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d'investir com a Doctor Honoris Causa d'aquesta Universitat 
al senyor Joan Fuster i Ortells. 





PRESENTACIÓ DE JOAN FUSTER 

PER 

LOLA BADIA 



«Les tres o quatre "cultures regionals" que s'articulen en la 
"cultura nacional", als Palsos Catalans, podrien revertir en 
una fructuosa renovació, si a Barcelona hi fossin més atents, i 
no es limites sin a "mirar-se el melic" com ha dit algú. » Podem 
llegir aquesta frase cap al final de l'aportació de Joan Fuster 
Cultura nacional i cultures regionals als Pai'sos Catalans, 
darrera de les Reflexions crítiques sobre la cultura catalana, 
promocionades per la Generalitat de Catalunya i publicades 
en volum l'any 1983. L'article de Fuster, que insisteix 
novament sobre la realitat geografica plural del fet cultural 
catala, és l'últim d'una serie de diversament compromesos i, 
dintre del conjunt, presenta una doble particularitat: fer de 
presencia testimonial valenciana i recordar-nos als barcelonins 
que, sols, estem perduts. 

«Tenim els dies comptats, i hem d'espavilar-nos. Ja no es 
pot ser "regionalista" de Catalunya: o "nacionalista" de la 
Catalunya estricta. Ho hem de tenir ben present: la "nació 
catalana", culturalment i políticament, no pot clausurar-se en 
les quatre províncies del Principat.» Aquesta afirmació amplia 
la citada abans i resumeix una ,posició classica de Fuster, que, 
al meu entendre, adquireix als anys vuitanta un sentit cultural, 
i sobretot universitari, que a Catalunya ens hauríem d'apren-
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dre d'una vegada per totes. Estem massa acostumats els 
barcelonins a repassar la historia de la literatura catalana de la 
Renaixenc;a enc;a i a transformar en marginació , i oblit la 
precarietat de les aportacions «periH:riques», valencianes i, en 
menor grau, mallorquines, al patrimoni comú. En primer lloc 
hauríem de comenc;ar a considerar que, segurament, a partir 
de la Postguerra, la línia ascendent Renaixenc;a-Modernisme
Noucentisme, que diferencia clarament el Principat de les 
altres regions catalanes, ha perdut el seu vigor: al marge del 
posit de tradicions més o menys recuperades a Catalunya, 
cada cop ens trobem en una situació més anivellada catalans, 
valencians i mallorquins, tots plegats dintre de l'Espanya de 
les autonomies, i no sé si precisament per a bé. 

En segon lloc, afortunadament, no tota la cultura és 
literatura. Perque, encara que ens entestem a ser lited.rio
centrics, haurem de reconeixer que la Valencia dels anys 
vuitanta ens hauria de fer canviar ja els vells esquemes que 
Fuster anomena «noucentisteS>> en el mal sentit de la paraula. 
Perque a Valencia hi ha Vicent Andrés Estellés i perque hi ha 
J oan Fuster, i al darrera d' ells una realitat viva i activa que 
donara sorpreses als «Catalunyesos>>. 

Com a medievalista considero que tinc un punt de mira 
privilegiat per a dir el que die: si Valencia i Mallorca no 
existissin, me les hauria d'inventar. Si Ausias March i Ramon 
Llull no haguessin existit, hauria de plegar la barraca, literal
ment. 

Comenc;o, dones, aquesta presentació de Joan Fuster, 
mostrant que he apres una llic;ó que fa molts anys que 
professa i, ja que he personalitzat, permeteu-me que tot 
passant clarifiqui el meu paper en la cerimonia que ens ocupa; 
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no fa gaires mesos vam pronunciar en aquesta mateixa Aula 
uns discursos glossant les figures d'uns vells mestres que es 
jubilaven. Canviant el que hagi de ser canviat, la meva situació 
és ara la mateixa d'aleshores, amb l'única diferencia que aixo, 
enlloc d'un comiat afectuós, és una benvinguda tardana. 

Donada la magnitud de l'obra de Joan Fuster, la benvingu
da que es proposa de donar-li avui la Universitat Autónoma 
de Barcelona és efectivament tardana; no és aquest el moment 
d'evocar els motius pels quals Fuster ha lluitat a la guerrilla 
cultural enlloc de fer-ho, com nosaltres, a l'exercit regular. Si 
el necessitem de la nostra banda és perque sabem que les 
guerres les guanyen els guerrillers i perque, en definitiva, 
volem que se sapiga tot el que hem apres d'ell. lniciem així la 
carrera dels reconeixements academics; faré un auguri: tant de 
bo el valor simbolic de l'acte d'investidura de Joan Fuster com 
a Doctor Honoris Causa d'aquesta Universitat no serveixi 
només per a calmar la mala consciencia dels universitaris que 
sabem menys coses que no pas ell, sinó que esdevingui un 
estímul amb projecció de futur. 

He comen~at parlant de Valencia i difícilment hauria 
pogut fer altrament. Fuster és molts personatges en un, pero si 
alguna cosa és pel damunt de tot, és un senyor de Sueca. J a ho 
va dir qui va anomenar-lo ja fa anys «el Sócrates del País 
Valencia». No continuaré pel camí del ditirambe perque no és 
el meu estil i perque no vull perdre les amistats de J oan 
Fuster. 

A una Taula de Canvi de 1978 un comentarista deia queja 
era hora que algú fes una tesi doctoral sobre Fuster. Bé, aixo 
sembla que va endavant i de moment tenim per a les nostres 
necessitats un «Fuster portatil» de J osep !borra, publicat 
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el 1982. Tothom pot assabentar-se de qui és Fuster, d'altra 
banda, fent servir la Gran Enciclopedia Catalana, el Dicciona
ri de Literatura Catalana o alguna altre eina de l'estil. No cal 
que us conti, dones, tot allo: que va néixer l'any 1922 a Sueca 
i que, tot i ser advocat, en realitat exerceix de J oan Fuster. 
Deis molts personatges que és Fuster, a aquesta Aula ens 
n'interessen, diguem, que tres. Fuster és un literat, poeta i 
assagista per a més senyes, és ideoleg d'un pancatalanisme al 
qual he mostrat no fa gaire la meva adhesió interessada, i és 
també, i no en poca proporció, el que som alguns professors 
de la Facultat de Lletres: historiador de la cultura, historiador 

crític de la literatura catalana. 

Contrariament al que sol succeir en els articles biogra.fics 
que he esmentat, el Fuster que passa a primer pla des d'un 
punt de vista academic és el tercer deis que he citat, el que el 
fa de dret col·lega nostre. Tot amb tot, seria absurd passar de 
llarg el Fuster més propiament dit Fuster, és a dir, el que 
opina sobre tota cosa escible, ja que escriure és opinar. 

Sembla que la poesía de Fuster forma part de la seva 
arqueología personal; sis llibres publicats entre 1949 i 1954, 
dels quals només l'últim ha estat reeditat recentment (Escrit 
peral silenci, el 1979). L'assaig, en canvi, és el medi natural del 
nostre escriptor. Tots llegim regularment papers seus a La 
Vanguardia, a Serra d'Or, al Temps. Llegim i assentim, 
somriem, reflexionem una estona i de vegades ens indignem. 
A Fuster sempre li ha agradat la provocació intel-lectual. Hi 
ha assaigs fusterians de mena molt diversa, com ell mateix ens 
explica al proleg de les seves Obres Completes el 1968, una 
mica espantat de ser considerat un classic pels editors de la se
rie. En qualsevol cas, els que han merescut els honors de la 
repetida publicació en volum pertanyen a series tancades i 
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concebudes com a llibres unitaris. Si descomptem els escrits 
en que ens parla de política cultural catalano-valenciana o de 
temes histories, és prou sabut que Fuster ha tingut una 
no table tendencia als temes precisament classics de l'assaig, 
que diuen que inventa modernament el «seu» Montaigne. 

Fusrer, dones, ens parla de l'home i ens parla d'etica i en 
fer-ho es baralla amb rotes les filosofies i rotes les metafísiques 
d 'aquest món i sembla que es diverteixi escarnint transcenden
talismes de rora mena. La cosa té més merit si pensem que 
Fuster va comen~ar a exhibir el seu escepticisme agressiu quan 
estava de moda la serietat existencialista. Hi ha un corrosiu 
epicureisme fus teria, matisat d 'acudits i de gerros d 'aigua 
freda com el de considerar !'aspirina la mare de tot hedonis
me. Fuster, de fet, es dedica a vacunar el lector contra els 
enganys del llenguatge deis filosofs, contra les meravelles de 
l'Esperit amb majúscula, contra les trampes del concepte 
de «Veritat>>, contra les insídies de la Cultura, també amb 
majúscula. En tot aixo Fuster és ben bé un classic; amb tot i 
els seus exabruptes, proposaria sempre la lectura d'uns quants 
deis seus papers com a lli~ó previa de desenteranyimenr 
mental, al cens complet de la població inteJ.lectual del nostre 
país. Els camins de les reflexions fusterianes passen per la 
definició d'una etica de coherencia amb els propis principis (o 
de deducció deis propis principis de les normes de conducta 
adoptades), o per la meditació sobre els dos pols que guíen 
l'home, la inapetencia i la concupiscencia. 

La moral que descriu Fuster por sonar algunes esrones 
com una invitació a un cert cinisme. Pero tot aixo forma part 
de la provocació inreJ.lectual. Ningú que conegui la vida 
pública de Fuster no pot tenir la pensada de situar aquest 
cinisme en un altre pla. De l'exemplarisme cívic de Joan 
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Fuster, pero, no vull parlar-ne ara perque és una virtut seva 
que coneixem sobrerament i, d'altra banda, aquí hem d'evocar 
altres virtuts seves que ens escau més propiament a nosaltres 
d'evocar. Potser només caldria afegir que els lectors catalans 
tenim la possibilitat d'educar-nos en un pensament d'esquer
res, en el sentit més ampli del mot, gracies a Joan Fuster. 

La major part deis escrits fusterians de tema erudit se'ns 
presenten sota la vesta del discurs assagístic. Si el nostre 
escriptor fos usuari d'una cultura amb tradició humanística 
com ara la italiana, aixo voldria dir que es tracta d'una acció 
comercial de llan~ament periodístic de temes savis, com va 
succeir quan Indro Montanelli es va posar a explicar la vida de 
Dante o de Garibaldi amb un llenguatge dustic i un mordent 
que les feien no aptes per a escolars aplicats. Ert el cas de 
Fuster l'ús de la forma assagística respon a unes condicions 
socials bastant més penoses. D'una banda, no existía als anys 
cinquanta i seixanta un públic universitari catala disposat a fer 
servir les notes a peu de pagina; de l'altra, Fuster feia 
investigació de primera ma i els seus treballs unien sovint la 
descripció aguda d'una documentació nova amb els salts de les 
hipotesis valoratives. És a dir que, ben lluny del cas Montane
lli, els papers erudits de Fuster eren investigació i prou. 1 una 
part important de la investigació que es feia en aquells 
moments en l'ambit cultural catala. Quantes vegades no hem 
repetit a classe les hipotesis de Fuster, afegint que es tracta de 
visions provisionals que cal confirmar? I que hauríem dit 
sense les hipotesis de Fuster? 

Els temes sobre els quals ha donat més aclariments erudits 
Joan Fuster són els relacionats amb els segles XVI, XVII, XVIII 

i XIX al País Valencia. De fet aquesta parcel·la del saber 
historie es por considerar, des de l'optica de la historia de la 
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cultura i de la llengua, l'especialitat academica de Fuster, i el 
tema que ha triat per a la seva lli~ó d'avui és prou eloqüent. 
De Poetes, moriscos i capellans, de 1962, Heretgies, revoltes i 
sermons, de 1968, a La decadencia al País Valencia, de 1976, 
tenim tot un esplet de treballs que ataquen amb agudesa 
di verses qüestions relacionades amb el període ja esmentat: 
erasmisme, poesia i teatre llatins, la castellanització deis nobles 
i deis clergues la parabola de la impremta catalana (vegeu 
també el seu estudi L 'aventura delllibre catala, de 1973, tan 
ple de suggeriments). Si el merit d 'un treball monografic és 
esdevenir una ratlla de manual de divulgació, podem dir que 
totes les aportacions de Fuster sobre la Decadencia valenciana 
mereixen aquesta apreciació. Fixem-nos, si no, en la pe~a 
teatral valenciana que publica en apendix a La decadencia al 
País Valencia, que ens obliga a jugar ambla data de 1817 pera 
l'aparició del sainet vuit-centista. 

Fuster també s'ha ocupat del tema del bandolerisme catala 
deis segles de la seva especialitat, i de la figura de Joan de 
Serrallonga, en la realitat i en la llegenda; com veurem, no es 
tracta pas de la seva única incursió en materies exclusivament 
del Principat. 

Un altre sector important de l'obra histórica de Fuster ens 
porta un parell de segles enrera, cap a la plenitud de l'Edat 
Mitjana. Amb els medievals, Fuster duu a terme un exercici 
que em temo que no ha estat prou justament elogiat. 
Segurament perque encara no hi ha un públic lector catala que 
senti la necessitat de llegir els classics medievals. Fuster s'ha 
enfrontat amb Muntaner, Sant Vicent Ferrer, sor Isabel de 
Villena, J aume Roig, Ausias March i J oan Roís de Corella, i 
amb els seus textos davant deis ulls i l'ajuda sovint ridícula 
que li proporcionava l'erudició, ha assajat simplement de 
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llegir-se'ls i d'entendre'ls. De fet, Fuster en les seves lectures 
deis classics medievals fa el que hauria de fer qualsevol 
intel·lectual catala que es vulgui homologar com a tal. El 
problema és que sigui precisament una excepció. O que· ho 
hagi estat. Les reflexions de Fuster sobre March o Corella, 
posem per cas, són encara un estímul positiu, entre altres 
coses perque els erudits oficials tampoc no hem contribu'it 
massa a aprofundir els problemes sobre els quals discuteix 
Fuster. Personalment sempre he trobat particularment arrodo
nit i modelic el proleg a la Cronica de Muntaner per a la 
traducció castellana d' Alianza Editorial, de 1970. 

Amb un estil no allunyat del que fa servir per a fer-nos 
arribar el que ha recollit del seu tracte amb els <<nostres 
classics», Fuster s'ha enfrontat amb el bo i millor de la 
literatura catalana contemporania, de la qua! ha esdevingut 
també l'únic historiador fiable que hagi publicat una síntesi 
d'aquests últims anys. Concretament c:;n el camp de les 
síntesis, Fuster s'ha ocupat de la poesía catalana antiga i 
moderna en un manualet de 1956, que encara conserva la seva 
eficacia. No oblidem, d'altra banda, que Fuster ha fet també 
ocasionalment d' antoleg, de la poesía valenciana en general i 
d' A usías March. Anava a parlar, pero, de les aproximacions de 
Fuster a autors moderns. El 1978 !'Editorial Crítica va posar 
justament en circulació un volum que contenía els tres treballs 
més significatius de Fuster en aquest camp, els seus estudis 
sobre Joan Salvat Papasseit, Salvador Espriu i Josep Pla. El 
volum es deia Contra el Noucentisme, títol que designa una 
característica comuna deis tres autors estudiats, que és la 
d'haver estat d'alguna manera al marge deis models de 
perfecció del Noucentisme orsiano-carneria, que diu Fuster. 
D'altra banda, el títol també evoca una particular aversió 
fusteriana, que és la de la continu'itat historica d'un cert 
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Noucentisme i-estrictiu, contrari als seus projectes pancatala
nistes. No és el cas de discutir el tema. 

Fuster, en qualsevol cas, ens explica amb eficacia aquests 
tres autors i ho die després d'haver llegit monografies 
posteriors als estudis de Fuster sobre Salvat, Espriu i Pla. 
L'ampliació de la informació o de la precisió documental no 
invalida les interpretacions atentes a la lletra del text, si són 
fetes amb intel·ligencia. D'altra banda, la cultura no és més 
que corregir i augmentar, he llegit en un aforisme fusteria. Un 
experiment realment divertit que es pot practicar en l'ambit 
literari catala és el de fer servir Pla per a interpretar Fuster i 
viceversa: del contrast us en sortira enfortida la imatge 
filológica de Fuster. 

No voldria acabar sense fer notar que considero tan o més 
apreciable, des d'un punt de vista academic, la tasca d'alta 
divulgació literaria de Fuster que les seves aportacions erudi
tes sobre la Decadencia valenciana. La Universitat, en efecte, 
ha d'estar compromesa tant en la investigació com en la 
difusió responsable deis continguts d'aquesta investigació, i de 
manera especial pel que fa referencia a les disciplines relacio
nades amb la llengua i la literatura catalanes que, com és prou 
sabut, tot just estant adquirint ara estatut de materies adultes 
en el món universitari espanyol de les comunitats autonomes. 
Tot el que ha escrit Fuster en el camp de la historia cultural i 
literaria ho hem capitalitzat com un precedent del que fem a la 
U niversitat. 

És just, dones, Rector Magnífic de la Universitat Autono
ma de Barcelona, que soHiciti ara per a J oan Fuster el grau de 
Doctor Honoris Causa, que expressara el que li devem els 
estudiants i els professors de l'area de catala de la nostra 
Facultat. He dit. 
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LLI<:=ó DE JOAN FUSTER 



NOTES SOBRE EL «LLEMOSÍ>> 
A LA VALENCIA DEL SEGLE XVI 

1 

El 1529, Juan Justiniano publicava a Valencia la seva versió 
castellana del llibre De institutione feminae christianae, de 
Joan Lluís Vives, i, a penes un any després, un impressor 
d'Alcala d'Henares, insatisfet, en reprenia el text, l'esmenava 
literariarnent i lingüística, i, de més a més, li restitula uns 
quants passatges que el primer traductor havia suprimit de 
l'originaP. No és ara l'ocasió d'aturar-me en aquest petit 
episodi bibliografic, pero ni tan sois ho podria intentar, 
perque l'edició del 1529 resulta, de moment, inassequible2

• 

Imagino que Juan Justiniano -Giovanni Giustiniani, un italia 
vinculat a la con de la reina Germana de Foix3

- hagué de 
dissimular, o de negligir, les mencions que deis parents rnés 
imrnediats de Vives fa el De institutione. El pare del filosof 
havia estat cremat per sentencia del Sant Ofici el 1526, i la 
memoria de la mare, ja difunta, era objecte d'un altre procés 
inquisitorial sota l'acusació d'haver judaitzat, procés que 
tarnbé acabaría en condernna, el 1530, amb la macabra 
cerimonia de desenterrar els ossos de la inculpada i d'incine
rar-los en un auto de fe4

• Aquestes circumstancies, que 
tothom coneixia a la ciutat, no perrnetien a Giustiniani ser 
rnassa fidel a les paraules emotivarnent elogiases que l'autor 
dedicava als seus progenitors. Tanmateix, la seva traducció 
presenta unes altres «llibertats» que ja ens remeten al tema que 
em proposo. 

Giustiniani va afegir al discurs de Joan Lluís Vives una 
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sene de referencies i de digressions inspirades en el món 
immediat en que vivia i d'on Vives feia temps que era absent5. 

L'al-lusió a la ferida rebuda pel duc de Gandia durant la 
guerra de les Germanies en seria un exemplé. N'hi ha moltes 
més, i seria curiós de puntualitzar-les. Pero vull destacar-ne 
una: la llarga cita d'Eiximenis que figura al capítol IV de la 
Instrucción de las viudas. <<Dice el alumbrado varón Francisco 
Ximénez en el cuarto libro de El Cristiano ... » 7

. Potser Vives 
no havia llegit mai Lo Crestia. Sí que és possible que hagués 
fullejat el Tirant, novel·la familiar entre els Vives i probable
ment entre més mercaders conversos de la Valencia de 
l'epoca8. En tot cas, Vives arriba a esmentar una vegada, i 
denigratoriament, el Tirant9

, pero, que jo sapiga, no Lo 
Crestia. El qui de segur va ser un lector atent d'Eiximenis fou 
Juan Justiniano. 

En el Prólogo de 1 uan 1 ustiniano sobre la 1 nstrucción de la 
muger christiana, dirigido a la serenísima y muy esclarecida 
reyna Germana, mi señora, el traductor castella de Vives, 
després d 'evocar la Patrística i els grans personatges grecs 
- Plató, Aristotil, Xenofont-, diu: 

Sucedió á cabo de muchos centenares de años otro señalado 
DoctOr, que fué Fray Francisco Ximenez, de la Orden de los 
Mendicantes, O bispo de Barcelona, el qual con paternal caridad 
emprendió de hecho el cargo de instruir y doctrinar las mugeres 
christianas: y así cogiendo muchas autoridades y exemplos, tantO 
de Gentiles como de Christianos, hizo un gran libro intitulado: 
libro de las Donas; en el qua], aunque enseñó muchas cosas útiles y 
dignas de saberse de todos; pero escribiólas en la lengua de la qual 
gozasen pocos; porque escribió en Lemosi, que es una lengua por 
sí entre Cataluña y Gascon, que entonces se usaba por estos 
Reynos de Valencia y Cataluña; contentándose de alumbrar 
solamente y dar razon á sus ovejas, como buen Pastor, sin 
alargarse á mas10

. 
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1 em sembla que aquestes radies ajuden, una mica, a perfilar el 
problema del «llemosinisme» entre les minories cultes valen
cianes, o residents a Valencia, en la primera meitat del 
C inc-cents. L'única dada anterior, coneguda fins avui, proce
deix de 1' E pistola prohemial que 1 oan Bonllavi posa al 
Blanquerna de Ramon Llull, el 1521 11

• 

El punt de partida de Bonllavi era molt diferent del de 
Giustiniani. Bonllavi, lul-lista energic i involucrat amb la 
beatífica -o no tan beatífica- mafia inteJ.lectual que feia 
proselitisme a favor de les doctrines del Doctor 
Barbaflorida 12

, encara no es preocupa va per si la seva clientela 
serien pocs o molts. La idea de ser el dlemosí» una llengua 
restringida -«de la qua[ gozasen pocos»- no entrava en els 
seus calculs. Ben al contrari: Bonllavi «tradueix >> el vell 
Blanquerna al valencia, a «aquesta llengua valenciana bastar
da», perque és entre un determinat públic valencia que espera 
aconseguir lectors. De fet, «modernitza >> la llengua de Llull, 
pero, per exigencies d 'una estrategia postulatoria, «modernit
zar» se li converteix en «valencianitzar». Ara: la pregunta 
seguida és com veia Bonllavi aquella «llengua valenciana 
bastarda», quan tenia a la vista un bloc de <dlibres d'estampa», 
publicats feia deu o quinze anys -i aleshores els llibres 
«duraven», i molt-, entre els quals hi havia, no die el Tirant, 
que 1 oan Bonllavi hauria santament desdenyat, o repudiat, 
sinó tots els Cartoixans arromanc;ats per 1 oan Roís de Corella, 
i el Vita Christi de sor Isabel de Villena, i el mateix Eiximenis, 
tan estimat i tan preservat per la tradició municipal 13

• 

Allo que Bonllavi anomenava la «llengua llemosina prime
ra» podía ser la d'un manuscrit del XIII o del XIV, encara 
bastant provenc;alitzat14

• Dir «llemosÍ» de la llengua de 
Francesc Eiximenis ja és més desconcertant. Designar amb el 
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terme «llemosÍ» la llengua catalana «antiga» no tenia la 
mateixa significacio per a Bonllavi que per a Giustiniani. Pero 
la coincidencia indueix a creure que tots dos reflectien una 
«opinió» unanime de la minoria culta de Valencia. Probable
ment, la mateixa paraula «llemosÍ» la va assumir Bonllavi d'un 
cert «ambient». Un poc més tard, el 1539, Ausias Marc 
ingressara en el mausoleu del «llemosÍ>>15• El 1531, quan algú 
va extraure l' Espill de J aume Roig «de les obscures y 
profundes sepultures de oblit y silenci», i proclamant que el 
poema prové «de la patria que es diu limosina 1 no vol aquest 
libre mudar son lenguatge ... »16

, ens queda la suspicacia de si 
1' Espill va arribar a la impremta perque hi havia una real 
demanda en el mercat o si només fou un joc de lletraferits 
recalcitrants i, si val l'adjectiu anacronic, «nacionalistes» 17

. 

Sigui com sigui, el fet evident és que, del 1520 endavant, hi 
ha el << llemosí», un indeterminat <<catala antic», que va de Llull 
a Eiximinis com a mínim, i hi ha el <<valencia» innovador. 
Aquesta << llengua valenciana» no era ni més ni menys «bastar
da» que qualsevol altra varietat dialectal del catala - i del 
catala «literari»-, amb una borrosa frontera entremig. Cal
dria veure que passava simultaniament a les altres regions del 
domini lingüístic. Llull, un Llull de les darreries del XIII, devia 
semblar, idiomaticament, tan «remot» a Valencia com a Santa 
Coloma de Queralt, que és d'on era natiu Bonllavi. Per unes 
raons laterals, cadascú denominava la llengua amb un nom 
particular i particularista: era una llengua més o menys 
canviada localment, tendencialment dissident. Hi perdurava la 
noció d'una unitat inicial. Bonllavi i Giustiniani, a la seva 
manera, en donaven testimoni. 
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11 

Pe re Antoni Beuter, «maestre en sacra theologia» 18
, i des 

del 1539 «predicador de la ciutat»19
, havia estat induit per les 

autoritats municipals a «compilar» una Cronica o Historia que 
tractés «de les Antiquitats de Spanya y fundació de Valencia, 
ah tot lo discurs fins al temps que lo ínclit rey don J aume 
primer la conquista» . El llibre aparegué el 153820

. Beuter, 
capella il·lustrat i vagament erasmista, tot i fer-hi algunes 
protestes de criticisme, es deixa endur per les superxeries 
historiografiques aleshores de moda, i encara n' inventa més 
d'una pel seu compte. La redacció, tanmateix, tenia una 
vivacitat inedita en el catala local: tant en l'estil com en el to 
idiomatic trencava amb l'encarcarament que caracteritzava els 
escriptors que el precediren. La seva prosa ja no és aquella 
«valenciana prosa>• de les darreries del xv, sobretot21

, i fa 
pensar com hauria pogut evolucionar la llengua literaria si 
d'altres factors no n'haguessin interromput la continu'itat. La 
tendencia a «actualitzar-la» hi és patent: hi veiem el recurs als 
llatinismes humanístics imprescindibles, la filtració de paraules 
castellanes assumides per necessitat culta i un cert -i ben 
calcular- posit de llenguatge col-loquial. Més o menys, 
Beuter escriu com qualsevol coetani seu d'un idioma ben 
estatult. 

Potser fou el primer a intentar-ho, en catala. En tot cas, ho 
va ser al País Valencia. Els historiadors de la nostra literatura 
no li han fet justícia, en aquest punt, i probablement perque 
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una Crónica no sol ser considerada «literatura>> entre la gent 
del ram. Tampoc, pels mateixos temes que l'ocupaven, no 
podia esperar massa lectors. No hi ha dubte que, en la crisi 
«literaria» del catala en el segle XVI, va influir decisivament el 
fet de la retracció dels escriptors davant els generes diguem-ne 
d ' «entreteniment>> 22

• Els llibres impresos i els manuscrits que 
hi han sobreviscut, i les notícies de papers que no recuperarem 
mai, es refereixen a materies molt específiques : coses piadoses, 
jurídiques o historiques. L 'última, !'única obra «divertida» 
publicada a Valencia en ca tala, i el 1490, fou el Tirant. 
L'ornamentada traducció del Carcer d'amor de Diego de San 
Pedro, treballada «en estil de valenciana prosa», s'edita a 
Barcelona23

. 1 els satírics -en vers-, que sí que eren 
divertits, foren presentats, no sé si hipocritament, amb 
l'excusa de la «grandíssima abundancia de documentos, sen
tencies y auisos>>24

. Ausias March només era vist com un 
productor de << moralidades»2

"' . 

Llegir per distreure's, un valencia, h~ havia de fer en 
castella, i en castella ho feia. Les nostres premses cinc
centistes van imprimir una quantitat considerable de llibres 
d '<<entreteniment» en castella. L' inventari de la botiga de Joan 
Timo neda dóna la mida del gust d'una parroquia que venia 
d'antic26

• Aquesta <<renúncia», d' una banda, determina el futur 
literari de la llengua. 1 d 'altra banda, com a conseqüencia, la 
tendencia del lector que es limitava a la pietat, majoritari, 
acaba acceptant el castella. Com ens recordava J. S. Pons, el 
castella del XVI i del XVII va ser, pera ls catalans, )' idioma de la 
teología, i la de les novenes, de l'ascetica27

, i la dels sermons, i 
la de les novenes, la de la sagristia sencera. Torne a precisar
ho: sobretot, al País Valencia28

. És natural, era natural que, 
també per raons economiques, l'edició en catala vagi ser 
practicament abandonada. La idea d'un mercar més ampli , i 
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d'un sol mercat rendible, s'hi imposa. El camí encetat per 
Beuter estava condemnat al fracas. I Beuter se n 'adona, de 
seguida. 

Només vuit anys després de publicar la seva Crónica en 
catala, Pere Antoni Beuter la repastava i la prolongava, pero ja 
en castella. Els edils de Valencia ho patrocinaven. El 1546, 
Beuter es justificava així: 

Y segun de algunos curiosos fue recogida [la Crónica] en 
Aragon y Castilla, parescio que con alguna poca mejoría se podía 
embiar por toda España, a dar alguna (como de camino) en las mas 
ciudades della de muchas antiguedades que alli acontescieron, en 
tiempo de Romanos, y antes y despues dellos. Para lo qua! era 
necessario proveerle de lengua Castellana, con que fuesse entendi
da en los lugares do no entenderían la Valenciana. [ ... ] Pues como 
el tiempo ha traydo la diuersidad de tantos reynos como en 
España se partieron (por la venida de los Moros) en vn general y 
solo Señorio, excepto el reyno de Portugal, paresce que el mesmo 
tiempo requiere que sea en todos vna comun lengua, como solía en 
la Monarchia primera de España en tiempo de Godos. Luego no es 
razon que a nadi parezca mal, que siendo yo Valenciano natural, y 
escriuiendo de Valencia [ ... ), escriua en Castellano, lengua estraña 
para Valencia, por el respecto del prouecho comun, y diuulgacion 
mayor en toda España de las gracias que Dios ha concedido a este 
reyno, que no se le haze a la lengua Valenciana perjuycio en ello, 
ni pierde por ello el ser habla polida, dulce y muy linda, que con 
breuedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos 
del alma, y despierta el ingenio a viuos primores, donde le resulta 
vn muy esclarecido lustre. Que cosa muy aueriguada es que al 
ingenio aprouecha lo que del ingenio sale. Y por el mesmo 
respecto lo que mucho al ingenio despierta, de gran ingenio 
procedio. Que tal sea nuestra lengua Valenciana, de las trobas y 
obras de los antiguos Valencianos, avn en tiempo que no estaua la 
lengua tan limada, que por esso nosotros le dezimos el antiguo 
Limosin, se paresce ... 29 
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En aquesta !larga tirada surten, barrejats, els tapies de que es 
valdran, posteriorment, no pocs valencians, i també catalans 
estrictes i mallorquins, de cara a explicar-se, o a explicar, 
l'opció literaria del castella30• Entre els quals topics no manca, 
per cert, l'elogi de la llengua primitiva. Ara només m'interessa 
subratllar l'al-lusió al «limosÍn». 

Per a Beuter la «lengua valenciana>> no és smo una 
prolongació del <<limosín»: com en Bonllavi, designa l'estadi 
«antic» de !'idioma, pero aquí en un sentit pejoratiu. El 
traductor del Blanquerna enyorava la «gravitat>> i la «dol~a 
memoria>> deis vocables medievals: Beuter, en canvi, mira de 
descartar-los . Beuter creia que el «Seu>> catala -el valencia
arribava a ser un instrument flexible i adequat a les exigencies 
del moment, gracies a un procés, basicament, de desarcaltza
ció i de reajust a un módul culte intrínsec nou. Potser aixó, 
que practica en la Cronica del 1538, es relaciona amb la mica 
d'erasmisme que l'animava, i ho podem relacionar tant amb 
les idees de Frederic Furió i CerioP 1 com amb la temptativa 
de Jeroni Conques en arroman~ar el Llibre de ]ob32

• Pero 
el 1546, a Valencia, calia pensar en la utilitat del castella: el 
valencia havia deixat de -ser una llengua imprescindible. Ho 
era encara per a Bonllavi; no ho fou per a Beuter, ja. 1 no sé 
estar-me d'apuntar si en les darreres paraules citades no hi ha 
un calembour intencionat: «en tiempo que no estava la lengua 
tan limada, que por esso nosotros le dezimos el antiguo 
Limosin>>, o sigui «limo-sin>>. En tot cas, Pere Antoni Beuter 
se'n desentenia. Ell, per una altra part, eclesiastic i humanista 
aproximatiu, encara tenia !'alternativa del llatí. 
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111 

Són abundants els escriptors valencians, del segle XVI i 
del XVII, en els quals la «lengua lemosina», o «lengua limosi
na», ve considerada, implícitament o explícitament, en identics 
termes als deis de Pere Antoni Beuter. En algun extrem i tot, 
alguns no fan sinó repetir al peu de la lletra les paraules de 
Beuter33, i així seran reiterades encara en el xvm34

. Es formara 
una mena de tradició de llocs comuns, si no coherent, almenys 
bastant regular, que en certa manera ajuda a crear «bona 
consciencia>> davant el fet, cada cop més generalitzat, de 
l'abandó literari del catala. En el fons, l'intent, que cal 
qualificar de deliberat, tracta de remarcar, primer, una dissi
dencia entre «llemosí» i «valencii», és a dir entre «llengua 
amiga» i «!lengua actual>>, i, després, una altra entre les tres 
«llengües actuals», catala, valencia i mallorquí. D'altra banda, 
es busca una explicació histórica de tot aixo, simplista i 
expeditiva, que ens remet, per a !'origen, al pressumpte 
vernacle de Jau me I - el «llemosí» que hauria apres de sa 
mare Maria de Montpeller-, imposat als repobladors del 
regne de Valencia35, i, d'altra banda per a les divergencies 
regionals, al matrimoni deis Reís Catolics, moment en que la 
unitat de la Corona d ' Aragó deixa de ser el que havia estat 
durant l'Edat Mitjana, i Castella hi imposa la seva 
hegemonia36

. 

Si tot aixo constitueix a la llarga una vertadera «ideologÍa >> 
-alimentada, és ciar, per les classes dominants i per allo que 
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fins fa quatre dies, a la Gramsci, anomenavem els seus 
«inteHectuals organics>>-, és cosa difícil d'assegurar37

, pero 
en la practica va funcionar com a tal. Els valencians catalano
parlants del XV I al XVIII, quan triaven escriure en cast4lla, 
solien veure's moralment obligats a explicar per que ho 
feien38

. L'argument fonamental que empraven era la «univer
salitat>> del castli'lla. Martí de Viciana, el 1573, publica el seu 
Libro de alabanr;as de las lenguas Hebrea, Griega, Latina, 
Castellana y Valenciana, i en l'«espístola» dedicatoria a 
!'<<Ilustre Senado de la lnclyta y coronada Ciudad de Valen
aa» escnu : 

A me parescido consagrar esta obra a Vuestras Señorías como a 
padres de la República Valenciana, a quien por wdo derecho 
favorescer y acrescentar la honra de la propria patria pertenesce, 
supplicandoles me perdonen por hauer vertido esta obra de 
Valenciana en Castellana, que por la mcsma causa huuc de vertir la 
Chronyca de Valencia y el Libro de nobleza e hidalguia, armas y 
blasones, y el Libro de recreacion de los dias ·calurosos de J ulió; 
que, dcspues de hauerlos copilado en la versión de wdos ellos, 
tuue otro tanto trabajo solamente por hazerlos comunicables a 
muchas otras Provincias39 . 

Que en una data tan avan~ada del Cinc-cents Viciana conti
nués fidel al catala, indica, poc o molt, que l'ús literari de la 
!lengua seguía vigent, i tan migradament com es vulgui. 
Només que «por hazerlos comunicables a otras Prouincias», 
els !libres havien de ser editats en castella. Aixo també passava 
a Barcelona. 

Un detall voldria destacar, de passada: quan Viciana 
redacta les «alabanr;as de las lenguas», no es refereix mai al 
catala amb aquest nom: sembla que el de «valencia» Ji és 
suficient. Prolongava així un costum que, al País Valencia, ve 
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deis comen<;aments del segle XV. Tanmateix, en el Libro 
Tercero de la Chronyca, publicat el 1564, en descriure la ciutat · 
d'Oriola, apunta expressament: 

En O rihuela e su tierra siempre se ha guardado la lengua 
Catalana, porque en tiempo de la conquista se poblo la tierra mas 
de Catalanes que de otras naciones, de los qualcs heredaron la 
lengua, cora~on, manos i obras ... 4~ 

I Viciana ho havia comprovat sur le champ; la pan de la 
Cronica en que descriu el Regne poble a poble, la va preparar 
amb visites personals, i demanant subvencions als municipis 
d'on traure'n4 1

• Era un procediment com un altre qualsevol de 
guanyar un centim : a majar subvenció, més espai en elllibre i 
més lloances, i fins i tot un gravat. A vui, a Oriola parlen en 
castella: el canvi de llengua, dones, s'ha de situar després de 
Viciana. Les teories proposades per dilucidar aquesta substitu
ció idiomatica territorial resten encara a discutir42

. Exhumo la 
no tícia, altrament, pel que afecta la nomenclatura: <<Catali» a 
Oriola, i <<valencii» als altres llocs catalanoparlants. El «llemo
SÍ», en Viciana, tenia els antecedents en Pere Antoni Beuter. 

També per a ell el <<llemosÍ» era la << llengua antiga», i la 
<< llengua antiga», amb el temps i l'esfor<; deis qui l'escrivien 
havia esdevingut el «valencia•• admirable del XVI. Com a bon 
<< inteJ.lectual organic», Martí de Viciana col· locava el model de 
«ben parlan> en «los hombres de letras». Podríem trobar-li 
paral-lels, en el prejudici, entre els seus contemporanis d'altres 
llengües: no exactament en Juan de Valdés, poso percas, pero 
s'hi acosta. Viciana, rebutjant la forma en que «hablan los 
villanos y gente común>> _,:·estos aplican a cada passo terminas 
contrarios e improprios, y quanto mas va tanto corrompen su 
lengua»-, propasa que el <<exemplo» s'ha de prendre 
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de la mas esmerada y preciada lengua de que usan los hombres de 
letras, pues aquellos quando mas andamos siempre mejoran su 
lengua. Esto se nos da a entender con los libros escriptos en 
tiempo amigo, en los qualcs vemos la forma del amigo hablar. 
Esso mesmo vemos en los libros que despues, en otros años, 
fueron esc riptos con la mejoría de la lengua, y en esta era vemos 
los libros que se escriven quan bien e mejorada esta la lengua43

. 

Els «libros escriptos en tiempo antigo», per als valencians, són 
en «lengua Limosina, con la qua! tenemos escripto el libro de 
las Leyes Forales del Reyno y las Obras de Ausias March y 
muchos otros excellentes libros, que nos dan testimonio de la 
primera lengua >> 44

. I tornem-hi: la «primera llengua>> ara ha 
estat «mejorada». 1oan Bonllavi no ho hauria entes. 

«Mejorada >>, diu Viciana; «limada >>, deia Beuter. L 'un i 
l'altre es referien a la mateixa cosa: a cancel·lar els << llemosinis
mes >> , els mots desuets, honorables per la seva documentació 
en papers tan gloriosos com els de Marc o els deis Furs, pero 
ja inviables. No importa quins fossin aquests mots, ni quin la 
sintaxi que els unia, ni quin l'estilliterari en que es va integrar. 
No constitui'en un antecedent «classic>> per a ells, com sí que 
ho eren el Petrarca i el Boccaccio per als italians de !'epoca. 
Valdés, en castella, tampoc no creia disposar de «classics>>: el 
castella renaixentista, com el catala renaixentista -concreta
ment, el «valencia>>- havia de ser «creat>> de nou45

. El castella 
ho fou; el catala es queda a mig camí de fer-ho. No podem 
imaginar-nos Beuter, de la mateixa generació que Valdés, 
comentant el Tirant com l'altre comentava la Celestina. 
Valdés havia llegit la Celestina, pero és molt dubtós que 
Beuter hagués llegit el Tirant. Si Beuter encara podia al·legar 
una estrofa de 1 ordi de Sant 1 ordi, ja només era per un 
miserable orgull nacional, gratificant, que li permetia, emboli-
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cant la traca, adduir-lo com a precedent del Petrarca. Beuter 
no en sabia res de Jordi de Sant Jordi, poeta -aquest sí
«llemosÍ>>: d 'aquella manera, naturalment46

• 
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IV 

Potser resultara oportú tancar les presents reflexions amb un 
comentari a l'actitud de Gaspar Escolano, situable a últims del 
segle47

. Hi hauria més dades a reportar, sens dubte, i ben 
interessants, pero excedeixen el proposit que ací m'he tra¡;at48 . 

Quan Escolano publica la seva Decada primera de la historia 
de la insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, el 
161048

, ell ja no ha tingut les vacil-lacions de Beuter ni de 
Viciana. Escriu el llibre directament en castella, i adverteix el 
lector que 

si en el phrasis Castellano me conocieres estragero, pasa por ello, 
que mi pretensión no ha sido ser imitado sino solamente entendido 
de muchos, en lengua vniuersal, que lo es la Castellana49

. 

En realitat, no era només per ser «entendido de muchos>>. 
Escriu en castella perque aleshores, a Valencia, el catala ja no 
és llengua literaria, ni tan sols esporadicament. Escolano 
formava part de }'Academia de los Nocturnos, i, encara que 
poc o molt familiriaritzat amb el catala amic -cita sovint les 
croniques de Jaume I, de Muntaner-, la seva integració al 
món cultural castella era totaP0. 

Escolano, pero, explana el problema del «llemosÍ>> des 
d'una perspectiva unitaria actual previa, a la qual sumara 
després les matisacions divergents: 

La tercera y vltima lengua maestra de las de España, es la 

-35-



Lemosina, y mas general que todas despues de la Castellana, por 
ser la que se hablaua en la Proen~a y toda la Guiayna, y la Francia 
Gótica, y la que agora se habla en el Principado de Cataluña, 
reyno de Valencia, Islas de Mallorca, Meno rca, Yui~a y Sardeña51

. 

L'«agora» és definitiu. Quant a la implantació d'aquest 
«llemosÍ•• al País Valencia, la cosa queda clara. La parlaven els 
catalans, i arran de la conquista, <<a su paso fue su lengua 
estendiendo los suyos>>52

: al capdavall, «Va siguiendo la lengua 
las armas vencedoras, y quiere ser vna de las de la fama, para 
blasón de los que vencen»53

. Escolano atribueix també al rei 
Jaume, com feia Viciana, la decisió que, a Valencia, «los 
nueuos pobladores huuiessen de vsar el Lemosin, no embar
gante que buena pella del exercito fuesse de Aragon, y se 
llamassen a agrauio por ello los Aragoneses» 54

. I és a partir 
d'aquí que la modalitat valenciana comen~a a excel-lir sobre 
les altres. Observem, de seguida, que la preeminencia del va
lencia ve recalcada a costa precisament del catala del 
Principat: en el fons, Escolano repren la convicció de Beuter i 
de Viciana, i la contraria de Bonllavi. El valencia és superior a 
les altres variants del «llemosí ,, justament perque s'aparta del 
«llemosí». 

Ho diu amb una arrogancia que hauria escandalitzat Joan 
Bonllavi: 

Esta lengua se comen~o a hablar en la C iudad y Reyno de 
Valencia, y con el curso del t iempo se fue adelgazando, de suerte 
q ue, arrimando algunos vocablos grosseros que hoy en día se 
quedan en la Catalana, poniendo en su lugar de la Latina los que 
bastauan, acepi llando los que tenian mal sonido y escabrosidad en 
la pronunciacion, y generalmente escogiendo vna dolce forma de 
pronunciar, sin el horror y desabrimiento con que vsan desta 
lengua en las Prouincias que la conocen por natural, ha venido a 
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tener nombre de por si, y llamarse lengua Valenciana, y a merecer 
assiento entre las mas dulces y graciosas del mundo55

. 

I hi insisteix: 

En limar y pirficionar la propria se han dado tan buena maña, 
que con ser la mesma que la Catalana, se ha quedado esta 
montaraz y mal sonante, y la Valenciana ha passado a Cortesana y 
gentil 56 . 

El verb «limar» és el mateix de Beuter, i el «mejorar» de 
Viciana, hi queda desenvolupat ampliament. El «llemoSÍ» dels 
valencians -i provisionalment deixarem de banda les 
al·lusions a la fonetica i d'altres punts més aviat pintorescos
superava els altres «llemosins» pel fet d'haver-se «posat al 
dia»: Escolano dóna a entendre que es tracta de préstecs del 
llatí, pero també hi havia castellanismes, que no eren sentits 
com a tals, i neologismes d'alguna altra procedencia. La 
llengua «antiga» havia estat contínument «rejovenida», i apta, 
per tant, de cara a qualsevol operació literaria confiable. 
Només que aquesta operació no es va produir mai. 

Mentrestant, la pregunta que ens feiem al principi se'ns 
torna a plan tejar. ¿ Quins papers considera va Escolano «U en
gua antiga>>? Certament, quan parla del «llemosÍ>> i dels grans 
autors valencians en «llemosÍ» -Á.ordi de Sant Jordi, Andreu 
Febrer, Jaume Roig, Ausias Marc, els cronistes-, no els 
acompanya amb cap connotació aprensiva. En citar el Regi
ment de Francesc Eiximenis, sempre diu que esta escrit «en 
lengua valenciana>>. I en les lloances globals a !'idioma, no fa 
distincions d'epoca: cosa que, més tard, li valgué els retrets del 
bibliógraf J osep Rodríguez («porque Escolano se passa al 
Lemosin queriendo alabar el Valenciano, y el Valenciano 
nunca es nt ha sido Lemosin aunque SL muy su 
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descendiente»)57
• Pero no podem oblidar que, a mesura que 

s'escola el XVI, en uns textos catalans de la primeria, gens 
arcaics, aquesta implacable variació s'hi feia sentir. Una 
anecdota, no estrictament valenciana, ho certifica. El 1590, a 
Perpinya, un castella anomenat Cristóbal de Valderrama, 
reedita una Vida de sant Honorat, 

y aunque fue impress[a] el anyo 1513 por Jorge de Brianzo en 
Valencia , me ha parecido de nueuo azelle imprimir, haciendole 
primero corregir, ver y senssurar, mudando algunos vocablos muy 
antiguos y viejos, no faltando nada a la verdad ni mudando cosa 
alguna en la historia, antes bien se ha imprimido en su propia 
lengua Catalana antigua llimosina, para que con mayor faci lidad le 
puedan leer y entender la gente comun58• 

La «llengua catalana antiga llimosina» era un concepte relatiu 
a cada moment. 

Al final, totes aquelles iHusions respecte a la «llengua 
valenciana» tan «liimada», tan «millo rada», tan «adelgazada» 
o «acepillada•>, s'esfumaren rapidament. Escolano ho explica 
amb una increible innocencia: 

Con su hermosura natural, y este adorno de lenguas tan 
principales, se hallaua tan adelantada la de Valencia, que si, como 
sus hi jos con la agudeza de sus picos la fueron puliendo y 
real~ando hasta los años de mil qu inientos y cinquenta durara en el 
passo q ue lleuaua, llegara a los quilates mayores que la que mas 
tiene, como lo ha hecho la Castellana de cien años a esta parte ... 59 

Pero entorn del 1550 ja tothom escrivia en castella, a Valencia, 
i la llengua 

natural Valenciana ha ydo afloxando de su vigor, y dexando de 
passar adelante en la N obleza, a que nuestros passados con tanta 
gloria suya la hauian subido60

. 
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L'any, triat convencionalment per Escolano, respon a la 
impressió d'un home -lletraferit, i «predicador» en «valen
cii»- que en tenia una experiencia directa. Ben mirat, no era 
la llengua mateixa la que fallava: s'havia convertit en un 
vehicle d'expressió similar al castella. Simplement, que ningú 
no volia ja expressar-s'hi, o només uns quants escriptors 
marginals o algun negociant del populisme líric, com Timone
da. Els mateixos certamens de poesia religiosa havien de 
caigut. Les excepcions són mínimes61

• 
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