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INTRODUCCIÓ

¿Per quina raó, i des de quan, la relació dels catalans amb la nostra llengua no és 
una relació plàcida? Certament, els catalans podem passar bones estones assaborint el 
llenguatge de les grans obres de la literatura catalana, i podem experimentar un plaer 
ben viu escoltant converses espontànies que flueixen amb la naturalitat d’una llengua 
col·loquial rica i precisa. Però quan sortim al carrer, quan llegim el diari, quan anem 
a comprar, la situació canvia. Ens sentim incòmodes i neguitosos. Notem que amb el 
nostre idioma sovint es fa difícil establir el vincle comunicatiu que, sense tensions, 
s’estableix habitualment amb el francès a París o amb l’anglès a Manchester. La rela-
ció dels catalans amb la nostra llengua no és una relació plàcida.

 Aquest llibre pretén contribuir a respondre a aquesta pregunta: ¿Per quina raó, i 
des de quan, la relació dels catalans amb la nostra llengua no és una relació plàcida? 
Les causes que han provocat la situació d’avui no són simples, i és evident que no po-
den ser explicades sense explorar la història dels dos darrers segles, durant els quals 
es forma, a Europa, la societat industrial moderna. Inquirir en el passat és a més, al 
capdavall, una manera d’intentar ordenar el present. I l’ordre normalment equival a 
la pau (encara que la pau pugui ser un desert). Indagar en les arrels històriques de la 
situació actual de la llengua catalana pot contribuir a pacificar: a fer minvar la inqui-
etud i el neguit. O si més no a objectivar-los. 

La història de la llengua catalana dels darrers dos segles és una història conflictiva 
plena d’interès, que hostatja esperances i projectes, obstacles i fracassos. Malgrat 
l’atracció que suscita, sembla que els historiadors no han acabat de trobar pautes 
interpretatives i esquemes explicatius del tot satisfactoris, i fins i tot no és gens clar 
que s’hagin seleccionat i aplegat les dades adequades. Almenys aquest és el pensa-
ment d’estudiosos com Modest Prats, a parer del qual, com es veurà més endavant, 
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no sabem gairebé res de res de la història de la nostra llengua. O com Joan-Lluís 
Marfany, que en el llibre La llengua maltractada (2001) fa una dura crítica dels en-
focaments que s’han seguit en l’estudi de la història del català. Ben mirat, el clima 
de controvèrsia creat a partir de l’aparició, en els darrers anys, d’unes quantes obres 
sobre història de la llengua (com ara El català al segle xix de Pere Anguera, La llen-
gua silenciada d’August Rafanell o el llibre mateix de Marfany) podria ser un signe 
d’aquest estat de precarietat metodològica i interpretativa.

Amb aquest llibre pretenc aportar dades i reflexions per fer una petita contribució 
a l’establiment d’elements de referència, de claus valoratives i d’indicis explicatius, 
amb l’esperança d’ajudar a superar la precarietat denunciada per Prats i per Marfany. 
En el primer capítol intento suggerir que a començament del segle xix cristal·litzen 
uns quants factors que precipiten un canvi d’orientació dràstic en la dinàmica social 
i política de la llengua catalana, i que s’inicia, així, el procés modern de minorització 
del català. Certs plantejaments del contingut d’aquest capítol no s’han escapat de la 
crítica severa de Joan-Lluís Marfany, que la persona interessada pot llegir a Els Mar-
ges (núm. 73, primavera de 2004, pp. 40-44). En el segon capítol tracto dels anys cen-
trals del segle amb el pretext del moviment de la Renaixença, que considero en bona 
part un moviment de reacció davant l’escenari que es perfila en les dècades anteriors. 
Els altres capítols són estudis de cas, que completen o matisen aspectes dels capítols 
anteriors. El tercer està dedicat a Antoni de Bofarull (1821-1892), figura cabdal de 
la Renaixença, i a l’anàlisi de la seva posició davant l’ús de la llengua catalana. El 
quart tracta de l’actitud lingüística del trinomi format pel Narcís Oller (1946-1930), 
el novel·lista de més relleu de la Renaixença, i per Josep Yxart (1852-1895) i Joan 
Sardà (1851-1898), els dos crítics literaris catalans més notables del segle xix. 

En el cinquè i últim capítol presento el pensament relatiu a la llengua catalana del 
periodista i polític Antoni Rovira i Virgili (1882-1949). Tot i que nascut al segle xix, 
Rovira i Virgili és ja un personatge del segle xx. El contrast —que el lector podrà 
apreciar bé— entre la posició de Rovira i la de les figures anteriors aporta, em sem-
bla, molts elements que indiquen que entre finals del segle xix i començament del xx 
es produeix un altre canvi brusc en la dinàmica social i política de la llengua catalana, 
el qual de tota manera no capgira alguna de les tendències que s’havien configurat 
gairebé un segle abans.

El llibre té l’origen en treballs previs publicats en llocs dispersos o en publicaci-
ons de difícil accés, però no és un simple recull d’articles. Els treballs han estat revi-
sats i actualitzats, i estructurats en un tot orgànic. Les referències precedents són les 
següents: «La llengua catalana en el primer terç del segle xix», dins Maria Paredes 
i Josefina Salord (eds.), Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la Il·lustració al Ro-
manticisme, Barcelona, Universitat de les Illes Balears / Institut Menorquí d’Estudis 
/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 33-64; «La Renaixença des del 
punt de vista de la història social de la llengua», dins Professor Joaquim Molas. Me-
mòria, escriptura, història, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 
2003, vol. i, pp. 513-534; «Antoni de Bofarull: literatura, llengua i societat», dins 
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Pere Anguera, Margalida Tomàs, Jordi Ginebra, Xavier Vall i Jordi Tiñena, Sis es-
tudis sobre Antoni de Bofarull, Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1996, p. 57-
77; «Actitud lingüística de Josep Yxart, Joan Sardà i Narcís Oller», dins Josep M. 
Domingo (ed.), Actes del Col.loqui Josep Yxart i el Seu Temps, Tarragona, Diputació 
de Tarragona, 2000, pp. 79-97; «Antoni Rovira i Virgili i la llengua catalana», dins 
Josep M. Roig Rosich (ed.), Rovira i Virgili 50 anys després, pòrtic de Lluís Arola, 
Valls/Tarragona, Cossetània Edicions / Universitat Rovira i Virgili, 2000, pp. 49-68.

Penso que el treball pot interessar no sols a lingüistes, historiadors de la llengua, 
historiadors de la literatura i historiadors en general, sinó a qualsevol persona que se 
senti atreta pels problemes de la llengua catalana i del catalanisme. En definitiva, pot 
interessar a tots els catalans perquè, com deia al començament, tots els catalans tenim 
amb la nostra llengua una relació que no és plàcida.
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1. Introducció

Ara fa uns anys Modest Prats escrivia aquestes paraules contundents: «entre nosal-
tres, els estudis d’història de la llengua estan en bolquers. No disposem pràcticament 
de cap punt de referència i ens hem d’acontentar amb aproximacions fragmentàries, 
més o menys intuïtives». I afegia: «no podem trobar cap estudi acceptable de la his-
tòria lingüística pròpia». I concloïa amb una frase encara més rotunda: «no sabem 
gairebé res de res de la història de la nostra llengua».1

Les paraules de Modest Prats, lògicament, posen qualsevol persona que vulgui 
reflexionar sobre les vicissituts històriques de l’idioma català en una situació difícil 
i incòmoda. Amb tot, si hom pretén parlar de la llengua catalana al primer terç del 
segle xix no té més remei que, mirant de ser prudent —i encara que sembli (o sigui) 
contradictori—, atrevir-se a dir una cosa o altra. 

De fet, les paraules de Modest Prats —que fan notar especialment la necessitat 
que tenim de mètodes d’anàlisi homogenis i d’esquemes interpretatius— poden ser 
considerades lluminoses, i potser tranquil·litzadores i tot. I això en el sentit que aju-
den l’aspirant a historiador de la llengua a no desanimar-se quan, efectivament, ex-
plorant el passat es troba sovint amb dades que semblen contadictòries (i fins i tot que 
ho són) i, en conseqüència, també amb afirmacions historiogràfiques que hi recolzen 
impossibles —almenys aparentment— de conciliar. Són alhora lluminoses i tranquil-
litzadores perquè, un cop confessada la ignorància, és més fàcil fer afirmacions i 
hipòtesis aventurades que, si més no, sempre podran ser acollides amb indulgència.

1  Modest Prats, «Contrareforma i Barroc», L’Avenç, núm. 189 (febrer 1995), p. 58.

1. UNA èPOCA DE CRIsI: 
LA LLENGUA CATALANA EN EL PRIMER TERç 

DEL sEGLE xIx
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L’etapa de la història de la llengua catalana que serà tractada en aquest capítol 
—la que correspon al primer terç del segle xix— és precisament molt rica en aques-
ta mena de dades contradictòries, i hi ha també una bona colla d’afirmacions que 
s’hi refereixen difícils de conciliar. En la meva exposició, doncs, no intentaré fer 
una descripció històrica detallada de les relacions entre llengua catalana i societat 
en l’esmentat tombant temporal, sinó que només pretendré posar de relleu algunes 
d’aquestes paradoxes i, en tot cas, esbossar alguns plantejaments dels quals podrien 
obtenir-se conclusions.2 Sigui com sigui, em sembla important de remarcar —com va 
fer Jordi Carbonell completant en un dels seus treballs una vella fórmula del sociolin-
güista Joshua Fishman— que és necessari que, en l’estudi dels vincles entre llengua i 
societat, sempre tinguem al punt de mira la pregunta següent: qui parla quina llengua 
a qui, quan i per quina causa.3 

2. La llengua oral

¿En quin idioma parlava la gent, durant el primer terç del segle xix, a Catalunya, 
al País Valencià, als Comtats, a les Illes? S’ha insistit molt en la idea de l’adhesió i la 
fidelitat de les classes populars a la pròpia llengua, i fins i tot s’ha escrit que els cata-
lans «encara romanien estranyament fidels al català parlat en començar el segle xix».4 
És evident que si els estudiosos han fet servir l’adverbi «estranyament» i han parlat 
de «fidelitat», «adhesió» o «lleialtat» és perquè suposaven que el que hauria estat 
«no estrany» —normal i previsible, doncs— és que els catalans haguessin abandonat 
el seu idioma. ¿Però per què ho suposaven? ¿Quines possibilitats reals tenien els 
catalans del començament del segle xix —i les classes populars particularment— de 
no ser fidels, en l’àmbit oral, a la pròpia llengua? La fidelitat i la lleialtat són virtuts 
que només es constitueixen com a tals si hi ha la possibilitat de no practicar-les i, en 
l’esfera sociolingüística, això segurament vol dir que cal un context bilingüe perquè 
aquestes virtuts entrin en joc. 

¿Era bilingüe el context social del moment? ¿Hi havia una comunitat —o si més 
no alguns sectors o grups— castellanoparlants? La immigració era gairebé nul·la, i 
els al·lòctons residents al país devien ser prou menys de l’u per cent.5 El camí ordinari 

2 Tampoc no pretenc utilitzar tota la bibliografia existent sobre el període, i deixaré de referir-me, per tant, a 
alguns treballs valuosos. El lector interessat en aquests treballs pot recórrer a August Rafanell i Albert Rossich, 
«Bibliografia general d’història de la llengua catalana del segle xviii», dins Pep Balsalobre i Joan Gratacós 
(eds.), La llengua catalana al segle xviii, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 1995, pp. 547-589, que 
inclouen estudis que tracten de la llengua del set-cents i dels primers trenta anys del vuit-cents.

3 Jordi Carbonell, «Elements d’història social i política de la llengua catalana», Treballs de Sociolingüística 
Catalana, núm. 2 (1979), p. 87.

4 Antoni M. Badia i Margarit, «Gramàtica normativa enfront [de] gramàtica descriptiva en català modern», 
Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 1 (1977), p. 39.

5 És significatiu que Pierre Vilar, quan analitza el moviment demogràfic de la Catalunya del segle xviii, no 
faci cap comentari sobre immigració espanyola, i que l’únic moviment immigratori al qual dediqui atenció sigui, 
en el pas del segle xviii al xix, el de francesos. Vegeu Pierre Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. ii, 
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per bilingüitzar-se és exposar-se a la llengua que ens fa bilingües —tenir-hi contacte 
amb una certa persistència—, i les classes populars catalanes del període devien sen-
tir parlar en castellà molt poques vegades al llarg de la seva vida. (Seria interessant 
idear mètodes per poder quantificar, per exemple, si un català diguem-ne mitjà de 
finals del segle xviii arribava a sentir, en tota la seva vida, la mateixa «quantitat» 
de castellà que un català mitjà de finals del segle xx sent tan sols en un mes.) ¿Com 
podien, llavors, arribar a entendre la llengua castellana i, sobretot, a parlar-hi? Un 
mestre de primer ensenyament, en una data tan extrema (extrema en relació amb 
el període de què parlo aquí) com l’any 1829, afirmava: «Muy difícil es llegarse á 
penetrar bien de un idioma estrangero, (cual debe considerarse el Castellano con 
respecto á Cataluña).»6 Només després de vèncer moltes dificultats —com sap avui 
tothom que ho hagi provat— s’adquireix competència activa i passiva en una llengua 
estrangera. (Tinguem en compte, a més, que probablement l’única circumstància que 
impedia a Domènech i Circuns canviar l’expressió «cual debe considerarse el Caste-
llano con respecto á Cataluña» per l’expressió «cual es el Castellano con respecto á 
Cataluña» era de naturalesa política.) Un treball de l’historiador Pere Anguera, força 
documentat, proporciona moltes dades que confirmen l’adequació de les paraules de 
Domènech a la realitat. En trio només dues: el 1827 un pagès de prop de Manresa 
necessitava un intèrpret per entendre’s amb un militar espanyol. Pocs anys abans, el 
1822, l’Ajuntament de Barcelona es referia a la inutilitat dels discursos en castellà 
com a vehicle per convèncer el poble d’unir-se al liberalisme, ja que era «un idioma 
que no entienden».7 

Sembla, doncs, que el context social oral del primer terç del segle xix no era bi-
lingüe a Catalunya (ni als altres territoris de llengua catalana) i, per tant, les classes 
populars catalanes no tenien possibilitats reals de bilingüitzar-se. Aquest és el motiu 
que ens impedeix afirmar —penso— que, quan parlaven en català, realitzaven un 
exercici de fidelitat o lleialtat. És per tot això que no puc estar d’acord amb aquesta 
frase recent d’Antoni M. Badia i Margarit, referida a la primera meitat del segle xix: 
«Tossudament, però, la gent no abandona l’ús de la llengua parlada, mantenint una 
de les actituds més clares de lleialtat lingüística que es coneixen».8 Hem de tenir en 
compte, a més, que a començament del segle xix la fesomia fonètica de les llengües 

Barcelona, Curial / Edicions 62, 1988, pp. 13-110. Josep Termes indica que l’any 1887 el nombre de no-catalans 
residents a Catalunya era de l’1,25% (el percentage a les Illes i al País Valencià havia de ser menor), d’on pot 
deduir-se que cent anys abans encara devia ser inferior. Vegeu Josep Termes, La immigració a Catalunya i altres 
estudis d’història del nacionalisme català, Barcelona, Empúries, 1984, p. 129. No hi ha cap informació sobre 
moviments migratoris d’aquest període en la recent obra La població (volum tercer de la Geografia general dels 
Països Catalans, dirigida per Carles Carreras), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996.

6 Josep Domènech i Circuns, Elementos de gramatica castellana-catalana, Barcelona, Imprenta de la Viuda 
é Hijos de Brusi, 1829, p. ii.

7 Vegeu Pere Anguera, El català al segle xix. De llengua del poble a llengua nacional, Barcelona, Empúries, 
1997, p. 6.

8 Antoni M. Badia i Margarit, Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994, 
p. 26. 
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catalana i espanyola havia de ser molt més distant que no és, per exemple, a finals del 
segle xx, i aquesta circumstància encara devia fer més difícil que els parlants d’un 
o altre idioma percebessin que es podien arribar a entendre. És interessant en aquest 
sentit que Christian August Fisher, un viatger alemany que visità Barcelona el 1797, 
afirmés que als carrers «la llengua que hom sent és un patuès que s’assembla més 
o menys al provençal», és a dir, que no emparentés el català primer que tot amb la 
llengua castellana.9

Però si és perfectament explicable que les classes populars fossin monolingües 
—al capdavall, considerant-ho una estranyesa o no, el que és cert és que els estudio-
sos mai no han arribat a negar aquest extrem—, potser no ha quedat encara mai clar 
quina era en el mateix període la llengua oral de les classes altes.

Ens trobem en part en aquest punt amb els problemes de manca de mètode i de 
manca de models d’interpretació a què es referia Modest Prats. Hi ha una pila de 
material de l’època —llibres, la premsa periòdica incipient, declaracions, manuscrits, 
epistolaris— que més aviat pot fer pensar que les classes cultes benestants havien 
abandonat la pròpia llengua i tenien, com a idioma d’ús oral habitual, el castellà. 

Quan algú llegeix, per exemple, els treballs i els llibres que estudien la vida i l’obra 
del poeta Manuel de Cabanyes (1808-1833) —per posar el cas d’una persona que va 
viure de ple en el període de què tractem— va veient com tota la correspondència de 
Cabanyes amb Joaquim Roca i Cornet —el seu gran amic i «marmessor» de la seva 
obra— és en castellà, com és en castellà la correspondència amb el seu germà Josep 
Antoni Cabanyes. Tot l’ambient familiar, escolar i cultural de Cabanyes és (o sembla) 
netament espanyol (o espanyolitzat). Com a escriptor, Cabanyes tenia l’ambició de 
triomfar a Madrid i ser lloat pels erudits i escriptors que hi manaven: la corte és el seu 
punt de referència intel·lectual. I es va omplir d’alegria quan, a propòsit dels Prelu-
dios de mi lira, Manuel Quintana va parlar d’una «escuela catalana» (concebuda en 
castellà, lògicament).10 De fet, no hi ha una actitud «anticatalana» en Cabanyes, sinó 
que sembla, senzillament, que en el seu horitzó mental la llengua catalana ni tan sols 
existia. Pot fer l’efecte —i en realitat el fa— que Cabanyes no solament escrivia en 
castellà, sinó que hi pensava i hi parlava. Però el lector, immers en aquesta atmosfe-
ra, de sobte llegeix, a l’advertència preliminar dels Preludios, la coneguda frase del 
poeta dient que el castellà és una llengua «cuyo estudio es tan costoso como el de 
cualquier idioma extranjero».11 I la frase és de 1833! Però fixem-nos que és el mateix 

9 Citació de Modest Prats, «La llengua catalana al segle xviii. Possibles pautes d’estudi», dins Pep Balsalo-
bre i Joan Gratacós (eds.), La llengua catalana al segle xviii, p. 27. El gramàtic Antoni Febrer i Cardona escrivia 
en la mateixa època que l’idioma amb el qual s’assemblava més el català era el francès. Vegeu Jordi Ginebra, 
L’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), Maó, Institut Menorquí d’Estudis, 1996, p. 174.

10 Per a tot això, a més dels estudis clàssics sobre Cabanyes, vegeu Joan Rius Vila, Vida i obra de Manuel 
de Cabanyes a través de la seva bibliografia, pròleg de Xavier Garcia, Vilanova i la Geltrú, Centre d’Estudis de 
la Biblioteca Víctor Balaguer, s. d. [1986].

11 Cito de Rius Vila, Vida i obra, p. 242.
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que afirmava Domènech i Circuns, aquell mestre d’escola al qual m’he referit abans, 
només quatre anys abans. 

¿Què volia dir Cabanyes quan escrivia que la llengua espanyola li era un «idioma 
extranjero»? ¿Que era estranya a les interaccions de la seva vida diària? En aquest 
cas això significaria —com a mínim— que, contràriament al que les coses ens podien 
fer suposar, Cabanyes parlava habitualment en català (i això que pertanyia a una de 
les famílies catalanes més riques de l’època i, per tant, segons l’esquema interpretatiu 
tradicional, més presumiblement castellanitzades en l’àmbit oral).12 ¿És que potser 
les classes altes de la societat catalana del primer terç del segle xix eren també mo-
nolingües? Encara que és una evidència, convindria reblar el clau fent notar que el 
monolingüisme oral de les classes altes acabaria de reforçar la idea del monolingüis-
me de les classes populars, ja que ni tan sols es podria adduir que aquestes darreres 
sentien parlar en castellà a senyors, nobles, advocats i metges del país.

Fa molts anys, en un conegut manual, un prestigiós llatinista explicava la feina 
de l’estudiós del llatí vulgar amb aquesta al·legoria. El llatí clàssic és com la capa de 
glaç que trobem en el llit d’un riu gelat. Malgrat l’aparença, molt sovint per dessota 
de la capa de glaç hi continua corrent l’aigua. L’investigador, com el pescador expert, 
ha de saber foradar aquesta capa i descobrir l’aigua que corre, on hi ha la vida del llatí 
vulgar. L’explicació pot aplicar-se certament a l’estudi diacrònic de la modalitat viva 
de qualsevol llengua que hagi desenvolupat històricament una literatura —també a 
la història interna del català, lògicament—, però, a més, crec que podria aplicar-se al 
que cal fer quan estudiem la història externa, social, de la llengua catalana d’alguns 
períodes. Per dessota de la capa de glaç —espanyola i espanyolitzada— de l’obra 
impresa, els epistolaris i els manuscrits de Manuel de Cabanyes, hi ha la realitat de 
l’aigua viva de la llengua en què parlava cada dia, que un petit forat —una breu afir-
mació d’un prefaci— ens permet descobrir.

A propòsit de la llengua oral habitual de les classes altes al primer terç de segle, 
es pot transcriure un passatge d’un interessant informe sobre els Països Catalans de 
M. Delon, escrit entre 1807 i 1817 i destinat a Coquebert de Montbret, en el qual es 
diu que el català «se parla, no sols entre lo baix poble, sí que també entre las perso-
nas de primera calitat, així en tertúlias com en visitas y congressos».13 El llibre de 
Pere Anguera a què m’he referit és en bona part un extensíssim aplec del resultat de 
perforacions fetes a la capa de glaç del xix català. En relació amb la qüestió que ara 
ens ocupa, se’n poden mostrar algunes. Gras i Elias reporta que a començament del 
segle xix un advocat de Reus «se espresaba con mucha dificultad en castellano, pues 
en la Universidad de Cervera no se conocía otra lengua que la de Cicerón». L’any 

12 L’afirmació de Cabanyes podria interpretar-se també com una testificació del fracàs de l’escolarització en 
castellà, però aquesta és una qüestió a la qual em referiré després.

13 El text ha estat exhumat per Pep Vila, «L’enquesta Coquebert de Montbret (1806-1812) sobre la llengua 
dels Països Catalans», Revista de Catalunya, nova etapa, núm 72 (març 1993), pp. 38-55 (la citació és de la 
pàgina 54).
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