexa com la Decadencia, un doble vessant d'interés: 

D'una banda, constatar que el comportament lingüístic té com a funcions 
prímordials la represeníació significativa de la realitat i el control de la conducta. 

De l'altra, el procés de sociaJització personal s'hi produeix a partir de 
percepcions físico-socio-lingüístiques de Tentom. Així, cal avaluar els factors 
socials que teñen carácter d'imprinting cerebromental i la seua incidencia en la 
configuració de la competencia lingüística com a paradigma d'actuació social. 

En aquesta línia d'establir pautes metodológiques per a la interpretació 
d'un fenomen historie des de la disciplina sociolingüística i cultural, també 
destaca Tanálisi de M.A.K. Halliday (1982: 58 i ss.) sobre el que anomena 
«potencial de significació» -en lloc de la noció chomskyana de competerice-, 
en considerar que la llengua, en el seu vessant social, és un «potencial de 
conducta» que es desenvolupa entre els conceptes de «context de cultura» (les 
opcions, la potencialitat que se li ofereix al parlant) i el «context de situació» 
(reiecció concreta per a l'actuació comunicativa). Des d'aquesta perspectiva 
l'estudi social de la llengua pot adre9ar-se cap a les formes de socialització i 
de transmissió cultural, cap a les estructures de poder i els models de control 
social, i cap ais sistemes de modelització simbólica i de coneixement. És el 
context social el que condiciona el potencial significatiu de la interacció 
lingüística, generant, albora, un esquema de valors i d'autorepresentacions 
mentáis sobre el propi fet lingüístic i les seues implicacions en el terreny 
pragmátic. 

A l'hora d'explicar el procés historie de transculturítzació en la 
Decadencia^ s'han aportat arguments de tota mena, pero molí pocs mencionen 
la gradual interiorització d'un sistema socialment consolidat de valoracions 
que constitueixen Timaginari coMectiu sobre la realitat sociolingüística. Pere 
Marcet (1987), per exemple, considera que el canvi de llengua no tingué la 
transcendencia actual, la qual cosa implica que els catalanoparlants no 
perceberen cap mena de conflicte ni un trencament traumátic amb la seua 
experiencia (un altre tema és el «desafecte» deis intellectuals a la llengua). 
Anthony P. Esposito (1995: 137) insisteix en aquesta idea, qualificant la 
situació sociolingüística del segle XVÍ al domini cátala com a «bilingual-
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diglossic condition», lol i que aquesta realitat «existed well before the 
beginning of Castilian hegemony in the fifteenth century», una experiencia 
plurilingüe al Ilarg de l'Edat Mitjana que afavorí la consciéncia d'assimilació 
lingüística. 

Pero aqüestes condicions exigeixen una fase posterior d'análisi centrada 
en i'extensió social d'unes coordenades representatives del fenomen lingüístic, 
que en la interacció coMecliva de la comunicació modelitzen el sistema 
valoratiu sobre les implicacions pragmátiques de I'acte de llenguatge. 

En la interpretació sociolingüística d'una etapa de transculturització cal 
fixar I'aíenció primaria en les conseqüéncies d'un context sociocultural que 
projecta un conflicte en el procés de socialització de Tindividu. La varietat 
assimilada en I'ámbit inicial de desenvolupament cognitiu -el próxim- será 
el codi base per a Testructuració conceptual de la realitat, entenent la noció 
de codi segons la idea de B. Bemstein (1990: 26-27), és a dir, com a 
moviment que va des de Tenunciació de definicions marcades per indicadors 
lingüístics, fins a les establertes per la semántica subjacent. 

Ara bé, el problema s'hi produeix quan aquest codi no és competent per 
complir les funcions assignades a I'acte lingüístic -les set proposades per 
M.A.K. Halliday (1982: 113); instrumental, reguladora, interaccional, 
personal, imaginativa, representativa i heurística- perqué s'hi troba amb un 
altre codi -en aquest cas, el castellá- que domina, cada vegada mes, amplis 
sectors del fet comunicatiu. Aleshores, la competencia individual en cada codi 
«reflectirá el seu context sociocultural, ja que el grau de desenvolupament 
d'aquella depén de la funció de la Uengua», en páranles d'Albert Bastardas 
(1996: 58). 

Quina és la consciéncia idiomática interioritzada des d'aquesta 
experiencia lingüística? Aquest article pretén d'analitzar Timagínari coMecliu 
cátala al voltant del fenomen lingüístic en una época molt controvertida de la 
nostra historia cultural i política. Aleshores, cal fixar quina fou la imatge sobre 
la iiengua propia i sobre el castellá, quin fou el rerefons de la filosofía política 
des de la qual hom pot explicar una conducta histórica, com es manifesta en 
els testimonis textuals, i quins factors del mateix discurs cultural 
esdevingueren un marc per al moviment de castellanització davant l'evident 
pervivéncia del cátala com a Uengua de comunicació. 

1. LLENGUA LITERARIA IIMPERI: MODERNITAT VS. TRADICIÓ 

Els autors dedicats a I'estudi de la Decadencia i les seues causes políliques, 
després de narrar el periple historie de la crisi de la Corona d'Aragó com a factor 
unitari deis antics territoris que la conformaven -amb la consegüent pérdua de 
pes polític-, descriuen la consolidació de la idea d'imperi, gestada a l'época deis 
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Reis Católics, que esdevé doctrina d'actuació política en el regnat de Caries Vé. 
Ara bé, molt sovint la reflexió s'atura ací, i no es perllonga amb una revistó deis 
mecanismes 5ocioculturals des deis quals es projecta un idean integrador de la 
diversitat, que ultrapassa la consolidació d'un espai juridicopolític de 
convivencia, constituint-hi una base referencial de la ídentitat col-lectiva i 
individual sobre la qual gravita la concepció de la llengua. 

En aquesta línia, hom ha insistit molt en la cita d'Elio Antonio de Nebrija 
-la llengua és «compañera del imperio»-, per ¡Ilustrar les vinculacions entre 
la llengua i el poder polític. Pero aquesta constatació, tot i ser important com a 
fonament de la reflexió, no ha d'amagar les implicacions que sobre la 
consideració de la llengua tingué el nou estatut sociopolític instaurat per l'Estat 
austríac. 

José Antonio Maravall (1960 i 1976) demosíra que en la gesíació de 
l'ideari polític de l'imperi espanyol assoliren una gran influencia els corrents 
espiritualistes i reformistes (com es pot comprovar peí fet que entre aquests 
sectors intellectuals es desenvolupará l'erasmisme). Aixó explica la tendencia 
eticomoral deis plantejaments del discurs sociopolític, i la tendencia a vincular 
els preceptes de sobirania amb els dedicats a la formació integral de l'ésser 
huma com a subjecte historie. La propia dimensió organitzativa de Testatut del 
poder reial s'orienta vers una uniformitat basada en parámetres d'arrels 
neoplatóniques, i que están presents en el discurs de l'humanisme. 

En efecte, la secularització del pensament tomista va aportar els 
fonaments del pensament unitarista de l'Estat i, així, el corpus mysticum 
Christi esdevé el corpus poHticorum, el vértex superior del qual és la rao 
(caput), establint el principi d'harmonia entre les parts, i materialitzant-s'hi 
en la figura del monarca, qui controla el seu regne sicut in corpore anima et 
sicut Deus in mundo. Pero el vertader mecanisme sobre el qual s'arrela la 
uniformitat de l'Estat és la concordia, la suma de voluntáis interpretada com 
el domini del bé moral objectiu. Així ho assenyala Saavedra Fajardo en el 
seu Corona Gótica: 

«Es el imperio unión de voluntades en la potestad de uno: si éstas se 
mantienen concordes, vive y crece; si se dividen, cae y muere; porque 
no es otra cosa la muerte sino una discordia de las partes.» 

La llengua, com a emanació natural del poder, participa en els mateixos 
criíeris de valoració objectiva que els autors de la teoria política van proposar per 
al bon govem de l'Estat modem i, albora, reflecteix els ideáis del perfeccionisme 
burgés que anima els moviments espiritualistes del Renaixement. 

En aquest sentit, la llengua va ser Tinstrument cultural que havia de definir 
el procés intellectual de l'individu, primer, i, paral lelament, la seuadimensió 
sociopolílica. Joan LIuís Vives, a De discipUnis (1531), considerava que el 
camí del coneixement és una interacció entre verba, res i mores, és a dir, 
Ilenguatge, realitat i foimes de vida; des d'aquesta perspectiva, el Renaixement 
esdevé una cultura de base lingüística i liter^a, en qué la imbricado entre 
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sapientia i eloquentia constitueix la base de la ars grammatica, entesa no com 
a simple paradigma, sino com a formació que es transforma in actum. 

La importancia moral del fet lingüístic -com a mitjá d'estructurar la visió 
del món- s'eixampla vers el vessant social, fins a esdevenir un signe 
identificatiu de la integritat nacional i, aleshores, caí defmir-Ia amb la mateixa 
conceptualització amb qué es justifica la conducta ética personal, a mes 
d'estudiar-la, normativitzar-la i estendre-la, fms al punt d'assolír I'estatut 
privilegiaí de llengua objectivament dominant i única, expressió deis criteris 
doctrináis sobre els quals s'arrelen les intitucions imperials. L'extensió de l'ús, 
la protecció de la llengua és una práctica, en darrer terme política, en qué es 
relacionen la dimensió cognitiva i la retórica, ja que la llengua de l'imperi ha 
de ser font per al coneixement i referení d'eloqüéncia, com indica Francisco 
Medina en el próleg a les obres de Garcilaso de la Vega anotades per Femando 
de Herrera (Sevilla, 1580): 

«Sienipre fue natural pretensión de las gentes victoriosas procurar 
extender no menos el uso de sus lenguas que los términos de sus 
imperios, de donde antiguamente se sucedía que cada cual nación tanto 
más adornaba su lenguaje cuanto más valerosos hechos acrecentaba la 
reputación de sus armas [...] habiendo domado con singular fortaleza y 
prudencia casi divina, el orgullo de tan poderosas naciones, y levantado 
la majestad del reino de España a la mayor alteza que jamás alcanzaron 
fuerzas humanas (...] ¿somos, diré, tan descuidados, o tan inorantes que 
dejamos perderse aqueste raro tesoro que poseemos?» 

La reivindicació de Medina és simptomática del poderos discurs enaltidor 
de ridioma castellá, transmés des deis sectors intellectuals mes próxims al 
poder, fins a constituir un eix identificatiu del sistema amb qué s'avakia la 
práctica lingüística, lant en el vessant públic com en el privat, en el vessant 
coMoquial i en el literari. Des d'aquesta actitud dignificadora - i , albora, 
desintegradora de les Mengües sotmeses- hom pol comprendre l'inici deis 
t6pics que s'inseriren en l'inconscient collectiu, constituint-hi un programa de 
vaJors que actúen sobre la competencia lingüistica deis parlants. I aixó, fíns i 
tot, peí que fa a la máxima expressió del fet lingüístic, la creació literaria, amb 
afirmacions com les de Jerónimo de Lomas Cantoral, en el próleg de Tedició 
de les seues obres (Madrid, 1578): 

«siendo también la lengua española tan capaz de la Poesía, que sin duda 
en número y gravedad excede a las otras vulgares, y en la dulzura y 
copia es tan suave y abundosa como la que más.» 

Les referéncies a la llengua literaria s'acosten al concepte de normativització 
o reducció al que s'anomenava les regles de l'art, és a dir, la confíguració d'un 
niodel lingüístic adient per a la seua finahtat, com a llengua que dona sentit a la 
noció unificadora, homogeneítzadora, propia de la doctrina política imperial, 
puix, como diu Cristóbal de Villalón en el próleg a la seua Gramática (Amberes, 
1558): 
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«la perfeíión y valor de la lengua se deve tomar y dedu9Ír de poder ser 
reducida a arte.» 

Aquest principi será representa!, entre d'allres, per la tasca de Femando 
de Herrera sobre la poesía de Garcilaso de la Vega, com a exemple deis límits 
ais quals pot aplegar la llengua castellana i, aleshores, com a referent del 
procés historie que ha permés a la monarquía castellana d'establir les bases 
sobre les quals hom pot recuperar l'antíc somni imperial (Cristóbal 
Castillejo, en la dedicatoria al seu El autor y la pluma, ho explica claramení: 
«tan anchamente se platica y enseña ya la lengua española según antes la 
latina»). La llengua que mes contribueix a la perfeccíó moral de rindividu 
és, també, la que mes s'acosta a l'ordre artístic, i, per tant, facilita una visió 
mes analítica i complexa de la realitat; es tracta, en definitiva, de la llengua 
mes humana, segons criteris objectius, i, alhora, la llengua des de la quai hom 
pot interpretar els esdeveniments histories i contribuir a l'expansió de la 
monarquía. Així ho confirmen les paraules de Bernardo José de Aldrete en 
Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oy se usa en 
España (Roma, 1606): 

«como riquísima descrive, pinta y enseña con variedad y buen adorno de 
palabras una gran multitud de cosas, que en otras lenguas no se hallan, 
corresponde a manifestar sin límite ni lasa todo lo que entendimiento 
humano concibe y alcanza, y en lo criado se cono9e.» 

Si fins ara s'ha exposat el contingut d*un discurs que s'assembla al que 
podría ser la doctrina de qualsevol práctica del poder absolut amb afanys 
territorials, la realitat és que el cas del castellá -i del cátala, per raon óbvies-
és mes complex des d'un punt de vista historie. 

De les paraules comentades hom pot deduir la presencia de diverses 
actítuds que estígueren ben presents en les propostes sociopolítiques deis Reís 
Católics per una banda, i de Caries Vé, per l'altra. Si aquells introduíren un 
sentit de la política estatalista, seguint parámetres de gran modemitat, pels 
quals la justifícació del govem í del seu programa d'actuacions provenia del 
principi huma de la rao d'Estat, Caries Vé va sumar la noció d'imperi, 
procedent de la mitología medieval i del cercle de Borgonya. El neogoticísme, 
la plasmació d'un idearí del passat que reivindica qüestions nacionals 
mitjan^ant arguments d'una suposada herencia germánico-gótica, fou la causa 
de gaire conflictes en I'época, entre d'altres -com recorda Francisco Márquez 
Villanueva (1998)- els de l'enfrontament religiós i cultural que culminaren 
amb l'expulsió deis moriscos. 

Aquesta nova empenta del discurs imperialista -ara des d'un imaginari 
historie que afectará a temes com la ra9a i el patrimoni nacional d'un poblé 
cristiá- será ben acollida entre els autors catalans i tot. Com a exemple es pot 
citar el cas de Pere Antoni Beuter, qui, com recorda Pep Solervicens (1988:142 
i ss.), va contribuir a la difusió de les teories neogótiques i no és casual que fos 
el responsable d'un deis primers íntents per crear una tesi secesslonista, 
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recolzant-se en el principí d'unitat nacional emanada d'un passat comú sota el 
domini germánic. 

Aquesta doble condició del discurs polític castellá es reflecteix en els 
valors sobre la llengua propia, interioritzats en rimaginari coMectiu cátala, que 
serán desenvolupats en el present article; per una banda, el reiraíment, el 
complex historie que du vers una identificació negativa del cátala davant 
l'esplendor historie d'una llengua que entronca amb Tenyorament d'unitat, un 
sentiment fortament arrelaí en la mitologia medieval europea, i que en el cas 
de la Península es materialitzará en el referent gótic; per Taltra, la identificació 
del castellá com a llengua de la modemitat, del nou ordre estatal, i convertida 
en instrument d'homogeneítat imperial, enfront la gradual tendencia localista 
-i amb usos reduíts, aliens a la práctica de poder- de la llengua prbpia. 

En altre apartat de l'article tractaré la qüestió de la llengua literaria com a 
expressió del geni creatiu de 1'idioma (castellá) davant del cátala, considerada 
una llengua endarrerida que no pol assolir les exigéncies d'una llengua 
plenament consolidada en la cultura de Tépoca. M'interessa ressaitar ací 
I'aspecíe de la modemitat, com afirma Josep Maria Nadal (1983), aplicat al 
castellá, entenent, amb aqueix qualificatiu, que es tracta de la modalitat 
lingüística adient per al desig universalista d'un sector intellectual que 
introdueix aquest ideari en la consciéncia col'lectiva. El mateix Cristófor 
Despuig, ais Col-loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557), mitjan^ant el 
personatge de Lucio, reconeix que: 

«confesse que és necessari saber-la les persones principáis perqué és 
l'espanyola que en tota Europa se coneix.» 

Despuig no fa mes que arreplegar una tendencia molt estesa, que ha 
conformat un deis arguments que mes sovintegen en la identificació deis 
valors lingüístics, promoguts peí discurs unificador i universalista defensat 
per TEstat absolutista. A partir de la interrelació entre nocions com ara 
imperi-Uengua dominant, que actualitza la imatge d'un passat mític (el llatí 
com a llengua homogeneitzadora d'una cultura, una religió, un eslatut 
sociopolític), el castellá fou observat, des d'una perspectiva institucional, com 
a llengua de la monarquia, i així ho reconeix Lluís Pon^ d'Icard al próleg de 
l'edició castellana del Uibre de les grandeses de Tarragona (1572): 

«como sea natural del invitíssimo rey Philipe señor nuestro, está más 
usada en todos reynos.» 

La conseqüéncia és í^cil de deduir: hi havia un sentit práctic que 
justifícava I'tís del castellá, ja que era una llengua amb un abast superior i 
permetia de divulgar per tot arreu el conlingut d'un missatge, cosa que Lluís 
Pon9 considera un benefici per ais propis ciutadans cataíans: 

«conociendo después el agravio que hazfa a la dicha ciudad 
[Tarragona], que para sola Cataluíía mi libro fuesse hecho, pues se 
podía hallar forma que en otros reynos se viessen, publicassen y 
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eníendiessen las cosas de que tracta, pues es razón que llegue el libro 
por las partes donde ha llegado la antigua fama de la ciudad, y le haga 
buen testigo y prueva bien.» 

Pere Antoni Beuter utilitza arguments semblants per a justificar la decisió 
de traduir, en 1546, la seua Historia de Valencia: 

«no es razón que a nadie parezca mal que, siendo yo valenciano 
natural y escriviendo de Valencia a los regidores della, escriva en 
castellano, lengua estraña para Valencia, por el respecto del provecho 
común y divulgación mayor en toda España de las gracias que Dios ha 
concedido a este reyno.» 

El context historie en qué es va desenvolupar aquesta tendencia reflecteix 
que no es tractava d'una simple qüestió circumstancial per motius pragmátics, 
sino que Telecció del castellá responia a una consciéncia mes profunda sobre 
les vinculacions socials i moráis de Tus de la llengua: traduccions, fms i tot 
deis clássics valencians en considerar-Ios inintelhgibles, traduccions d'obres 
al casteílá de tipus assagístic, historie o costumista, desplegament de la 
ideología llemosinisla i, albora, secessionista, etc. El casteílá aporta un referent 
historie que aconseguí sintonitzar amb ámbits latents de la identitat col-lectiva, 
en una época d'incerteses en l'ordre psicológic, de desmembració política i 
territorial, que necessita un sistema cosmovisionari plenament consolidat per 
reafirmar una identitat en crisi. L'atracció peí cosmopolitisme, afavorit per la 
implantació europea del casteílá com a llengua de l'imperi, s'hi correspon amb 
un problema d'interpretació del passat propi en clau localista, optant per una 
práctica lingüística (en el nivell literari-codificat), que com el llatí (llengua, per 
cert, molt estesa entre els inteMectuals valencians i en la propia Universitat), 
dones continuítat histórica a un procés -el de la suposada uniíal d'Espanya des 
de la decadencia de l'imperi roma-, difós des de les instáncies del poder, i que 
trobá un gran predicament en una societat convulsionada per conflictes 
socioeconómics, polítics i etnicoreligiosos. 

2. LLENGUA I LECTURA 

Les conseqüéncies de la situació anterior, peí que fa al nou món de la Iletra 
impresa, és que majoritáriament les edicions deis liibres es fessen en casteílá, 
apJicant-hi la simple lógica de I'argumentació pragmática: es tractava d'un 
mercat d'abast superior, i la temptació d'obrir-se a nous espais de lectures fou 
molt gran per ais escriptors catalans. El resultat va ser que el casteílá assolís 
l'estatut de llengua de cultura, almenys d'una determinada cultura (no així de 
la popular), constituint el sistema de lectoescritptura d'una comunitat que cada 
vegada mes parceMará eís contextos d'ús de la llengua, tot reservant per a la 
llengua propia un ámbit reduít, familiar i folklóric. 
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No s*ha insistit gaire en l'efecte que aquest canvi en el domini de la Iletra 
impresa tingué en les percepcions socio i psícolíngüístiques deis par]ants, mes 
enliá de la constatació d'un canvi que, en el íemps, afectará a la base educativa. 

La diferencia entre la llengua escrita i la parlada -a banda de les 
polémiques renaixentistes sobre la naturaliíal en el preces de codifícació 
lingüística- va ser ja ressaltada en el segle XVI: els humanistes associaren les 
dos vessants a 1'esfera sociocognitiva, consideran! que hi havia una diferencia 
cultural entre la páranla parlada i l'escrita, que comportava conseqüéncies en 
Tordre de les representacions psicológiques. Pedro de Navarra, en Diálogos de 
la díjferencia del hablar al escrevir (1565), afirma (en el di^eg entre els 
personatges de Bastardo i Duque): 

«La escritura es de más fácil intelligencia que la habla [...] porque 
cuando yo leo tiene tiempo mi entendimiento de conocer y entender lo 
que leo y para [...] retener mejor en la mente la tal escritura, lo que no 
á lugar a la plática [...] ¿No es de más efficacia la palabra viva que oigo 
que la escritura muerta que leo? - AI ignorante, sí, pero al sabio, no, 
porque mejor se puede concebir y pensar lo que se lee que lo que se 
oye.» 

Es va desenvolupar una consideració positiva sobre la Uetra impresa que, 
parallelament, situava en un nivell inferior la llengua parlada; Vhomo 
^pograpkicus -en denominació de Marshall McLuhan (1993)- sent una auténtica 
veneració peí canal de Tescriptura, germen del que será la dicotomia entre la 
cultura oral i Toficial, de manera que será aquesta la venadera representació de la 
rao moral, política i social. Mateo Alemán, en la seua Ortografía (1609), és forfa 
explícii: 

«la diferencia que hazen los vivos a los defuntos, los onbres a las esta
tuas, esa misma es la que llevan a los escritos las palabras, por ser los 
criados los escritos y las palabras dueños y señores dellos [...] i que sin 
conparación se devía estimar en mucho más lo escrito (por su inmorta
lidad), que las palabras, pues apenas la lengua cesa cuando todo lo que 
á hablado [...] se lo lleva el viento.» 

La temporalitat de la llengua parlada -caracteritzada com a efímera, i, 
aleshores, sinómin de fútil- es contraposa a la solidesa i immutabilitat de la 
llengua impresa, considerada, així, com a llengua acrónica, atemporal com el 
niateix imperi que la sustenta. A mes a mes, la lectura, privada i en silenci 
-resultal evideni de les noves tecnologies tipográfiques-, implica un procés 
d'interiorització que afecta a la construcció mental de Tentom vivencia! del 
lector. Com indica Walter Ong (1987), el pas de la lectura oral, comunitaria, a 
la lectura en solitud, silenciosa, imposa una nova relació entre l'individu i el 
text; els estudis d'Eric A. Havelock (1996: 152) sobre la transido de l'oralitat 
primigenia a l'escriptura en grec clássic en son ben illustratius: «cuando el 
lenguaje se separó visualmente de la persona que lo hablaba [...] nació el 
concepto de individualidad». Aquesta nova relació produeix el que B.W. Ife 
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(1992: 15) quaiifica com «el aumento de la identificación con el texto», 
especialment amb la prosa, ja que s'intensifica la proximitat amb rexperiéncia 
lingüística. 

Un capítol a banda és el del text imprés de ficció, puix en les noves 
condicions de lectura s*aguditza l'efecte de versemblan^a -principi leóric clau 
de la Poética de rhumanisme-, peí qual, la fantasía proposada per la paraula 
escrita envaeix la ment racional, capgirant I'ordre de la realitat fíns el h'mit de 
la follia (Quae insania est, iis duci, aut teneri? declara Joan Lluís Vives). Es 
tracta del grau extrem d'identificació, illustratiu de la potencialitat del text 
com a factor condicionant en la consírucció de les categories mentáis sobre el 
món i en el control de la conducta individual. 

Sembla indubtable que la incidencia de la llengua, com a suport primer de 
la textualitat, sobre el lector determina el sistema de valors sobre el que s'arrela 
la capacitat reflexiva al voltaní de l'acte lingüístic, de la situació comunicativa 
i, finalmenl, de la funció social de la llengua. Molt interessant, i simptomátic en 
aquest seníit, és Testudi de Josep Lluís Canet (1997) a propósit de l'edició de 
La Celestina a Valencia, en 1514, per la imprenta de Jofré; l'obra havia estat 
escollida per a servir com a iMustració de les classes de filosofía moral de la 
Universitat valenciana, precisament quan s'hi Iliurá una dura pugna intel-lectual 
entre el sector nominalista i humanista, per una banda, i, per l'altra, els tomistes. 
El pas del Uatí al castellá com a llengua de la instimció, defensat pels sectors 
mes renovelladors de la intelligentsia valenciana, sembla for9a significativa del 
que s'haexposat. 

3. CASTELLA / CÁTALA: EL DEBAT SOBRE LA PERTINENCIA EXPRESSIVA 

Els pressupósits anteriors actualitzen un conjunt de percepcions al voltant 
de la Mengua compost per factors Hteraris, pragmátics, polííics i, fíns i tot, 
moráis que afecten tant el component creatiu de la llengua (dimensió normativa 
pero també intellectiva i cognitiva, sobretot en Tideari humanístic), com el 
comunicatiu (dimensió de parla en referencia al context social). Des de la 
preeminencia en el desenvolupament del complex neurocognitiu en Tetapa de 
formació, hom pot constatar la incidencia del context sociocullural en el 
discurs que sobre la llengua s'insereix en la construcció social de la realitat. 

La primera evidencia és Tempenta del castellá com a llengua que 
reprodueix fídelment la perfecció ideal de I'antiga llengua Ilatina (en paral-lel 
a les vinculacions polítiques d'ambdós imperis, destacat per la doctrina deis 
tractadistes de la monarquía) Així ho declara Luca Marineo, en la versió de 
1530 de De las cosas memorables de España: 

«la lengua española haze ventaja a todas las otras en elegancia y copia 
de vocablos y aun a la italiana [...]y la causa de ser muy perfeta que 



DECADENCIA I TRANSCULTVRITZACIÓ: EL COMPORTAMENT UNGÜÍSTIC COM A CONSTRUCCIÓ SOCIAL 109 

todas las otras lenguas vulgares es por la conformidad que tiene con la 
latina.» 

El propi Cristófor Despuig, en els Col-loquis, n'ofereix un testimoni 
important de com ei castellá esdevé llengua de referencia sobre la qualitat i 
estatut deis dialectes románics: 

«l'aragonesa [la llengua] és tingada per millor, per semblar mes a la 
castellana.» 

Amb els nous nacionalismes -centrípeís i excloents- la llengua es 
considerava expressió deis factors cohesionants d'una comunitat amb vineles 
afectius (els que es generen al voltant deis mites propis i d'una historia 
idealitzada) i també racionáis (la idea de TEstat modem). La llengua reflectirá 
aquesta doble condició de la práctica sociopolítica renaixentista, en ser 
defensada com a imatge espiritual d'un poblé, hisíóricament arrelada, i, per 
altra banda, com a sistema codificat, normativitzat fms a constituir un model 
d'estandardització tntegrador. Ambdos vessants conformen el discurs valoratiu 
de la llengua, des d'una perspectiva ~la de nacions implicades en processos 
histories d'ampli abast- que necessita reivindicar la grandesa propia davant la 
inferioritat de I'entom. 

Per entendre aquesta actitud -clarament Hígada a un programa 
d'actuació social- cal fixar-se en la filosofía política deis autors que s'hi 
trobaven al voltant de la monarquía espanyola, tenint com a referents l'obra 
de Maquiavelo i de Tácit. Les seues teories partiren d'un principi essencial: 
les relacions humanes han deixat d'estar regides per un status naturae, per 
donar pas a un status belli. Des d'una óptica escéptica sobre la condició 
humana -la Unía hobbesiana en seria la defensora-, l'Estat modem 
nacionalitza el concepte d'enfrontament; aixó significa queja no es tracta de 
Iluites privades de carácter individual entre nobles, sino entre Estats, amb tot 
el que aixó implica. Aquesta representado del conflicte permanent impregna 
de comparativisme els tractats sobre la monarquía, de manera que no son 
suficients les lloances de les excelléncies del poder i deis seus representants 
nacionals, sino que cal «alcanzar la eminencia en todo», com recomanava 
Baltasar Gracián a Ei Héroe, i, aleshores, «gran ventaja el ser primero, y si 
con eminencia, doblada». 

En aquest marc ideológic s'entén que juntament amb el principi pragmátic 
de runiversalime castellá i la seua difusió, apareguen altres arguments 
encaminats a dignificar la llengua dominant i a atorgar-li un estatut privilegiat 
respecte a la resta de Uengües amb qué ha de competir. Com que per a 
rhumanisme la llengua literaria representa el major grau de perfecció ética, 
gran part d'aquestes manifestacions transmeten la idea d'un sistema mes adient 
per expressar la sensibilitat i captar el receptor. 

Onofre Marescal, en el próleg al seu Sermó vulgarment anomenat senyor 
don Jaume segon (1603), recuU aquesta nova variant de l'ofensiva del castellá 
sobre la percepcíó deis catalanoparlants, i així afirma que alguns han opinat 
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que «en ilenguatge castellá havia de ser mes comú i mes apazibíe»; Jeroni 
Pujades, a la seua Crónica Universal del Principal de Catalunya (1609), critica 
molts eclesiástics per predicar en castellá «fent-se d'aquells mestres que diu 
sanct Pau, que fan pesigoies a les orelles deis qui ouen». Curiosament, Pere 
Antoni Beuter, en la tradúcelo al castellá de la seua Historia de Valencia (1546) 
utilitzá argumenls semblants per Uoar la llengua propia, tanmateix des d'una 
mirada enyoradissa del passat i en la llengua que, segons indica, li fou 
imposada pels impressors; 

«que de la lengua valenciana se aprovechó y acaudaló el famoso padre 
de las rimas en Italia, Francisco Petrarca. Y redunda esto en favor de la 
lengua, que sea ello tal que despierte los ingenios y los encumbre 
subiéndolos de quilate con bivas agudezas.» 

La conseqüéncja d'aquests plantejaments al voltant de rexcel-léncia de la 
llengua aliena -amb el seu carácter d'imprinting cerebromental- fou una visió 
limitada de la propia, la consolidació deis prejudicis sobre les possibilitats 
comunícatíves del cátala, sobre la seua virtualítat com a llengua nonnalitzada 
(per aixó el punt básic de la discriminació se centrará en la el seu vessant literari). 
Aleshores, la idea que primer es generalitzá fou considerar-la una llengua 
complicada, no natural, difícil d'aprendre i d'assimilar, allunyada, dones, de 
l'ideal lingüístic de la modemitat tal com fou proposat per i'humanisme. Aixf ho 
confirmen aqüestes páranles de Lluís Pon^ d'Icard: 

«pues es cosa más diffícultosa al italiano, al alemán, al vizcaíno, al 
francés, al castellano y a las otras naciones y lenguas entender la cata
lana, que al catalán entender qualquier otra lengua y hablarla.» 

En una cultura de base lingüística com la humanística (s'originá en 
I'estudi, tradúcelo i depurado filológica deis textos de Tantiguitat clássica, 
com diu Francisco Rico (1993), aquesta imputado no és pas gratuita. En 
l'intent de dignificar les Uengües nacionals, a partir de la mímesi de l'esperit 
grecollatí, hom considera que la finalitat del procés codificador havia de 
conduir fins a un sistema caracteritzat per quatre principis: la naturalitat, la 
racionalitat, la simplificació i l'elegáncia estilística. Qualsevol llengua que 
volgués assolir l'estatut de la modemitat i, aleshores, ser un instrumenl per al 
coneixement científic del món, havia de perdre el seu llast medieval, puix 
només així esdevindrá un mitjá per al progrés mental i especulatiu de 
rindividu. No és estrany, dones, que molts autors contraris a aquesta idea sobre 
el cátala fossen, albora, instigadors de la ideología llemosinista, historicista i 
secessionista... 

EIs aspectes que mes sovint son citáis com a exemples d'aquesta opacitat 
expressiva de la llengua també son simptomátics de l'actitud sobre la que 
s'arrelen. Onofre Marescal ens ofereix dues de les opinions mes esteses: la 
primera, que el cátala «és llengua curta», la qual cosa admet una réplica, 
segons fautor, ja que «si vol dir que no tenim tants vocables com els 
castellans, és no saber-la, puys és fertilíssima»; la segona és l'afirmació 
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diffiliaque pulchra, amb la consegüent resposta de Marescal diení que «las 
cosas millors no son ^cils sino dificultosas y per ser-ho tant la nostra Uengua 
la saben tan pocs». 

Per6 mes greu és el complex d'inferioritat aplicat ais usos cuites de la 
Uengua, puix serán el motiu de la manca d'una tradició literaria continuadora 
de la línia del segle XV, que garantís la fíxació del model de Uengua escnta i 
creativa, que al segle XVI, amb la intervenció de la imprenta i d'altres faclors 
de difusió, havia de permetre l'extensió de l'accés ais productes culturáis 
-mes enllá de la tradició oral-, l'objectivitzavió de les formes lingüístiques, 
constituint, així, la varietat unificada sobre la qual es construeix la identitat 
lingüisticonacional; a mes a mes, aquest preces afavoreix que els parlants 
homogeneítzen el seu comporlament lingüístic (qüestió que plaiiteja el 
problema de la consciéncia unitaria, que tractarem al darrer punt de farticle). 
Francesc Cal^a, al seu poema «La sentencia» (1601) resumeix alguns deis 
prejudicis mes comuns sobre les difícultats del cátala com a Uengua literaria, 
sobretot en relació al castellá: 

«Mes fócil és comprendre en castellá 
per ser les Ileys deis catalans estretas; 
per los accents no poden los poetas 
líberament escriure en cátala.» 

Onofre Almudéver, a I'edició de VEspilI (Valencia, 1561) també n'ofereix 
un testimoni d'aquestes idees, parlant de la «carencia de la forfa de la Uengua», 
i aplegant a conclusions ben iMustratives; 

«Quant mes que, fent 396 que dit tinch, Uevareu un engan que está 
demasiadament estés, en que se han persuadit molts ignorants, que és 
falta de vocables o freda en si, com sia veritat que és molt abundant y 
moit faceta.» 

4. CONCLUSIÓ; ENTRE LA CULTURA I EL FOLKLORE 

La ideología lingüística de Tesíándard, les bases de la qual comentaren 
a desenvolupar-se al llarg del segle XVI, és el reflex de la concepció global 
del model de societat i de forganització de l'Estat, tal com s'entén des del 
discurs monárquic absolutista proposat pels íractadistes de l'etapa austríaca. 
La imatge d'una Uengua normalitzada, codificada, ajustada a un punt de 
referencia i en harmonía entre les seues variants, representa I'ideal de la res 
publica, en equilibri horitzontal, detenminada pels principis humanístics de 
disciplina i ordre (virtuts que regulen el comportament coMectiu de les 
masses), i actualitzant un criteri d'autoritat i de legitimitat garantit per la 
institució reial. El rei representava, en la mentalitat deis ciutadans de I'época, 
molt mes que la figura preeminenl de l'Estat, puix el seu poder omm'mode 
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eslava també legitimitat en l'ordre moral, la qual cosa implicava que exercia 
el seu poder sobre la consciéncia fms al pum de constituir la instancia última 
d'arbítratge, tant en el vessant coMectíu com en rindividual (la teoría 
pictórica sobre els retrats monárquics es basa en aquest principi, així com la 
práctica del teatre cortesa deis segles XVI i XVII, com recorden John E. 
Varey (1984) i María Alicia Amadei-Pulice (1983). Francisco Bermúdez de 
Pedraza, en El Secretario del Rey (Granada, 1637), ho explica amb les 
següenís paraules: 

«porque tanto mayor y más clara es la dignidad de uno cuanto más la 
ilustran los rayos de la presencia real. Incesablemente está recibiendo 
honra el que siempre está mirando a su Príncipe y oye sus palabras.» 

La regulació lingüística és un feí mes de Texercici del poder d'un Estat 
que imposa els criteris de la variació i de l'ús de la llengua; aixó significa una 
intervenció que afecta a les relacions de l'individu amb el grup social al qual 
pertany. La tasca d'unifícació, impulsada per les institucions, proposa al 
ciutadá un codi interpretatiu sobre el f^t lingiiístic basaí, com afirma Albert 
Bastardas (1996: 95 i ss.), en tres principis: l'estat ideal de llengua és 
d'homogeneítat; el model de perfecció el representa la varíetat escrita; cada 
llengua correspon a una nació. 

Sembla evident que en el cas del cátala, en l'época anomenada Decadencia, 
aquests mecanismes d'intervenció -<les d'un cultura aliena- trencaren la 
dinámica que hom podía preveure per a una comunitat sociopolíticamení 
normaliízada. El fet que la llengua estranya fos la que assumí els nivells assignats 
al model de llengua codificada, va imposar unes constriccions lingüístiques que 
implicaren una reorganització de les percepcions pragmático-lingüístiques de la 
societat: el sector afabetítzat redistribuía els usos deis codis lingüístics (amb la 
conseqüéncia de perpetuar la situació diglóssica, tot afavorint la gradual extensió 
del castellá com a única llengua de les actuacions político-culturáis); la resta de 
la població mantenía el cátala de forma natural, en el context familiar i de les 
relacions socials, tot i que va anar interioritzant un esquema de representacions 
sobre el feí lingüístic que hom pot intuir seguint els testimonis aportats fins ara, 

Lluís V. Aracil (1998: 119 i ss.) afirma que a «l'Edat Obscura» hi havia 
una osmosi entre dos mons el de la cultura i el de les activitats que hom 
identificava com a folklore o cultura no oficial. Ua modemitat trenca aquesta 
vinculació orgánica per establir una correlació entre l'espai de les Uetres 
(«dalt») i el del folklore («baix»). Mikhaíl Bajtín (1995) completa aquesta visió 
deis universos conceptuáis, establint la simetría entre el «dalt» amb el cap, la 
rao, Tequilibri, V ars, el poder i les institucions; per la seua banda, el «baix» es 
relaciona amb el eos, la inferíorítat, Tescatológic, la irracionalitat, Tenginy, el 
vessant popular, fora de les estructures dominants. 

La identitat simbólica aplicada al castellá projecta una imatge connectada 
amb el prímer d'aquests sistemes de representado, i així esdevé expressió del 
discurs racional, associat ais estaments de poder i ais fets institucionals del 
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Ilenguatge (en expressió de John R. Searie (1997; 88), qui afinna que el «paso 
que media entre el status bruto y el institucional es ex ipso un paso 
lingüístico»), i, aleshores, eix de transmissió del principi d'autontat social (en 
parallel amb la figura del monarca, com a cap del eos social, metáíora 
essencial en la doctrina política de I'época). Fins a tal puní el castellá passá a 
ser el mitjá d'intervenció cultural, que va avolir el paper de vehicle pnvilegiat, 
gairebé únic, per al coneixement de la realitat i com a mstrument d escnptuia. 
Juan Martín Cordero, a La manera de escrevir en castellano (Amberes, 155ó), 
protestava davant aquesta opinió generalitzada: 

«No debe darse alguno a entender que por no ser uno de Castilla 
no pueda saber la manera de escrevir mejor que muchos que lo son.» 

El Uoc de privilegi del castellá permetia ais seus intérprets de considerar 
la resta de Uengües amb qué cohabitava com a codis secundaris, d un estadi 
inferior, i que només podien dificultar la tasca inteMectual assignada a la 
Uengua dominant. En aquest sentit, son significatives les paraules de I ^ g o 
Dávalos y Figueroa, a Primera Parte de la Miscelánea Austral (Lima, 1W¿), 
en comentar el cas del poeta Joan Boscá i la seua renuncia a Tus del cátala: 

«el caballero y poeta Boscán, pues aunque su propia Ilengua era 
catalana, que pudiera hacerle algün daño, no lo hizo en la pronunciación 
de la nuestra, con que explicó sus conceptos tan bien.» 

En l'altre exü-em hi havia el cátala i, des d'aquesia perspectiva hom pot 
entendre el seguit d'associacions que es desenvoluparen al voltant de la 
Ilengua. Com a sistema del «baix», passá a representar els aspectes mes 
grollers, corporals, populars, allunyats de l'ámbit racional i cult. Jerom ferrer, 
en el llarg poema «Ais poetes catalans» (1610-1620), expos^ clarament les 
imputacions fetes al cátala: 

«En nostra edat vem ha donat tal tom, 
que apenes hi ha qui en caíala escrigue: 
y del qui ho fa no falta qui se'n rigue 
y que de fat lo tráete y grosser hom.» 

Mes endavant continua; 

«Los pochs versáis preñen per Uur escusa 
dir que.I parlar és mo\t curt y grosser; 
y afirman que sois les rims pot fer 
los benauriats ab sa sciéncia infusa.» 

Les conseqüéncies en son ben evidents en la historia de la no^tm literatura 
-i Ilengua escrita-, puix el cátala va restar arraconat com a simple Uengua 
lúdica, per a l'espl^i corporal, del riure i de I'escaloidgic, del vessant bur^sc, 
davaní ÍS categories de la cultura institucional reservades ^, ^^s f á: 1 ^ ^ ^ 
la imnia, Tespüitualitat, la filosofía i la ciencia, és a dir. 1 f P^ .f^^^^g»^^ 
oposat ais imaginalia i els límits de l'absurd, que pertanyien al cátala. 
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El Barroc -com a época pragmática, davant el Renaixement, mes aviat 
paradigmática- desenvolupá aquest sistema de represemacions mentáis 
mítjan9ant un seguit de manifestacions que palesen Tautoconsciéncia 
lingüística deis catalanoparlants, almenys del sector intellectual mes actiu, 
provinent d'una classe mitjana-alta, urbana, enUuemada peí fals esplendor de 
la teatralitat barroca. Com a exemple extrema!, Pasqual Mas (1998: 4) aporta 
eí cas d'un certament poétic immaculista celebrat a Ontinyent en 1662, on un 
deis temes proposats es podia escriure «en la lengua que les pareciere más 
propia de animales», i només ací es troben poemes escrits en cátala. 

Mes iMustratius son els límits atorgats al cátala en el context de una 
cultura literaria predominantment en castellá. A El Cortesa, de Lluís Milá, 
s'establí la táctica organitzativa de l'espai de l'escriptura peí que fa al domini 
lingüístic, reservant al caíala l'ámbit del costumisme, de la ríalla, deis 
personatges sorprenents, front al castellá com a Uengua de la ficcionalització 
cortesana. Des d'aquesta práctica, ben representativa de Tambivaléncía 
cultural seguiní I'esquema simbdlic comentat abans, hi trobem nombrosos 
exemples en qué el cátala no sois fou relegat en el discurs sociolingüístic i 
ideológic, sino en el propi espai de la festa, de la celebració o, finalment, de 
Tescriptura. Així, el poeta anónim que va participar al certament dedicat al 
Sacro Monte Parnaso de las musas católicas de los Reynos de España (1687), 
ho explica clarament, en introduir una composició en cátala, sempre després 
de les que ha presenta! en castellá: 

«Puix que he escrit en castellá 
també escriure en nostra Uengua, 
que en Valencia será própria 
i en Castellá será grega.» 

Jeroni Martínez de la Vega, en el poema que aporta a Los sermones y 
fiestas que la ciudad de Valencia hizo por la beatificación de san Luys Bertrán 
(1609), proposa un poema en cátala com a curiositat anecdótica entre totes les 
composicions castellanes, recordant així l'actitud d'alguns autors valencians de 
la Renaixen^a valenciana en Tus esporádic de la Uengua propia, la qual cosa 
demostra l'evidéncia d'una estructura mental al voltant de la Uengua 
construida des de plantejaments com els exposats al Ilarg del present article: 

«Lluís, la rao ho demostra 
que puix Valencia se honra 
de ser vostra mare y nostra, 
yo també, qual valencia 
vos Iloe en la festa vostra. 
Y que ab Uengua valenciana 
Vostres llaors comencé est día, 
la propia rao ho demana, 
que és esta la Uengua mia, 
y en vos la Uengua mes plana. 

Que si ab versos elegants 
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honrar-vos Valencia vol, 
entre versos castellans, 
per elegants qualsevol 
tindrá ais nostres valencians.» 

Mes explícit és Pere Jacint Moría, en composar un coMoqui com a 
entremés d'una justa poética -no caldir que, en caslellá-, que un deis seus 
personatges (el que representa el mateix Morlá) justifica amb una sentencia 
molt aclaridora: «gran gusí prench quan la gent riu^ y será just que en ass6/ al 
col'loqui donem fi,/ perqué passe avant la chusta/ y els demés puguen Uegir». 
Davant la lectura -en castellá-, el diáleg búrlese -en cátala-, en els intersticis 
de les manifestacions d'agudesa, enginy i creativitat, apareix la rialla, la 
intervenció popular com a concessió, l'oraliíat espontánia davant l'exercici 
retóric, etc. Tot un símptoma de percepcións psico-socio-lingíiístiques en una 
comunitat aíllada de les seues arrels culturáis i permeable a nous horitzons 
-expressats en llengua estranya- que interfereixen en la seua experiencia 
quolidiana i, com diu Joan Fuster, «rentenguessin bé o no, els eTafamiliar, i 
aixó és el que compta». 
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