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AMBIENT GRAMATICAL A BARCELONA

DURANT EL SEGLE XV

Sovintment les circumstincies de la vida m'han acostat a
les persones i a les coses de la vostra honorable Corporació, i en
totes les ocasions d'acostament o veinatge, com en els actes
públics als quals em iou llegut d'assistir, he trobat indeiecti.
blement goig i profit espiritual. Per aquesta raó els he cercat
moltes de vegades, mai, pero, ni m'havia arribat a la ment ni
passat per la imaginació que fos possihle d'ésser integrat en
tan estimable cercle.
Després de llargues dkcades d'existkncia no desproveides
de profundes mutacions viials, de vicissituds inesperades, pros.
peres o malaurades, ha d'ésser que penetra molt cor endins, si
una novetat acapara l'esperit, i tot el complex humi se sent
ensems estimulat i contorbat. És el que em passa ara, a mi, en
adonar-me que sóc enaltit en dignitat immerescudament, només
per dignació vostra, senyors acadkmics. Estic encorregut, perque, si m'oferiu una cadira a l costat vostre no teniu, és lbgic,
per únic intent quejo hi reposi, i que l'obligada, l'esperada correspondencia per pari meva, no es redueixi més que a la paraula gricies, que ara us adreco. De totes maneres, a aquesta
paraula en vies de debilitació social, voldria infondre, en la
present escaienca, tota la prestiricia originaria, tota la iioblesa
de que la contemplo investida per haver constituit la primera
manifestació oral de l'home, la primera paraula que aquest hagué de pronunciar quan se sentí integrament xop de l'esperit,
de l'ak divinal, infós pel Creador. Gricies, moltes gricies! En
ella implícitament esti inclbs el meu proposit de satisfer, mentre pugui, el principal intent vostre.

M'heu assenyalat el lloc que successivameiit han ocicpat
quatre persones recordades, admirades i estimades: Mossen
Gaieti Soler, autor de la Vida de iVostre Senyor Jesucrist
tan rellegida a la meva llar, i predecessor meu en hispalenses
investigacions; el Dr. Gumersind Alabart majestitic en les
seves aparicions per la Secció Filolhgica de 1'Institut d'Estudis
Catalans; l'infatigable investigador vilanoví Dr. Sebastia Puig
i Puig, i darrerament el ProIessor Josep M." Millas i Vallicrosa
-de qui encara percebo la tebior al respatller - amb el
qual naturalment, havia establert més constant relació. El definiria verament, exactament, amb dues paraules categbriques:
amic i mestre. Una amistat iniciada als topaiits de la Universitat, quan hom es complagué a intercanviar anecdotes i coneixements al retorn de la meva experiencia africana, priiicipalment els que caldria qiialificar de folklbrics, que eren els
que m'havia escaigut de recollir de viva veu entre els natins
del Garb i que el1 benignanient corregia abans que la iinprenita
els posés a l'abast del públic.
Després coincidírem, per hé que en llocs eufrontats, a les
aules de la Universitat Central. Jo hi havia de cursar les disciplines indispensables per a l'obtenció del doctorat, una de les
quals ell, ja catedratic, explicava. Mestre, doncs, i mestre respectat, encara que no em gcianyés de dies, perque havia nascut a
Santa Coloma de Farners el 29 de novembre del 1897. Perh una
abrivada jovenivola l'havia empes cap a la conquesta de llocs
eminents cn la docencia. Mestre, encara que sense deixar d'ésser company. Anant i venint de la Biblioteca nacional cap on
feiem via l'iin al costat del l'altre les confidencies amicals no
sempre eren ofegades pel comentari sobre les doctrines cientifiques medievals que els cbdexs i pergamins -encloien. Les
descobertes que el1 ohtenia en aquest estudi era natural que
l'entusiasmessin. Em feia participar del seu entusiasme, i li
playa que li transcrivís documents llatins, exercici per a mi
doblemeiit prnfitós, com sigui que podia experimenlar una"
progressió en tasca tan agradable. D'aleshores en@ vaig ésser
testimoni del coiistant desenvolupament d'aquella vida activíssima, que no solament elevava l'ensenyament i la investigació a
uns nivells altíssims, sinó que obria sendera perque el poguessin seguir o imitar tants de joves ,talents com ara ens s ó ~ ~

prou coneguts, alguns dels quals honoren aquesta Corporació
i la hispinica docencia.
Entre la múltiple i valuosa producció del meu predecessor,
es fa difícil d'escollir mostres separades que l'exemplifiquin
davant els ulls i la ment dels estudiosos i enciiriosits. Particular
preferencia tener1 per mi 1'Assaig d'historia de les idees fisiques i matema*iques a la Catalunya medieval, obra guardonada amb el Premi Patxot l'aiiy 1934, integrada en Ia serie monogrifica dels Estudis Universitaris catalans, 1931. També esmentaria La poesia sagrada liebraico-española, 1941 ; Las traducciones orientales en los manuscritos de la Biblioteca catedral de Toledo, obtentora del Premio Franco de 1941; els
Estudios sobre Azarquiel, i Las tablas astronómicas del rey
Pedro el Ceremonioso, primera edición crítica de los textos
hebraico, catalán y latino con estudio y notas, 1962. La majoria
de les publicacions d e l'illustre Catedritic porten la garantia
del Consejo Superior de Ii~vestigacioiiesCientíficas. Era Conseller, Director de 17aEscuela de Estudios Hebraicosx i ajefe
de la Sección del Seminario Filológico Cardenal Cisneros)) d'aquella entitat. Pertanyia així mateix a gran nombre d'academies, eccoles i societats científiques nacionals i estrangeres;
prengué part activa en inlinitat de Congressos, ocupant en
molts d'ells llocs de representació ; dirigí i colilabori en revistes especialitzades. A més a niés, iins molt avancada la seva
vida - que s'extinguí el 27 de setembre del 1970 fa poc més de
dotze mesos - l'esperit docent que Iiem esmentat, s'exterioritzi
en UIEd activitat diviilgadora a diferents nivells. La totalitat de
l'obra, honors aconseguits i actuacions del Professor Millas
fou estudiada i amplament exposada pels academics senyors
Romano i Vernet.'

1. D.+~,io
Roar*o y .lii~sVr.nili-i. José dla~.¿aMilldr Vnllioros~.aAnuario
de Estiidios iue<lievales~4 . Barceloii:~, 19G7.

L'ORIGEN REMOT DE LA GRAMATICA
En voler realitzar l'intent o propbsit d'establir la situació
de la conscikiicia gramatical a Barcelona, a Catalnnya, o dels
estudis que la popiilaritzen dintre d'uns límits cronolbgics, es
fa difícil de prescindir absolutament d'historiar l'evolució de
la gramitica com a disciplina, i fins i tot del llenguatge, si no
del llenguatge coiiversacional, tkcnicament potser millor, de
la llengua. És clar que cal admetre i partir del fet del Ilengiiatge.
Ara no ens interessa de determinar, establir o acceptar un
origen cientific del fenomen - l'evolució del crit, la civilització de Neanderthal, les experikncies de Psamktic en voler
escatir si era més antic el frigi que l'egipci -, la satisfacció
nostra en té prou amb admetre que la primera paraula articulada per l'home volia significar corn hem dit el conceple
«gricies», adresada al Creador que li infongué l'esperit, i que
quan després d'haver posat non1 a les coses que tenia a l seu
abast, s'acodormí per voluntat divina i es desvetlli al costat
d'una formosa companya que li respongué com li agraia que
la tractés d e bella i amable. En aquella transcendental escaiensa
cal establir l'origen de la llengua conversacional.
L'home, a mesura qiie perfeccionava l'ús de la paraula, s'afeccionava a parlar, i hi trobava un aldicient comparable al
que frueix en xiular o en cantussejar. Arriba a conformar l'art
de la paraula, i a aconseguir que els altres homes sentissin complaenca a escoltar-lo i s'estimulessin a imitar-lo.
Per una banda en aquest civil certamen podem col.locar l'origen de la poesia popular, transmesa, fins qiian es tractava de
poemes llarguíssims, per tradició oral, eiifortida per la repe-
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tició de les narracioiis en llocs i circumstkncies assenyalades,
que atraurien la presencia i l'atenció de masses populars.
D'altra banda, dins l'esfera de la civilització grega, que
taiit havia d'iiifluir en la nostrü, a l'igora l'home parla per tal
de resoldre els seus compromisos, d'acudir a les necessitats
tant particulars com en relació amb els altres, i aquestes relacions es compliquen amb la necessitat d'haver de parlar a
niolts conjuritament en forma entenedora o bé alternativament per tal d'exposar i resoldre afers públics o particiilars. És
l'ocasió d'incoar una batalla contra el localisme, contra el
dialecte, a favor d'uiia llengua convencional de la major extensió possible. Es fa patent, així mateix, la convenikncia d'imitar
els qui parlen més atractír~olament,amb major exactitud, amb
més convincent profiinditat.
Edat d'or dels filbsofs i dels rktors. Era logic que, en l'estudi del pensament, del raciocini, que volem manifestar externament, horii dediqués acurada atenció als elements de que
ens servim, analitzats com a tals signes externs. Amb el predomini entre aquests de la paraula parlada, pels poetes potser
primerament que pels oradors, horn passi a dedicar atenció a
aquesta paraiila, i aleshores trobaren necessari origen la retorica i la filosofia. 1 en preocupar-se per les manifestacions de
fenbmens amb elles relacionades, els grans talents hellenics tingueren ocasió d'estudiar la llengua; la relació entre paraiiles
i coses, entre els soris i llur designació. Al principi de la llengua escrita, com que les obres estaven destinades a ésser recitades en veu alta fins per qui no n'era I'autor, és comprensible
que hom a més a més de la paraula tingués esment de la iiaturalesa de les sí1,labes i dels senyals que les componien, les Iletres, en grec 'grammata'. La part més simplificada d e l'anklisi
podia originar l'etimologia de l'estudi parcial primer, total
després. Els filosofs com a tals desconegueren la veritable natura de l'art gramatical, del seu llenguatge tkcnic; més aviat
li atorgaven un caricter prictic. Plató distingeix entre noms
i sons, als quals atribueix les qualificacions de vocals, mudes,
Iíquides i 'S'.
Una altra significació filosbfica versa sobre l'esskncia del
llenguatge: si és cosa natural ((Eusei~,o convencional (momo,
zesei)~.Els estoics, donen a la investigació filosofica una

direcció mis empírica o formalística. La lbgica no es mou del
camp de l'especulació. Els sofistes preparen la teoria d e les
formes de la qual remotament prové la gramitica actual.
Encara que no separaren la llengua de la dialectica, els
estoics donaren gran impuls a aquests estudis: la veu és dividida en bestial i humana; aquesta, aire articulat amb fiiialitat
de fer-se coinprendre, pot éssei. rediiida a 24 sons, lletres o
grammata. S'insinuen successivament els conceptes elementals
integrarits d'un Art, grau intermedi entre una experiencia
practica o (iempeiria)~i el coneixement plenament científic o
c(fronesis>~.
De l'ambientació de la Gramitica en el món cultural d'aquesta epoca, en dóna idea I'ankcdota del solista Hipias,
que Ciceró ens conta. Diu que aquel1 saberut estrafolari, tenint quasi tota la Grecia per auditori a Olímpia, amb ocasió
d'uils solemnes Jocs, es vanava de no ignorar cap cosa continguda en les arts del món; no solament les arts liberals: la
geornetria, la música, el coneixement de les lletres i deis poetes,
i també tot allb que hom tracta de la naturalesa de les coses,
dels costums dels homes i dels negocis públics, si16 que s'havia
confeccionat amb les prbpies mans l'anell, el vestit, el calcat
que portava.'
En un segon periode, la llengua com a instrument d'expressió oral o escrit, no acaba de perdre el caricter dialectic
de les oracions i fins d'algunes alteracions morfolbgiques dels
mots. Per aixb la gran distinció entre anomalia i analogia, segoris el criteri de I'escola que estudiava la Ilengua. La primera
veia la diversitai i variaciii de les paraules; la segona confrontava fenbmens iguals. A Alexaridria, gran centre cultural, els literats, els filblegs, centraven llur activitat en l'edició de texios,
la qual només podia establir-se computant fenbmeiis iguals o
similars. Una i altra posen els fonaments d e la Gramitica actual. L'acreixement de I'art gramatical i la progressiva independització de les disciplines de les quals fou servidora, la
converteixen en un estadi preparatori dels estudis propis. El
Ilenguatge, fins l'oratori que en exercir-se ha d'aconseguir els

liocs més eievats i els mixims honors, comenca les primeres
riiariipulacio~isa l taller del gramitic.
Vivint el món he1,Gnic en aquesta circumstincia, Roma,
el Laci agrest i agressor, s'hi posa en immediat contacte, i el
poeta, el crític 1-Ioraci, podri escriiire que la Grecia venpda
domina el seu ferotge vencedor i el féu participant de les seves exPeri&iicies.Qs generals romans en Iliirs incursions per
territoris de civilització m6s refinada s'emportaven no solament objectes d'art o de valor material i esclaus ben dotats
d'aptituds per a ésser aplicats a treballs mecinics, sinó que
també admetien o exigien subjectes de categoria literaria,
l'esclau Livi Andronic, primer, i més tard, segles passats, 1'0statge Polibi. 1 no s'aturaven aquí, sinó que arrabassaven biblioteques senceres, que transportaven a llurs villes com un
extraordinari adornament. En elles podien submergir-se, abstreure's del món, esperits de curiositat inexhaurible, tal com li
passava a Cató qunn visitava la biblioteca que Lucu~lushavia
portat de I'Orient, segons Marc Tu1,li ens refereix.'
Ja a les acaballes del segle 11 a. C. l'ambaixador Crates de
Maljos, representant del rei de Pkrgam i mestre de gramatica,
com que s'havia trencat una cama, hagiié de restar uns quants
mesos a Ia ciutat de Roma, fins a refer-se; mentrestant es dedica a l'ensenyament de la seva disciplina. Immediats deixebles seus foren Aelius Stilus Praeconinus i Servius Claudius, i,
per mediació del primer d7aquests, ho foren IM. Terenci Varró
i M. Tulli Ciceró. Per aquelles dates alternen ja les formes adjectives «gramiticn amb agramiticai) ; aquest darrer mot, al
córrer del tcnips va perdent valor de qualificació per adquirir-lo substantiu. Es una paraula erudita, grega, i el primer
tractadista llatí M. Fabi Quintilii anomena I'art amb aquesta
forma adjectiva grega agrammaiice», per bé que el1 mateix fa
observar que els qui traduien el mot en llatí solitament Vanomenaven ((litteratura».Segles més tard, a la inversa, seran
anomenats (~grammatica))per antonomisia els coneixements

lingüístics dels Iletrats i el t a i x llatí que empraven en llurs
escriptures."
Per Qnintilii, com havia estat per Ciceró, la mixima iiiialitat del seu ensenyament era la formació de l'orador, el
vir bonus rlicendi peritus, com si diguéssim una bona persona
ben parlera, per aixb després que el futur candidat als més
alts exercicis públics a que podia aspirar el ciutadi, superava els ensenyaments gramaticals, era adoclrinat amb tots els
secrets de la Retbrica i de l'oratbria. És ben clar que per a
aconseguir els cimals de l'honorifickncia ciutadana, hom no pot
prescindir de pujar pels graons gramaticals. Perb s'escau no
rarament que els qui tenen la missió d'illuminar-los, de ier-los
vistents -que són els gramitics - a voltes, enduts per l'eiitusiasme o per la gosadia, a voltes perqub troben l'ofici poc honorific, arrossegats per l'embranzida que no saben frenar,
envaeixen també els trams de la Retorica, que no els estaven
reservats, cense posar esment en el profit o el fracis que se'u
pot seguir. Contraris efectes quant a la causa, es poden originar
en la deixadesa dels retbrics que no segueixen estrictament
les vies de llur mestratge. El ciutadi barceloní, tractadista de
gramitica i de retbrica, Lluis d7Avercó, en la seva acostumada
practica de delinir conceptes escaridament, parsirnoniosameni,
expressa que Gramitica és art de bon parlar, mentl-e que la
Retbrica ho és de be11 parlar.' Segons Quintilii la feina propia
dels gramitics té doble vertent : l'art de ben parlar i l'explicació dels autors.'
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ELS TEXTOS GRAMATICALS
Aquests dos temes havien coostituit els dos primers capítols
de l'obra d'un rktor de principis de s. 1. a. de Jesucrist, Dionís el Traci. L'estructuració del seu llibre és la d'un tractat
gramatical independent, amb divisió i nomenclatura prbpies,
que seran imitats o tinguts en conipte en la redacció de les gramitiques llatines posteriors, traduint, naturalment les expressioiis tecniques gregues encara que no totes les possibles. Ens
fan pensar en aquest llibre ja les gramitiques més arcaiques.
N'esmentarem dues, que són les que acoriseguiren major influencia a la nostra terra: la d'E1i Donat (c. 355) i la de
Priscii de Cesarea (491-518).
Ld contribució de Donat a l'ensenyament de la Gramitica
és doble. Prirnerament i principalment amb la seva obreta introductbria De partibus orationis. Ars minor; després amb l'Ars
grammatica prbpiament dita. La més difosa era la primera, les
celebres Partes o Parts per antonomasia, que els alumnes s'aprenien de memoria, tant les preguntes com les respostes, a la
manera com nosaltres ens apreníem el Catecisme. Sortit el noi
de l'escola de l'ensenyament primari : llegir, escriure i comptar, passant al domini del gramitic, ingressava, per dir-ho així,
al segon ensenyament.
L'obra gramatical divulgada de Priscii, l'anomenem Institutionum grammaticarm libri XVIII. D'aquests divuit llibres, els setze primers, d'un contingut analogic i, en major
proporció, morfolbgic, rebien el nom de Priscza major; els dos
darrers, el de Priscii menor. En aquests hom tractava de «la
construcció, és a dir, de l'ordinació de les parts de l'oració

entre eliesu. Era, doncs, un desen~olu~ament
de ies norñies
sintictiques.
Donat, d'origen romi, assoli una gran difusió. No mancaren comentaristes, com Servi Honorat, i deixi el nom a uii
tractat gramatical romiiiic, el Donatz Proencal, que es difon.
gué pel Sud de Franca i per terres germiniques, pero que o no
arriba a la nostra o no li fou possible de superar les Razós de
trobar escrites per Ramon Vida1 de Besalú, el primer llibre,
cronol&gicament parlant, que per tal de desenvolupar un tema
gramatical és escrit en llengua rominica.
El títol de la gramitica de Ramon Vidal, substituit de vegades pel de Regles d e trobar, és conseqü&ncia de la finalitat
concreta que l'havia ir&irada: il.lustrar tkcnicament els versificadors en llengua vulgar. Aquest exemple seria seguit per
diferents gramitics o retorics, com - per citar-ne un parellBerenguer de Noia, Jofre de Foixi. Llurs obres, i les d'altres,
integren el \~aluóstresor de peces úniques encloses dins el
manuscrit 239 de la Biblioteca d e Catalunya. Ara en fem esment per tal com la seva conservació - no exclusivament per
haver-se realitzat a un establiment cultural barceloni -, és
ben expressiva quant a la perduració d'un ambieut cultural
gramatical, que encara es manifestava vivent dins el segle XV.
Textos especialitzats i selectes com eren, havien de constituir la
complaenca d'una selecció social.

LA GRAMATICA A CATALUNYA
La cultura gramatical catalaiia s'inicia de fet i s'expandeix
paratlelament amb la reconquesta. Primerament, és d'entendre,
s'acull a l'dsil dels monestirs qiie horn fuiida en contrades més
o menys pacificades, principalment a l de Ripoll, on foren conservats molts i dels millors testimonis del progrés en forma
de venerables manuscrits. Amb el temps, a les escoles monesierials, no sempre dedicades exclusivament als monjos, s'afegiren les catedralícies i les ciutadanes, tant comunals com
particulars. Francesc Eiximenis a l Dotze del Gristia escriu:
<<Haordenat la santa mare Sgleia, segons que appar iii .V. Decretalium, titulo De Magistris: que cascuna sgleia cathedral
haja mestres qui ensenyen a aquells qui volran appendre Grarnitica o altra facultat que ligen)). Esti comprovat que aquestes
disposicions per regla general eren acatades. Respecte de Barcelona tenirn bona confirmació." Per influencia d'elles eren
establertes les escoles de les viles, que trobem testificades en
els capitols que dediquen a l'Edat Mitjana totes les histbries
dels centres de població catalans, a voltes no pas de primera
importincia.'"
Habitualrnent les classes eren confiades a un mestre de
9. .T. k1. M A D W ~ E~IARIIOX,
LL
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dc la Seo <fe Bavcelona (Notas
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gramitica que soviut, i era especial mhrit, exhibia el títol de
batxiller en arts; pero a mancanca d'aquests titulars, les escoles també ereii sotlicitades i obtingudes per metges o altres
persones que hom jutjava capacitades. É s un recurs que també
veiem aplicat els nostres dies, en que els especialistes presumeixen de perfeccionadors i modernitzadors, quan la creació
de centres supera la promoció dels docents.
Compreiiia l'ensenyament gramatical tres fases: Les Parts,
que s'havien d'apreudre de memoria; la Llicó, amb l'explicació del mestre, i el Proverbi, practica de traducció o interpretació. Un temps, la base de l'ensenyament era la Filosofia, la
Dialectica especialment ; pero se separareu les tendencies que
preferien l'una a i'altra. A París predomina la subjecció o predicament per la Dialkctica; a Orleans, la Gramitica iudependent. D'aquesta relació o dissociació es ressenten les obres que
havien de servir de text o de base a les explicacions del professor.
Dividint els llibres en categories, podríem distingir entre
els de grau primer i els de grau superior. Aquells s'havien d'aprendre ((de cor11 car contenien els elements morfolbgics de
coneixeuga indispensable, reduits sovint a recursos mnemotkcnics: declinacions, conjugacions, alguns vocabularis, les més
usuals regles. La tebrica més extensa era continguda dins
les gramitiques prbpiament dites, que fins tot el segle xv semblaven quasi copies o comentaris de les antignes. Com que
aquests llibres eren extensos, cars i difícilmeni assequibles,
calia pensar en edicions més populars, que mereixien el distintiu de Thesaurus pauperum,, &.
Testimoni i exemplar notable d'aquests llibres dedicats a
l'ensenyament primari, tan rars a les actuals biblioteques, constitueixen els manuscrits 46 i 47 del catileg dels procedents del
Monestir de Ripoll, conservats a l'Arxiu de la Corona d9Aragó. En ells es contenen algunes versions de la gramitica que
degué redactar a initjans del segle IX el monjo benedictí francks Usuard, indubtablement amb la primaria finalitat de
plantejar l'inicial coneixement del llatí: declinacions i conjugacions amb agrupanients de iioms pertanyents a cadascuna.
A la publicació que en férem a les ((Analecta Montserratensia~>
vol. X, dedicat al nostre malaguanyat amic e1 Cardenal Alba-

reda, la titulirem Una gramritica inedita dYUsuard. L'autor
dubti d'encapcalar-la amb el mot grec Isagoge o amb I'equivalent llatí Artis grammaticae introductiones.

Aconseguiren major difusió popular a Catalunya, durant
I'kpoca medieval, a més dels esmentats Donat i Priscii, el comentarista d'aqilcst, Pere Helie; el Catholicon de Joan de
Balbis ; el Graecismus, d'Ebrard de Béthune ; l'imprescindible
Doctrinale, d'Alexandre de Villadei, els veisos del qual preocuparen els alumnes de diverses nacions encara ben entrat el
segle XVI.
Havia obtingut ateució dels filblegs ja des de l'kpoca clissica l'estudi i ensenyament del lkxic. Amb el decurs del temps
es formi una tradició que prengué dos camins diferents al principi, perb que tornaren a ajuntar-se, amb el temps; els glossaris i els diccionaris. D'aquests foren importantíssims els de
Papias i Hugució, perb tan voluminosos que només figuraven
a les biblioteque episcopals o monesterials i hom no els trobava tan freqüentment a les biblioteques particulars. En tot
cas a les de biblibgrafs importants com Pere Miquel Carbonell." Es feia necessari reduir-los o compondre lexics que els
suplissin en allb que era possible. Resten bastants d'aquests reculls, a la preparació per a la publicació d'alguns d e l ~quals
hem tingut el goig de treballar. No podem deixar de fer notar
ací, que mereix esment especial per l'antiguitat, I'extensió i el
contingut d'expressions catalanes, el manuscrit 70 de l'Arxiu
de la Catedral de Barcelona, la publicació del qual tenim
preparada.
Esmentar aquests vocabularis, ens fa pensar en la preocupació, encara que no estaven escrits amb aquestes finalitats, que
ja a I'Edat Mitjana devien tenir els mestres pel bilingüisme.
11. Consta qrie Burtomcu Sastre, Ilibreter, avcn a Pere Miquel Carbonell
per 10 florins, rnitjunyniit earrcdor públic, un Ilibre appellat Ugucius sivc
Derivndor ... e aprés eri 1st darrern esrta del dit libre hi lis contiiiuods certn
obrti titriludn Libellz~s<le clulubio aicentu eooi~,ocitusali H~igutionen.~ ~ A D U U E L L Ruiii6. Doct~nic~itos,
1). 20.

A les cobertes de molts cbdexs coinpostos en aquelles anyades
trobem exercici~pendolistics en la llengiia vulgar, traducció
d'exemples, conjugacions en Ilatí i catali. El comentari manuscrit d'un vers del Doctrinal explica com el mestre usa la
llengua materna eii l'aclariment d'un passatge obsciir. El vers
fa: «Atque legens pueris laica lingua reserabit),, i l'explanació: ((exponens clericulis materna loquela manifestabitn i continua al vers següeiit: (iaixi la qüestió aclarida en llengua
materna es f a r i comprensible del tot als nois,i.12
Aquesta norma pedagogica no es troba aplicada dins el
text en cap de les edicions del Doctrinal que hem pogut veure.
Es compren : l'autor - els editors després - en l'amplitud,
en la multiplicitat lingüística dels deixebles als quals anava
destinat el llibre, i no podien particularitzar. Pero, com que
la dificultad de la materia, acrescuda per ésser aquesta cxposada en vers, requeria l'esmentat aclariment, tant en la composició dels manuscrits com en la de les impressions primeres, es féu corrent que eiitre vers i vers l'amanuense o I'impressor deixessin un espai, que cada mestre amplia amb pers o n a l ~comentaris. Es aquí, quan són manuscrits, que de vegades surt una penyora d e llengua materna, talment com
una bombolla vivificant la quieta, esrnorteida llisor de la
superficie. Pero no passa d'aixo, per regla general.

12. Es cl vcrs nrirf, ~ U Cnosaltrcs treicm dc I'cdició bnrcelonina (lo I'nng
1495. Signifirn : nEl lector o profenror Iio f n r i pstent sls estudiniits ainh la
Ilcii~iia i~ti1gei.n.

LA GRAMATICA TRADICIONAL
Als últims anys del segle xrv i durant tot el segle XV, l'ambient gramatical a Catalunya es fa
de moltes, diverses i no sempre tranquilies maneres. Per una banda es mantenia la continuitat ticnica, reforgada amb iio interrom~udes
edicions noves dels mestres tradicionalment autoritzats o d'autors nous que en aquells buscaven llur font d'inspiració. Pero,
perduda i'exclusivitat, la inqiiestionable finalitat del llatí
com a tema, als llibres van brollant adesiara paraules, locucions, i fins regles en llengua vulgar.
Testimoni valedor n'és aquell llibret, tresor de la biblioteca de i'Academia, que anomenem Gramatica de Mates,
aquell llibret que tant d'enrenou va promoure perquk, sense pretendre-ho, es confessa més ve11 del que els eiitesos afirmen
que realment és. Particularment, a nosaltres, sempre ens queda
el raii-rau de no acabar de deixar-nos convencer, observant que
la plana en que hi ha l a data de 14,68 (M.CCCC.LXVII1) és
tipogrificament correcta i perqni la tendencia d'aquell temps,
sobretot entre els mercaders de llibres, més que a presumir de
ranc'ior, i avui no passa altranient, es dirigia a fer ressortir la
novetat. A juí nostre queda del tot descartada una errata fruit
de mala intenció.. . Presentment, com en l'altra ocasió en
estudiareni internament el llibre,'" no eiis volem entretenir en
l'aspecte exterii de i'obra. Gent entesa ja ii'han parlat més
13. J . %[. CASAS
Hoals. Sobi.e lo Orainiitica dc Maten. aBOI. dc la R . A-derni.1 de 13. l..etracr, SSLlI-2.0 1950.

que suficientment." Potser uosaltres ara fariem ressaltar la
urgencia que sembla informar la composició: hom tenia pressa, feia falta a les escoles, o l'impressor tenia el temps comptat,
li calia partir com més aviat pogués de Barcelona. De fet és un
llibre mal corregit.
acceptat- del llibre era
Sabem que l'autor -l'autor
ciutadii barceloní. El irubem esmentat l'any 1424 con1 a Batxiller en Arts, en un pergami que és el primer document que
dóna fe de Bartomeu Mates; en coneixem de posteriors. Un
altre de 1431 ja fa constar que era mestre de les Escoles barcelonines. Ignorem la data exacta de la seva defunció, deduim,
pero, que hagué d'esdevenir-se abans o a l principi de 1463, com
sigui que un document d'aquesta data, en esmeritar en Mates,
diu que afoun mestre de les escoles de Barcelona. De consegüent ja no n'era, segurament per haver traspassat.15 Així,
doncs, la publicació de l'obra va ésser realitzada quan ja no hi
podia intervenir personalment el qui consta com a autor.
Explícitament la vida de Mates ara no ens interesa, sinó
la seva obra com a exponent de la cultura i tendencia gramatical del temps en que iou preparada o projectada. L'original que serví per a la impressió del llibret presumiblemeut
degué ésser l'exemplar de la catedra, dificil de posseir, si no de
consultar, pero hom preveia que amb la ~rmeravellosaart de
Joan Gherlincn podia aconseguir-se que fos llibre de text, ja
que la quantitat que sortiria de les premses el faria ficilment
assequible als alumnes, per iiombrosos que fossin.
Algun capítol comenca amb la paraula aLlicó» (lectio),
com indicadora de la variació d'un tema del programa. A la
lectura de la qüestió, feta de segur per un auxiliar o deixeble
avancat, devia seguir I'exposició magistral en que, seguint la
moda, cada afirmació o tesi, anava autoritzada amb cites dels
gramitics famosos. En el cas del nostre llibre fa pensar que es
.J. M. MADU~ELL
Mai~raioxy J . R,usió B.<~.,tüui:ii.Doeiitiioiitos ?,aro la
4
Hirtorio <2c la iii~p.pi.eirlo11 1c librcria e n Baicelo~m.Obra iiidispeiisable de cansukn eii squests qiicstió i altres de siiiiilars. L'arguiiient dc més pcr caiitrn
I'autenticitat de In rlat;i que figura iil Ililire, fúra ~ c i i sdubte si realment I'aiiy
'l4,68I%rc Joan hf~rnto~cs
ciicnrn iio crn Cliriuli niiriiste~.p~esliitriqzre,piiix nssvgura el eolofó <le I'obr:~q u i Iio crn qunn corregí I'origiiinl.
15. Vog. J. SOLER
I PILET,~ B u t l l e t ide l'hcadbiiiin~, VIJJ-1946, p. 88.

tracta d'un text universitari o d'ensenyameiit superior, la brevetat de la introducció i de certs capítols, que es donen per
sabuts, com és ara el de les preposicions; no les enumera,
només especifica alguns casos d'aplicació. Cal no oblidar
- hom ho adverteix a l tito1 i al colofó - que el llibre té per
finalitat de compondre en llati amb subjecció a les regles gramatical~,les oracions tebricament proposades en vulgar. En
repetides circumstincies, per explicar-les fa veure que és del
mateix romancium o vulgare, que parteix. Es dedueixen detalls
gramatical3 de la llengua vulgar. Observem que a les ocasions
en que fa aplicaciíi practica de les regles, després de l'exemple
catali no diu aes tradueix així)), sinó ((cal posar-ho (en llatí)
aixi)). Aquests exemples catalans que serveixen de norma a
les traduccions llatines, passen de cent, quantitat notable en
un volum de 118 pagines. Alguns són francament ininte1,ligibles, ni val l'auxili del llatí, que a nosaltres ens sembla que
quasi sempre és l'origen de la frase. No hi manquen, pero, expressions paremiolbgiques: ((Lengues de duas bocas se concorden a vegadesi), aLa anima daninada nit e jorn és turmentadan
(pig. 108). En fer comparacions de conjunt, trobem, per exemple, que la idea del mestre va sempre acompanyada de la de
batre els escolars: aLo mestre batedor dels escolans, ve))
(pig. 63); «Lo mestre batent los dexebles, la verga tremola)~
(110); (~Vaigbatre los dexeblesn (118) deplorable sistema
pedagbgic." La catalanitat de l'autor brolla fins en frases o lo.
cucions que pretenen ésser llatines: cper consequens, pro tanto,
rex Catalanorum, Nos Alfonsiis Dei gratia rex Aragonum ...».
En algunes escaiences podríem admetre una tacita interpretació
de gramitica catalana : conjugació, ~ a37~; participis,
.
p. 50...
Ignorades les addicions i correccions que Pere Matoses hagués pogut fer a l'edició del llibre que nosaltres seguim,17 i
que consten al colofó, hem d'admetre que l'autor era home
docte, i no solament en disciplina gramatical llatina ; coneixia
la grega (p. 35), igualment la Filosofia. Al.ludeix a la l6gica
lü. Cotifirinat per iioiiibrase y wriüdu iMustració explicuti~a rle la Eornia
coiii era aplicat.
l i . Es I'edicib facsímil comentada por 1%.Miquel i Plaiias, editada per la

nostra AcadBiiiii I'any 1930. No Iicm pogut veure I'cdicib dc 1495, citada par
Runió, Dacuriic~itos,p. W. H ~ i r n ~ Bihl.
~ n . M95.

(p. 91), formula un sil.logisnie complet seguint les normes
escolars quan exposa el cas vocatiu; exposició tota amarada
de doctrina filosofica. Remarquem, pero, que no al.ludeix a
la Retorica. Ni solament en cita la paraula; només retreient
la doctrina d'uu autor cita els colores rf~etorici. Les figures
~(llicenciosesimpropietats usades i adineses)~,que o poden ésser
de locució o de construcciú. En aquesta ocasió? com habitualment, barreja morfologia i sintaxi, i acusa un cert desordre,
motivat segurament per exigkncies iuliques circiimstancials.
L'autor, que explana la major part dels temes exterioritzant
l'opinió personal amb l'ús constaiit de la primera persona, decidit a subjectar-se a la moda, sembla que husqui en tot moment ocasió de retreure l'autoritat o l'opinió dels grans mes.
tres coneguts en el seu temps i de retop la propia sapiencia.
Obté el primer lloc, Priscii, autoritat mixima; es pot asse.
gurar que no hi ha parigraf en que no surti el seu nom. Pere
Helie, comentador priscianenc el (commentator per antonomisia) aconsegueix brillantment el lloc segon amb una quarentena
de citacions; després, Joan de Janua o de Balbis amb el seu
Catholicon; després el aMagister Alexandern ( d e Villadei)
amb el conegut Doctrinale; també el «Derivator)) o Derivaire,
significant Hiigució o Isidor, amb les obres lkxiques respectives; el Grecisme d7Ebrard de Béthune; uns «doctores» iniiominats. És digne d'esinent que, potser per ésser considerat poc
important o elevat quant a la doctrina, ja que no per menyspreu, el celehkrrim Donat només surt tres vegades, i també
(in'hi han, etc. Una
per aquest estil Beda. Són citats (<alguns~~,
vegada esmenta la Glossa.
Entre els autors no graniitics cita més que ningú Virgili ( u n
exemple el treu de l'Eneida); menys vegades, Plaute (Amphitruo), Terenci, Plató, Socrates (escrit Sortes), Ciceró, Horaci,
Beda, Boeci ('De Consolatione), el G;nesi, l'Evangeli, el Psalmista, Sant Pau, Caper poeta (seria el gramitic del segle 11),
([qiiidam poeta)), etc.
Noms propis: Marcus Tuilius, Petrus, Johannes, Apelonius, Maria, Petrus Barranus, Petrus Arnaldus, Raymundus.
Entre els noms de lloc trobem repetit unes deu vegades el de
Barcelona, transcrit Barcinona o Barcynona. 1 a més del d'aquesta ciutat, com a llocs d'estudis, Avinyó i Atenes. Sempie

ostenta Valencia afegit I'adjectiu uetus. Tres cops Moiitserrat,
Sant Cugat, Tarragona, Perpinyi, Balaguer, Saragossa, Sant
Joan (?), Tortosa, Lleida, Roma, Tolosa, Castella, Aragó, el
Rin, el Llobregat (Lupricatum., forma intermedia en la dissimilació de Rubricati~m),etc. Trobem estrany que no aparegui
el nani de Girona, de signiiicació cultural molt més important
que altres ciutats o llocs anomenats al text.
Si comparem la doctrina d'aquest llibret amb el contingut
d'altres gratis cbdexs gramaticals de l'antigor ens haurem de convencer que la Grami~icade ¡Mates ha d'ésser alineada entre els darrers testimonis medievals ostentadors de I'evolució en la disciplina del llenguatge, sotmesa als elistics cinons de la tradició, no independitzats deis procediments escolistics, en tot el sentit d'aquesta paraiila. Presciudint dels
errors i poca claredat expressiva en la redacció, efecte a juí
nostre sempre de la precipitació amb que fou coinpost el llitire, s'hi nota aquella confusió conceptual de quk els mestres de
l'epoca no saben despullar-se. Produeixen obres nodrides de
comentaris, i cal convenir que les doctrines propies també els
ho exigeixen.
Penyora de la mínima preocupació estilística de nombrosos escriptors de grarriitica coetanis, són els tractats intitulats
Notabilia, per la raó que tots els parigrafs comencaven amb
els mots Nota quorl. Aquest costum, així com el verb notare
aplicat en temps personals, és així mateix comprovable en
alguns indrets del nostre Ilibre. És cert que aquesta mena de
gramitiques, les hem trobat poc- divulgades a la nos'tra terra,
mentre són correntment trobadores en altres paisos; pero el
nostre autor les podia conkixer i fins posseir. Ja hem vist que
en retreure opinioiis alienes, a voites usa formes inconcretes:
rrsóii molts els qui asseguren,,, cn'hi ha que diiienx, ad'altres)),
((certs autors manifesten~),etc.
Calia precaucionar-se contra les posoibles acusacions de
deficiencia i, posats en trinsit de mancanca, pecar per carta
de rnés. 1 no calia evitar que un possible critic se n'adonés. Nogensmenys era rutinari en prblegs i colofons de fer
l'advertimeiit, que hom maldava per abreujar i per extirpar els acostumats processos dilatadors que només eren aptes

per a engrandir els llibres i minvar.ne la comprensió. Després
haurem de parlar d'un cas extraordinari, en que l'intent d'abreviació confeseat per I'autor, es fa dificil de creure, com
sigui que la redacció resulta dilatada i plena fins a sobreixir
d'exemplificacioi~s o de cites.
Aquesta és la causa que en moltes obres de i'kpoca, corn
indubtablement en el llibre nostre, hom observi segurs trencaments d'il.laci6, repeticions innecessiries, inesperades referkncies. Totes aquestes anomalies trobaven remei en la paraula del mestre. Es pot dir que en certa manera les necessitava, eren una clara justificació. Els qui professaven tenint
per text la Granacitica de Mates, trobaven no rara ocasió d'exercitar llur sagacitat, llur capacitat de suplencia. Era una condició del temps; l'ambient de l'auditori es pot dir que ho
esperava, perquk ho necessitava. La dignitat de l'assignatura,
cal no oblidar-ho, havia snperat l'estadi d'utilització de la
memoria exclusivament ; les ensenyances havien augmentat
de grau: no eren ficilment assequibles.

MOVIMENT RENOVADOR
Quan iniciada la tercera decada del segle XIV a la Provenca prenia forca i emhranzida un moviment literari que era una
reacció jovenivola pretenent influir en la producció poetica
en llengua vulgar, a les terres catalanes aconseguí gran acceptació. El nou corrent procedia de Tolosa, afamat centre d'ensenyaments, recoiiegut fins per la cansó popular:

A la vila de Tolosa
n'hi ha tres estudiants
que segueixen els estudis.
per a ser-ne capellans.
La llengua vulgar allí era el proverical, i com sigui que en
aqiiesta llengua era en la que escrivien aleshores els poetes,
els catalans i tot, lbgicament, a la nostra terra, on trobem les
aficions literiries compartides per totes les classes socials, havia de preocupar la nova tendencia. En el seu afany de proselitisme, el Consistori tolosenc integrat per set mantenidors, que
patrocinava el moviment, convoca un certamen entre els poetes
del món; doncs, els prjmers jocs florals, ja que el premi inicial
acordat a la poesia més exceljent era una violeta.
Un noble catali, Dalmau de Rocabertí, demani informacions o aclariments sobre la nova escola a l tractadista Joan de
Castellnou, versificador provencal probablement co&laborador
d'aquells mantenidors. Fruit d'aqnestes relacious eiis queda el
Cornpendi de la coneixenca dels vicis en els dictats del Gai saber i el Glosari al Doctrinal (le trobar que el poeta Ramon de

Cornet l'any 1341 havia adrecat a I'infaiit Pere.18 Els reis mateixos s'interessaren per la Gaia ciencia : Joan 1, Martí 1'Humi
i Ferran d'Antequera. El rei Joan instituí la Festa a Barcelona,
i norneni mantenidors per al primer any a Jaunie March, cavaller, i a Lluis d'Avergó, ciutadi barceloní. Tots dos eren
autors d'obres e~~ecialitzadei,
entre elles els dos diccionaris
de rims inés perfectes que coneixem, per l'kpoca, a tot Europa.
A nosaltres ara ens interessa més especialment l'obra de
L1. d'Avercó, titulada Torcimany,'"erque
presenta rnajor
amplitud i és més provadora al nostre objecte. El seu fonament és retoric; .concretament, esposar les normes doctriiials
del Consistori de Tolosa, les Lleis Zamor i Flors del Gai Saber, promulgades pels mantenidors contigudes en uns cbdexs
prosaics, poktics o mixtos. Avercó, abans de reproduir traduides les regles tolosenques, de vegades pricticament al peu de
la lletra, fa precedir el conjunt teoritzador, és a dir, el Torcimany, d'un prbleg en que esposa la finalitat que el va guiar,
que el1 defineix així : nla instriiccib dels no entesos e11 la gaia
ciencia de t r o b a r ~ Els
~ . qui vulguin arribar a coinplida perfec.
ció, cal que llegeixin, aprenguin i retinguin les materies en el
llibre contingudes. Aquest porta el nom de torcimany, perque és
el nom que sol ésser imposat a l'horne declarador del Ilenguatge. Fa saber que no se serveix de la llengua dels trobadors - ja
hem dit que era la provencal - per dues raons: perque escriu en prosa i perque, essent el1 catali, li podrien fer retret si
no se servia del seii lleriguatge natural. Demés, no volent-se
donar gloria del contingut, confessa que no ha tret el llibre
només del seii cap, per tal com, restret per insuficiencia l'eiiteniment propi, no li bastaria. Així ho afirma Lluís d'Avercó,
ciutadi barceloní d'honrada riissaga que, a més dels negocis
particulars porti a bon terme els que li confiaren la ciutat, el
mateix rei i el parlament general del Principat de Catalunya.
Ignorem que tingués formació universitaria, pero era pública la seva afecció per les lletres que, juntament amb l'honorabilitat, dedicació i eficacia en els negocis particulars, li val1s. .T. M. CASASH o ~ s .Obres el, pi.or<i d o Jo<in d c Co~telhior~.PiindaciG
C. Vivcs Camji~nnn. Bavccloiia, 1Y6!1.
19. .J. M. C~snsHoiis. nToi-eiiiinwyu da L i i ~ l srf'Amrgi>. Conseja Superiur
dc Ii>uestigacioiies Cicntifices. ? vols. Barcelona. 19íti.

gué l'amistat de les persones més representatives i d'ésser eievat
als cirrecs de major responsabilitat: comanador de navilis, conseller, ambaixador ... Aixb amb tanta d'autoritat, que el rei
Joan, a desgrat dels impediments que li retrenen el Governador general de Catalunya i altres oficials, el iiomena batlle
de la ciutat de Barcelona i imposa seriosament que li'n sigui
donada possessió.
Ciutadk enfeinat en tasques de tanta importancia, troba
lleure per a compondre la primera Gramatica catalana en catali, pron extensa i comprensiva per a la finalitat d'esmenar
i adoctrinar els futurs poetes que vulguin penetrar dins el jardi
florit de la Retbrica amh humilitat i delit de perfeccionameiit.
La Gramitica i la Retbrica són dues matrones que entenen en
mals de llenguatge i proporcionen remeis que els sanen. Avercó, que fonamentalment actna com a mestre de retbrica, entkn
que a la forca hom ha de comencar estudiant la gramitica. En
el desenvolupament d'aquesta disciplina, ho confcssa, el1 s'ha
valgut de les experikncies d'altres autors, perb en concret, forade les Leys d'amor i de les Flors del Gay saber, codificades
per Guillem Moliner, i del Compendi d e Joan d e Castellnou,
només esmenta a l llarg de tota l'obra una vegada el Grecisme,
el Mestre de les propietats (Bartomeu Anglic), Robert Kildwarby i prou. Kildwarby, Arquebishe de Cantorbery, que era
comentarista de Priscii, el trobem citat en el tractat de les figures; pero el mestratge priscianenc es descobreix ja només
observant la disposició del pla : veu, lletra, dicció, oració.
Tot el text esti impreguat d'una esskncia personal característica, perb hom la percep més intensament en determinats
capítols de la gramitica, per exemple, els dedicats a l'abecedari o a l'accent. En ells se serveix d'il.lustracions grifiques
distintives. En tractar dels alfabets de les diverses Ilengües
copia els sigires originals i, damunt o dessota, posa la transcripció dels noms de les llctres corresponents als abecedaris
caldeu, hebren, aribic, grec i got, que qualifica de ~vertader
abecedari llatíi). També acompanya arnb i&lustracions figurades les tres classes d'accent que estudia en els dos capítols de,
dicats a les ((maneres d'accent)).'"
20. «l'orci~mun?)ii, \ol. 1, pp. 19 i 6 4 ; vol. 11, p. 700.

No sempre es conforma amb el parer alie. Entes, pero, que
habitualment escull les doctrines que li semblen acceptables,
és comprensible que trobi rarament ocasió d'haver d'observar
que discrepa d e la doctrina dels mestres. Aixb s'esdevé sempre,
es compren, dintre el comentar; d'un cas particular.
Penyora del nivell cultural barceloní de l'kpoca, és l'acceptació de la teoria i la practica de la Gaia Ciencia; pero
molt especialment n'és la temenca que l'exposició que en f a r i
sigui mal vista pel públic lector, si no la redacta en la llengua
general, que és la catalana.'l Els inventaris testimoniegen que
als catilegs de les biblioteques particulars, iins a les de mitjana
importancia, figuraven tractats d'adoctrinament trobadoresc.
Desapareguda llur utilitat en segles posteriors, s'anaren perdent
els llibres. Tot amb tot, és a Barcelona, on se'n conserven més,
alguns, per cert, exemplars únics, delit dels adeptes tolosencs
actuals.
Curiosa circumstincia és que precisament manqui a la ciutat comtal el magnífic exemplar del que anava component el
ciutadi Avercó. El voluminós manuscrit del Torcimany reposa en l'actualitat a la Biblioteca de l'Escoria1, o11 tinguérem
el goig de veure'l, tocar-lo i estudiar.10 abans de fer-lo arribar
impres a les mans dels lletraferits. La diversa mida dels papers
originals, la variada escriptura, la tinta variada, amb les
supressions i afegiments, amb els blancs que no s'han omplert
ni amb el transcurs de molt de temps, ens fan patent l'esperit
incansable, insaciable d'un ciutada il.lustrat, cobejós de divulgar unes coneixences que s'han posat de moda i que són un
exponent elevat de cultura.
Característica de la gramitica expositiva inclosa en el Torcimany és que en bona part constitueix una obra original d'Avercó. Ho és primordialment per la llengua que empra i estudia; ho és per l'ordinació que en molts capítols segueix, ho és
també per la finalitat.
Tot plegat, en aquesta obra inacabada i inacabable, els elements que la integren, són penyora valida d'un nivell d'instrucció que senyorejava entre gent de formació ben diversa i d'activitat en tota classe de professions. Els futurs poetes no eren
21.

iiTovci~no~i~ii.
vol. 1, cnp. VI, p. 17.

reclutats entre subjectes d'uu estament determinat ; la gramitica
i la Retbrica obrien el jardí de les delícies als amadors de la
gentilesa, només pel fet d'ésser-ho, sense exigir-los altres drets
Centrada, i en la prestació de llurs atractius, de llur mestratge
eren extremadament generoses, sense altra exigencia que la
subjecció als principis, a les lleis prbpies.

MOVIMENT NOVíSSIM
Per aquel1 temps quatrecentista vivia també a Barcelona un
ciutada i jurisconsult que dedicava bona part del seii tenips a
esplais literaris. Pere M. Carbonell, que l'inclnu entre els catalaiis il.lustres de la seva epoca, ens fa saber que Joan Ramon
Ferrer havia cantat en un extens volum, en vers heroic Ilatí, la
vida de la Sma. Verge, i en un altre poema d'estil semblant,
els fets admirables de la vida de N. S. Jesucrist. Va posar en
vers així mateix els Aforismes d7Hip6crates i els Comentaris
d e Gal.li&,als quals n'afegi alguns de collita propia i els inclogué en un volum que abastava 8.500 versos. Compongué moltes
poesies escampades en diversos volums, i en prosa, redacta un
Discurs sobre la Iloanca de les ciencies que resulta una obra
extensíssima, disposada per ordre alfabetic, que s'intitulava
Cami del Dret canonic. Carbonell ternlina la nota biografica
manifestant que en Ilatí, de la mateixa manera que envulgar,
Ferrer escriví gran copia d'epigrames, d'epístoles i de llibres
en prosa o en vers tractant de qualsevulla art o disciplina. En
aquesta relació trobem a faltar diles importants produccions de
que precisament 'tenim constancia : Super legum digestorum,
dissertacions llatines sobre Dret roma, -integrades al codex
614 de la Biblioteca de Catalunya, que el 15 de mar$ del 14.488
dedica al bel.licós Arquebisbe de Tarragona D. Pedro de Urrea,
el qual regenta aquella seu des del 1445 al 14,89,'" el Tractat
sobre els pronom,s, que ara molt especialment ens interessa, i
que constitueix el manuscrit 70 de 1'Arxiu de la Catedral bar-

celonina. En el decnrs de la seva obra Ferrer esmenta un De
tryumphorum regiorum summario que no ens ha estat possible
d'identificar.
[Peques dades biogrifiques ens escau d'afegir a les transcrites de P. M. Carbonell. A 1'Arxiu de Protocols de Barcelona sóii custodiades cinc ipoques de pagament de diverses
quantitats al$ jurats i prohoms del castell de Vilademager (La
Llacuna) per un censal mort que havia heretat del seu pare,
donzell que es deia Joan Ramon Ferrer.'"'
Dins del manuscrit catedralici, font parcial també d e claricies biogrifiques, l'autor escriu que l'enllesti essent d'edat
molt avanqada provecta aetate, car no li era aviiient deseixir-se
d'actuacions en causes judicials, de sessions d'aconsellament i
d e l'atenció a administrar la hisenda familiar, que el tenia
ocupadíssim. L'edat, ainb tot, ni arribant a provecta, no li impedia de seguir remenant molts llibres, com havia fet sempre
i venrem en registrar els autors que fa apareixer a les seves
planes sense reserva.
Val la pena dedicar uns mots a l'aspecte extern del manuscrit, peca realment admirable, perque essent el format de
220 per 155 mil.limetres, destaca per la seva desusada altura,
puix. té 794 folis de hon paper. És autbgraf, escrit a dues tintes, amh lletra ben intel.ligible al cos del llibre, no tant a les
notes o als amuntegaments de lletres en comentaris marginals, on ha d'extremar l'ús de les abreviatures. Vulgarment
parlant podriem dir que l'autor no en té mai prou, d'exemplificar i d e citar. No se n'esti de notificar i repetir que tenia
propbsit de no passar de 100 iolis; pero essent tantes i tan importants les qüestions que se li anaven ofcrint, no en tingué
prou ni amb 1.500 planes.z" El total de l'obra esta dividit en
Dndes facilitades per I'>~rxi\*er
seiijmor J . M.8 Madurell i Merimon.
«Hec pauca cornrneinorata sufficisiit, seeiis enirn voliinieii iiitolerahile
frciss~niiis, ~ i t i i i i furte iaiii iiimie magiiiis dicrtur. In futuriirri, si sat milii
suppedituni Eiierit, olograii~inntoti (id est totaiii eornplctnrnque grarnmaticain,
quippe cuni ibi eorniriiinis et elegaiis per regulas exeeptiones e t doctrinas e t
iiliniitatiiii Licr vrrlin crponitiir) <:uiiipriiieiuiis, ~ i to~rinin mitiiitntirn pcr alphriIicturn expoiieinris.
Hei s i i i i t que de prannmiiiiliiri dicciidu videbtintirr. Loi~gitudini p ~ r c ~ t u r ,
oro, s e d e n criin r~tilitnteconiporetut., e t mnt~.rielatituda non satis eb aliis
extricatn peiinsm tuiie faraitniri videbor iiiduhie excasntua, presertim cuni
23.
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dues parts, amonjoiades per dues cartes adrecades una, als
escrivans reials amb data primer de setembre de 14.75, i una
altra datada el 15 de gener del 1477. Aquesta obre el voluminós
llibre i recomana als mestres de gramitica que el faciii assequible als seus deixebles.( ! )." Es una mena de prbleg, exordi
en diu ell, seguit d'un vocabulari per ordre alfabetic, molt difí.
cil de llegirper mor de l'espesseiment de coses que s'hi tracten
o esmenten, perque pretén d'ésser una guia de tot el llibre. En
acabar-se i'índex, al foli 54., després de la carta als oficials
reials, comenca el Tractat (lels pronoms propiament dit, que
hom divideix en cinc Ilibres.
El llibre primer (fols. 54.58v.O) va especialment dedicat
a la definició dels pronoms; als sis accidents pronominals:
especie, genere, nombre, figura, persona, casn ; als pronoms
compostos; a les modificacions de formes; als afegitons sil.libics (-met, -te, etc.).
. ~ ) les declinaParla el llibre segon (fols. 6 8 ~ . ~ - 1 4 5 v de
cions pronominals ; de les conjuncions subjuntives, disjuntives,
copulatives ; de la conjugació ; de les declinacions en general.
Al llibre tercer descriu (fols. 1 4 5 ~ . ~ - 3 5 4 vles
. ~ )aqualitats))
dels pronoms, les principals de les quals són dues: la demostració, és a dir, la presentació davant dels ulls o de 1'intel.lecte
d'una cosa o entitat, i la relació, que és tant com la recordació
del coiicepte abans proferit. Després d'escriure 425 planes, reclama l'atenció del lector, ja que enlloc no trobari sobre les
qualitats dels pronoms doctrina tan variada, copiosa, clara i
exacta com al llibre que té (suposadament) a les mans.
Exposa en el llibre quart (fols. 355.477) la doctriiia gramihi scribenti tot accurrcrc soleant i i t repenurnero d e libello proposito iuapiius
libcr ordinetur. Illiid autem uiiiim farsitnn pro sttontiano faeienda praferri
potest, quod hi inultii nuua e t inaudita utiliaque, sed fere omnia magnis ouctoribus eonfirmatn poterutit inveniri. Qiinre, lector, letc c t accuratc legnt,
nnm inde multas utilitates delectutioncsque c a p e s s e t . ~(Fols. 190-190v.)
25. E t quod ego in e t s t e ialn provecta tot tnntarumque rcrum pueriliuni
memoriam sdliuc teniierirn, presertiirr cum in eauiis ornndis e t re familiavi
ndministrntioiiibiisque gerendis oceupetissimus fiicrim. Quapropter vos oro
BogiiOpere, Iirimanissinii vid, u t presens "pus grntum et scceptuiii Iiabeatis
et coinrnune vostris discipulis facintir. Sic ei itide proveniet sliis nliqualis
fructus, e t milii summri iocunditaa. Si qua possum precipite (statii), c u m
a d morern perendiirn sim prarnptissimes. - Ex Barcinone, Idibuh isnuariir,
nnno M.cccc.lxa.septimo. - Vslete. (Fol. 2v.)

iiiatical referent a quis i qui, d'ús molt freqüent, i no tan sols
en llurs formes simples, sinó en les compostes tan nombroses.
També s'ocupa de formes i variacions dels pronominals unus,
ullus, solus, alter, uier, nullus, totus i alius.
Finalment dedica el llibre cinque (del fo1.i 477 al 790 final,
unes 625 planes), a desenvolupar la teoria de la construcció
pronominal. Després dels 120 capítols o 4.12 regles que s'hi
exposen, a l'autor li do1 d'haver-ne parlat poc -encara que
pero entén que dedicar-hi toalguns diran que massa-;
ta l'atenció que la materia requereix, resultaria un volum
de grandiria intolerable. Promet de resumir les qüestions per
ordre alfabetic. Ja hem alludit al complinient d'aquest prophsit. Quant a la seva difusió, l'autor ja confessa dins la carta
introductbria que, qualsevulla que fos la materia, sempre que
es proposava de fer un opuscle li sortia un exteiis volum.
L'afany d'explicar-ho tot, el porta, naturalment, a barrejar
qüestions. En tractar de pronoms compostos afegeix punts d'estricta morfologia. Compara no rarament fenbmens gramaticals
dels pronoms amb els paratlels dels substantius: declinació, variacions. Interposa sintaxi i morfologia, per exemple, en la
preferencia d'una persona sobre d'altres diferents. De pas, parla de qüestions prosbdiques, com I'allargament de vocals, i també d'estilístiques. Preceptua que, segons escaigui cal preferir la
practica usual a les regles. No vol deixar que romanguin sense'
explicació moltes coses útils desconegudes, per bé que necessiries constantment.
Quant al lloc de redacció del treball, no hi cap de dubtar
que fou Barcelona, residencia habitual dels Ferrer així com
dels professors de gramitica i dels oficials de cort, contrincants, emnls o amics. A Barcelona signa les cartes tantes vegades retretes i no hi ha altra referencia a lloc d'habitació fora
dels exemples.
Ja hem exposat la data en que fou compost el Ilibre. Respecte al temps que trigi a compondre'l, l'ahtor assegura que
fou de quinze mesos, que és exactament i'espai de temps que
intercedeix entre les datacions de les dues repetides lletres: setembre de 1475 i gener de 1477. Amb tot, nosaltres volem
creure que es refereix solament a la segona part del llibre. La
composició posterior li hauria dat ocasió de referir.se a nous

autors o impugnadors. Cita, pero, la gramitica del Perotti que,
si la conegué impresa, devia ésser l'edició de Barcelona, que
portava la data de 1475 corn la lletra del Ferrer, coincidencia
que es fa notar més, perque l'edició de Tortosa porta la data
de l'altra Iletra, 1477. J. R. Ferrer intervenia, per tant, entre
els components dels cercles gramaticals.
Quina finalitat guiava el nostre autor, queda clarament expressada en els dos exordis ja repetits: l'adoctrinament d'uns
personatges als quals per forca els calia de posseir un llatí correcte, per tal corn l'exercici de llur professió o llur actuació
en la docencia els compeliia a donar-ne mostra. També al.1~deix als jiiristes, als quals no era reclamada la correcció ni
a les universitats. Ferrer ho sabia perfectament, jurista com
era, i puriti, per vocació. Recomana, i no se'n cansa, que siguin
presos per norma els summes oradors i escriptors de l'antiguitat, l'exemple dels quals el1 ostenta en tot m ~ m e n t . ~ ~
Ferrer autoritzari bisicament el seu llibre amb el credit
de tres models verament exemplars pertanyents a tres epoques.
Ciceró, el gran mestre i preceptor en I'art de parlar, autor de
tantes obres que totes fan autoritat obligatoria; Priscii, preciar i esplendidíssim adoctrinador, tant directament corn per
mitji dels comentaristes, admes arreu corn la mixima autoritat
gramatical, i darrerament el doctíssim Llorenc Val.la, peritissim de la bona llatinitat. Ferrer el cita freqüentment, extensament, exactament, corn és habitual en el1 i hem pogut comprovar. Sovint s'ajunta el1 mateix en les cites del Valla: aLaurentius et ego)). Aquest aegox representa l'Elegantiarum Breviaiium, altrament desconegut, que seinbla coincidir molts cops
amb la divisió en capítols de les Elegantiae del ValJa: «Hec
quoque refero in meo Elegantiarum Breviario, eodem libro et
capitulo)). Al marge nota Jo. Rdus. Ferrarius, corn si es tractés
d'una persona diferent (fol. 91v.). Tot i així si a l seu Breviari
afegeix o modifica algiin concepte, ho adverteix: aVallensis,
de Elegantiis libr. 111.- cap. XVIII plene precipit, quem ego
26. Aquests retrets i aquests propbsitr de carreecio tnmbe eren formulsts
dins els ambients cortisans i uniycrsitaris de Castelln pels liiimnnistes Pere
N i r t i r d'Angleria y Lucio Marinro Sicula. Veg. Lr. Riosn, El Qurizanist+
Pedro M á r t i ~ .de A?iglei.(a. Barcelona, 1904.

in meo Elegantiarum Breviario sequor, eodem libro, ubi taiidem adjicio.. .» (fol. 96v.j.
Dels autors i obres gramaticals citats esi:ollim: Citat molt
freqüentment commentator o expositor (antic i modern) Prisciani, talment era designat per antonomasia Pere Helie; Catholicon; Cornprehensorii~m;Derivator (així era designat Hugució o el seu llibre); Doctrinale i Doctrinalis commentatores;" Donatus grammaticus i n suis regulis, poc citat : Egidius,
diferents obres; Glosa; Grecismus; Papias; Nic. Perottus,
Grammatica; Joannes Tortellus; Pontanus, citat juntament
amb Franciscus de Ramponibus i Bartholomeus Salicet, desconeguts. Collectivament cita també «alii, auctores, etc.)).
Entre els autors classics, a niés de Ciceró i Virgili, de les
obres dels quals es pot dir que les espigola totes, esmenta
Aristbtil, Aulns Gellius, J. Cesar, M. Cato, Catullus, Caecilius,
Q. Curtius, Enuius, L. Florus, Horatius, Justinus, Juvenalis,
Lucanus, Lucretius, M. V. Martialis, Nonius Marcellus, Ovidius, Pacuvius, Plato, Plautus, Plinius (el vl:ll), Plinius junior,
Pomponius, Quintilianus, Sallustiuc, Seneca, Servius, Statius,
Suetonius, Terentius, P. Trngus, M. T. Varro. Així mateix esmenta la Biblia, alguns llibres en particular ; Boeci, De consolatione; Sant Jeroni, etc.
Notable és també la llista dels juristes que, per la seva professió, J. R. Ferrer era natural que conegués: Accursius, Africanus (?), Alfarinus, Alfenus, Alfonsina (?), Caius
iureconsultus, Calistratus, Marcus Celius, Celsus (?), Julianus,
Florentinus, Papinianus, Paulus, Festus Ponipeius, Pomponius,
Scevola, Servius, Ulpianus.
De la gran majoria dels autors citats en tots tres grups,
surten especificades les obres d'on són extrets els exactes fragments o els parigrafs, sempre correctes o corregits. L'autor en
la redacció dóna mostres de rneticulositat que no evita radicalmeot totes les equivocacions, d'ordre secunilari, comprensibles
en obra tan extensa."' La correcció ortogrifica així com el mirament estilístic són ben perceptibles. Cal no imputar-li com
a mancaments certes particularitats, iruit de l'kpoca, sobretot
27. «Hoc ex Doctrin~lisglossntoribus excerpsiz. (Fql. 74.)
28. i'er eremple eii les enunierncioi~si paginndans, que s6ii mítitiples.
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en ambient jurídic, com és ara ia reducció o simplificació de
diftongs a la vocal e. No s'esti d'intercalar alguna etimologia.
Tot sovint recorda al lector que exposa l'opinió propia, i usa la
primera persona com a subjecte del verb.
Si estudiem globalment la formidable obra de J. R. Ferrer,
veurem que en ella no es declara l'ambient tradicional, com
en la de Mates, ni un esclat limita1 en lloc i temps, com en la
Gaia Ciencia, sinó l'ahrivada d'una renovació espiritual, humana, un intent de retom a la perfecció que hom havia assolit
en una epoca admesa com a modelica. Esta saturada de la
tendencia renaixentista o hlimanística, quasi com la d'aquells
homes que estimaven com una Iloanca que els titl.lessin de micos
de Ciceró, un exponent dels quals i dels més valuosos fou Lloren$ Valda. Per aixo exposa amplament la doctrina literaria
clissica, per aixo esmenta les reunions amb barons doctes i
escomet violentament els detractors,'\er
aixb fa precedir l'obra d'unes dedicacions, tal com ensenyaven els humanistes italians, per aixb no el podem acusar de conducta pecaminosa,
com hauríem pogut fer si hagués admes el bilingüisme. El
vulgar, la llengua nova, ni solament és esmentada, és ignorada
d e cap a cap, desgrat dels vocabularis amb correspondencies
catalanes, asseqiiibles en aquelles anyades, a desgrat del Comprehensorium que el1 utilitza, i de les gramitiques que hom
estudia i es difonen. Els Rudimenta grammatices, de Perotto
que Ferrer retreu, en l'edició de Tortosa que és la que coneixeni, presenten unes llistes de verhs amb la traducció italiana.
Com que és emprat en anteriors gramitiques catalanes, el procediment no ens sorpren, la sorpresa ens afecta quan comprovem que algunes de tals llistes semblen traduides a l catali en
la impressió Eeta per Joan Luschner a Barcelona l'any 1503
dels Principia artis grammatices ad proverbiandum perutilia,
obreta de 48 pagines composta per Magister Mates."
És evident que aquest llibret té ben poc o res a veure amb
la gramiitica que abans hem estiidiat, atribuida aparentment
29. Nebrija tamb6, a la Iiiimanistica modo, malpnrln i agredeix oerbslment els que el1 estima i eiiumera com a enernics.
30. L'únic exemplar cancgut d'aqucst interessant llibret figura a In
Biblioteca Central.

a l niateix autor. 20 hem de pensar que Magister Mates, més
que un cognom significa la personificació d'una disciplina?
20 que els seus papers vagaven dispersos? Aquestc Principia
artis grammatices sembla que donin a l fet gramatical primordial importancia, mentre que a l Libellus pro efficimdis orationibus ut grammatice artzs leges expostulant, sembla que sigui
relegat a segon lloc.
Hem esmentat aquesta edició del 1503 l~erqileés testirnoiii
de la continuitat d'una tradició que havia de costar molt de
temps i les més intenses pressions governamentals abans que
el repatani Antonio de Nebrija o els seus sequacos aconseguissin imposar els mktodes que patrocinaven, a tota la nació. El
procés o corrent informatiu de l'erudició gramatical que estu.
diem fa compreudre que a Catalunya no podia passar ignorat
a la fi del segle el fenomen Nebrija. Prescindim ara d'escatir
la realitat i els mitjans emprats en la difusió dels seus llibres
didictics. La primera edició harcelonina és de l'any 1947 i
fou capdavantera de nomhrosissimes edicions ja des de comencaments del s. X V I . ~ ' Dintre el segle xv i més enlli per
delit de supervivencia, per reacció biolbgica, com si lluitessin
per la vida, els gramitics de qui el Nebrisense malparla i ufanosament vol abatre, treuen el cap a intervals, i es reviscolen."
A Barcelona paiticularment es reviscolen, perquk l'activitat
inte1,lectual esti embaumada per una seutor vital que, sense interrupció, segles enlli, nodriri les biblioteques dels esperits
curiosos amb volums gramaticals de totes les tendkncies.

31. SÚii iiiolt freqüents les edieions catalaiics rlc llibres iiebriseucs fetcs
dcs dc comeiiraments del 1500 film ben cutrat cl 1800. M~uiinw.~Raaró,
Documentos, $6. 254 publiquom el coiitraete entre I'impressor Roiembacli i el Ilibreter Nicolau Maziiii, de Barcelotia, segons el qual o1 primer es coniproiuet a iinprim'ir 500 excmplars dc Iii Grnmitica de Nebrija. Fa la primera
edició n Catalunga.
51. A finals de scglc sún crlitats u Barcelona, entre altrcs, el Doliot i
el Doiti.ina1.

L'ambient gramatical, destacadament visible, enmig de l'esplendor cultural barceloní del segle XV, ofereix uiis caires dignes de consideració i admiració. Allb que en altres ciutats i
paisos era atribuible a la fertilitzadora influencia de la Universitat, a la Ciutat comtal, que no la tenia, era conseqükncia
de la vitalitat i capacitat d'absorció dels ciutadans, que havien
de cercar l'ensenyament superior enlli de les fronteres comarcals i nacionals. A mancanca de la protecció de l'Estat, que
treia el caricter d'oficial a la docencia, la generositat dels particular~,vivificadora de l'escola de la Seu i de rnoltes escoles
particulars, subsenia també no escassament quan un alumne
demostrava facultats i bona disposició per a obtenir les graduacions de les universitats més anomenades terres enlli.
Tampoc no trobem en aquesta eventualitat cap discriminació,
cap preferkncia d'un estament sobre un altre. Ciutadans que
no pertanyien al brac eclesiistic ni tenien formació universitaria, pero tan ufanosos d'ésser ciutadans de Barcelona com
aquel1 scivis Romanusn historic d'ésser de la capital del món,
tots deixaven en llurs tesiaments, barrejats o no amb joies,
mercaderies i altres signes de riquesa, un nombre variable de
llibres. 1 si, conseqükncia d'aquest estat de coses, hom pot comprovar I'augment del nombre d'escriptors, la multiplicació de
nodrides biblioteqnes i avinenteses per l'estil, entén que seniblant conjnnt forma la penyora d'un ennobliment de l'esperit
coblectiu. Aquest esperit, si no és en la cultura, enlloc no troba
font de nutrició i causa d'ennobliment.

DISCURS DE CONTESTA
PER L'ACADEMIC

DR. JOSEP VrVES 1 GA:TELL

La irivitació del president d'aquesta Reial Academia de
Bones Lletres, Sr. Marti de Riquer, que m'eucarregués de la
resposta reglamentaria al discurs d'ingrés 'del Sr. Casas Homs
era per a mi un manament que no podia deixar d'obeir, tant
més quan es tractava de correspondre a un. bon amic i coterrani men.
El Sr. Casas Homs nasqué als darrers anys del segle passat a la ciutat de Valls, capital de l'Alt Camp tarragoni, on es
troba el meu poble natal de Vilabella. D'a.questa soleiada contrada mediterrania, carregada de monuments romans, la imperial Tarraco, li vindria ja d'infant el gust i l'amor per la
cultura classica que hauria de conrear profundament, ja que,
d'altra banda, era aquest conreu la indispensable i millor preparació per a endinsar-se en l'estudi de la cultura nostrada, el
més gran dels seiis ideals, com direm.
No hi ha dubte que el més sblid fonament per a la investigació en el camp de la cultura literaria catalana és el perfecte
coneixement de la literatura i llengua llatina, mare de totes les
Ilengües rominiques.
Malauradament avui hem de contemplar una esbojarrada
campanya contra l'ensenyament i conreu de la llengua llatina
a l'escola i a 19Església,dient que les llengiies classiques no serveixen per a res en el món modern. Ja en el segle xv, en plena
euforia del Renaixement, se sentiren veus que deien el mateix.
Contra elles objectava un dels més conspiciis humanistes, Llorens Val,la, que el refús de la llengua llatina i el seu extermini
significa un relurn a la barbarie, com s'és verificat a 1'Asia
i a I'Africa, perqiie comporta el rebuig de totes les bones arts:
«quia lingua latina cum imperio eiecta est, ideo omnes bonae

artes pariter eiectae sunt ut pristina barbaries rediit et pro nihilo habeturi).
No era aquest sentiment d'indiferencia o aversió a les lleri$es clissiques el del món universitari i eclesial ara fa ciiiquanta anys. Per aixb el nostre academic electe volgué i pogué
dedicar llargs anys d'estudi a la llengua llatina i a la filologia
romanica en els cursos del batxillerat, en els universitaris de
Filosofia y Lletres a la Universitat deBarcelona i en els del
doctorat a Madrid amb mestres insignes, com el Dr. Rubió i
Lluch i Menéndez Pidal, i també a la Universitat de Bonn
amb els professors Spitzer i Meyer-Lübke. Particulament amb
, aquest darrer, al qui idhuc pogué ajudar en les seves recerques de la documentació bispinica. Per fi una trentena d'anys
en la docencia de la llengua llatina als Instituts de Segona Ensenyanca a Sevilla i a Barcelona li facilita sempre més i més
el profund coneixement d'aquesta llengua i de la seva litera.
tura, ja clissica ja medieval.
Aquesta preparació, era natural, li obrí les portes de les més
grans Institucions i empreses de la que en podríem dir segona
Renaixenca catalana, iniciada a Barcelona amb la fundació
de 1'Institut d'EStudis Catalans (1907). Precisament els primers estudis de caracter científic del Dr. Casas Homs foren
premis d'aquest Institut: Vocabulari de I'art militar, cetreria i
cavdleria (any 1924) i Vocabulari de les arts sumptuaries
(1925). Val a dir que llavors, ja des de 1920, havia ingressat
a la Secció filolbgica de YInstitut dirigida pel mestre Pornpeu
Fabra, qui després l'anomena ajudant de la catedra de catali
que obtingué la Universitat de Barcelona.
Una segona institució, que complementava les tasques de
1'Institut en una especialitat, fou l'0bra del Canconer popular
de Catalunya, de la Fundació Concepció Rabel1 i Civil. Al
Dr. Casas Homs, li foil encomanada la transcripció i poliment
dels textos literaris recollits pels music&legs.
Amb molt més motiu havia d'aportar la seva col~laboració
a la Fundació Bernat Metge en les traduccions dels clissics
Ilatins. Així s'associi amb el Dr. Bassols en la preparació dels
dos volunls de les Histories de Tacit en 1949 i redactava sol
els altres dos de la Institució cratoria de Quintilik (1965).
També intervingué en altra noble empresa, la de cooperar

en la benemkrita obra del Sr. Montoliu, enyorat company d'Acadkmia, en dur a bon terme l'edició del Diccionari Aguiló, per
al qual tants anys arreplegi materials l'insigne bibliotecari de
la Universitaria de Barcelona.
Després de l'any 1939, com tots sabeni, assumia a Catalunya bona part de les activitats culturals científiques histbricoliteriries el Consejo Superior de Investigaciones científicas, a
les quals foren convidats a collaborar molts dels membres de
les abans esmentades Inslitucions, i ben aviat el nostre Dr. Casas Homs, que uns vint-i-cinc anys ha estat vice-secretari i
secretari de la Delegació de Barcelona, a més d'encarregat de
Publicacions, a l mateix temps que collaborador prictic de les
seccions de Filologia llatina, dirigida pel Dr. Bassols; de Literatura catalana a cirrec del Dr. Rubió Balaguer i, darrerainent, de 171nstituto de Estudios medievales, presidit pel
Dr. Sáez.
Tarnbé, per li, fou ja de molt temps coljaborador d'una
altra de les Institucions cabdals de la cultura catalana, la nostra Academia de Bones Lletres. En 1928'pnblicava un article
Cervantes y sus elogios a Barcelona en el nostre Butlletí acadkmic i altres articles en els de 1947, 1950 i 1957 amb els
titols: Persistencia de la pastorelda en la poesia popular catalana; Sobre la Gram&ticade Mates, i El mestratge de Marian
Aguiló; per aixo fou nomenat membre corresponent a Sevilla
quan residia en aquella ciutat andalusa, on per cert pogué
preparar una de les seves obres més vistents, en la qual fa la
historia de la comedia llatina renaixentista, i presenta en edició critica una d'aquestes comkdies Poliodorus, desconeguda,
com també el seu autor J. de Vallata. Estava amagada en la famosa Biblioteca Colombina.
Encara caldria recordar com a complement secundari de
la seva preparació literaria l'actuació de periodista encarregat
de la secció d'educació del periodic La Veu de Catalunya, i la
seva poc conegnda i particular de poeta.
Seria impropi en aquest acte voler especificar idhuc breument tota la producció histbrico-literiria de caricter científic
realitzada pel Dr. Casas Homs al llarg dels cinquanta anys.
Se'n fa una selecció en I'apkndix bibliogrific estampat al final
del fullet imprks. Hom hi podri veure la variada i valuosa col-

laboració en revistes nacioiials i estrangeres, en els Congressos de Filologia románica, Estudis classics, Historia de la
Corona d'Aragó, litúrgic de Montserrat entre altres, com també
la no menys nombrosa en les misceliinies o volums d'homenatge a personalitats insignes: a l P. Ubach en 1954, al
Dr. Griera i a mossen Serra Buixó en 1955, a Pompeu Fabra,
a Sánchez Real de Tarragona, a Rubió Balaguer, al Dr. Fontseré en '1961, al cardenal Albareda en 1964, a Duran i Sanpere en 1967.
Se'm permetri d'entretenir-me n ~ é sconcretament en la indicació d'una serie de treballs, articles i llibres, referents a un
tema poc conreat a Catalunya i que per aixo constitueixen a
casa nostra el Dr. Casas Homs en el primer especialista en la
materia: els estudis lexicogrifics i gramaticals de textos llatins, hispinics o mixtos.
Ja bem dit en comencar que els primers treballs científics
del nostre amic foren dos vocabularis, el d'art militar, cetreria
i cavalleria, i el de les arts sumptuiries, ambdós premiats per
I'Institut d'Estudis Catalans. Estudis similars poden considerar-se els següents: Un glosario latino inkdito, en la revista
(<Scririiumi)(1954), Glossari llati-catali medieval (1955), Interpretación filológica de los Synonyma de san lsidoro (1956),
Una gramutica d'lisuard (1964). De major envergadura els llibres La Gaya ciencia de Pedro Guillén de Segouia, dos volums
de la col.lecció «Clásicos hispánicos,) ; Obres en prosa de Joan
de Castellnou i la més important de totes Torcimany. Tractat
retoric gramatical i Diccionari d e rims, que per la seva prestancia prologi el Dr. Rubió Balaguer.
Afegim-hi el ja enllestit per a la impremta Glossarium bar.
cinonense, estudi, transcripció i anotació d'un llarg glossari
llatí contingut en el manuscrit 14.0 de la Catedral de Barcelona.
Del metode i valor de gran part d'aquestes publicacions
ens n'ha donat iin bon tast, una suggestiva síntesi, el discurs
que acabem d'escoltar sobre l'Ambient gramatical a Barcelona
durant el segle XV, que per aixo em puc estalviar de comentar
con1 seria de regla, ja que hi podem endevinar l'historial elegantment estructurat i molt alliconador de les interessants re-

cerques que jo he volgut rememorar en la meva modesta intervenció en aquesta solemnitat acadcmica.
Crec que sempre ha estat i sera un goig per a la nostra
Academia que estigui representades en els seus membres numeraris el major nombre possible d'especialitats científiques
histbrico-literiries i per aixb sembli molt adient per no dir
necessiria la presencia d'un investigador que encarna una d e
tals especialitats, segons he intentat de posar en evidencia en el
meu breu parlament.
Benvingut, doucs, a la nostra Corporació l'acadkmic electe
Dr. Casas Homs, tot esperant que ens sera bi:n profitosa la tasca
inexhaurihle del tan pulcre humanista, pacient escorcollador
d'arxius i biblioteques, apassionat aimador d e les bones lletres.
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