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CONSIDERACIONS D'ACTUALITAT A PAR-

TIR DE PERS I RAMONA, PROMOTOR DE LA

RENAIXEN(:A

M
agí Pers vingué al món en aquella Vilanova i

la Geltrú de 1893 en que la prosperitat sem-

blava agermanada amb la fortuna d'un

comeré estable, D'eneá que el 1778 havien estat

obviades les traves amb que topaven comer-

ciants i naviliers catalans per a comerciar dlrec-

tament amb América, la ruta ultramarina fou

seguida amb intensitat per 'tota mena de nave-

gants i gent de pagaré i d''aventura. Pers i

Ramona s'embarcá als divuit anys, cap a Matan-

zas, on establí un taller de sastrería que en pocs

anys Ii proporcio~a una bossa considerable_

D'entre molts, fou deis pocs lfavorits i retorna.

vlnt-l-clnc anys després a la terra, D'altres, como

Josep Tomas i Ventosa, es prodiga'rJ:n en un

mecenatge cultural que avui dia sem~la ja defl-

nitivament evaporar, Perl?:Magí Pers, lIetraferit

a ultranea, es treballa e.1I mateix la cultrra:

conten que a Cuba ja establí a casa seva un

gabinet de lectura i que, com Franklin en la seva-

jovenesa, dedicava les estones de Ileure a pouar

el coneixement deis textos que lIegia. Ric i no'

massa vell encara, postposá la sastreria per I'es-

criptura, i també per la frenologia. Seguidor

incondicional de Maria Cubí com era, creia com

ell que la psicologia de l'individu era mensura-

ble amb l'observació i I'estudl positivista del seu

crani: memoria, tendencies criminals, nervlosís-

mes, malalties més o menys reciindites, apti-

tuds, etc., eren exactament detectables ferit üs

de la ciencia frenológlca, És per alxó que publlcá

un «Manual de frenología» (amb jota, com volia

Cubí, partidari d'una ortografia alternativa

«ai alcance de todos» (1849) i que dirigí una «Re

vista Frenolójica» durant el 1852, 1853 i 1854, o~

sostingué polemiques encara avui sorprenents

plantant cara, des d'un cert rousseaunlsms

economíc, al proteccionisme ofícíal deis indus

trials del moment (com ara el senyor Ferrer-Vi

dal, de Vilanova, que l'atacá sens pietat des di

les pagines del «Dlarlo de Barcelona».

• No és pas com a frenóleg, pero, que ens

interessa avui Pers i Ramona, encara que fou el!

qualitat de tal que ingressá a la Junta de Pre

sdns, Hom creia lIavors que la mica de ciencia.

ña intuició de I'ex-sastre, ajudarien a determinar

les lnnocencíes o les culpabilitats de més d'un

inculpat mitjancant l'estudi acuradíssim del seu

~;pecte. Sigui com sigui, arriba a regidor de
·l

l' Ajuntament de Barcelona i fou membre distín-

git de la Societat Económica d'Amics del País

-Importantísslma per al redreeament de I'estruc-

tura económica- i de la Reial Academia de Bones

Lletres de Barcelona.

ESTUDIOS DE LA LITERATURA CATALANA

Si ens interessa és per la seva obra d'histo-

riador de la literatura. Com algú ~digué, refe-

rint-se a Balaguer, que per alló que seria recor-

dat és per la seva obra catalana, Pers i Ramona

té en la seva «Gramática catalana-castellana,

(adornada amb exemples de bons autors •••»

(1847), en el seu «Bosquejo histór.ico de la

lengua y literatura catalana» (1850) i en la seva

posterior ampliació «Historia de la lengua y lite-

ratura catalana» (1857) els seus millors ments.

Més que no pas, és ciar en el seu «Arte de

sastrería» (1836) o en la seva «Cartilla de la

ciencia poética al alcance de todos» "(1848).

Pers, més que sastre o frenóleg, és un nom moIt

i molt destacable en el panorama d'aquells anys

que emmarcaren l'enorme procés de recuperacló

de la identitat. I és per aixo que vol ser recordat.

Pot sorprendre el lector que la majoria deis

seus títols estiguin redactats i publicats en líen-

gua castellana, flns els de tema catalá, i IIterari.

Aquest aspecte no ens haura dlestranyar, pero,
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si conceblm el preeés que anomenem Renalxen-

~a com el de superacló de I'estat de postergacló

.en que es trobava, durant els segles anteriors,

la Uengua catalana en les eonsclencles deis

ciutadans cultes del país, Era en Uatí o en cas-

tellá que durant els segles XVD i xvm els

erudlts i el iI.lustres engiponaven els seus tex-

tos. No pas en la lIengua popular, desprestigiada

cada cop més per a I'ús elevat com més intensa

fou la perdua de la sobirania i la manca de poder

de les institucions autOctones.

En catalá, si de cas, escrivien els seus textos

els coI.loquiers valencians i els "l'OndaUistesma-

1I0rquins,I s'hl elaboraven els romanees de cec i

les auques que els flraires anaven escampant de

.poble en poble. I és en catala també, que era

I'idioma únic d'entesa per a la immensa m~oria

de la població del país, que els capellans predi-

caven des de la trona. No pas els blsbes, pero, ni

els bans de Pexercft, ni la paperassa administra-

tiva. Els capellans de poble, els comedlants de

sainet, els IIterats sense galres pretenslons,

només. El fenomen de reservar per a aquests

usos de menys to la lIengua propia i per als

altres de més solemnitat la lIengua del poder es

coneix modernament amb el nom de dlglñssía.

Contacte de lIengües, ceexlténcía, conflicte, si

de cas, no pas bllingüisme, que és la capacitat

del parlant de pensar i expressar-se amb ldéntl-

ca flutdesa en dues lIengües distintes.

DIGLOSSIA, BILINGÜlSME

El bllingülsme és un fenomen individual,

mentre que la dlglossla és un fenomen només

examinable des d'una perspectiva col.Iectlva.

Doncs 00: Pers i Ramona escriu en castellá pels

condicionaments de la diglossia que comporta

I'exlstencia d'una Uengua A (o prestigiada per

I'ús culte, práctíc, emdit) i d'una lIengua B

(o prestigiada per a ús familiar, sentimental, de

distracció). Mentre la lIeng~a A ha esdevlngut

per tota mena de condicionaments sóclo-políucs

de lIengua de cultura, la lIengua B ésrelegada a

I'ús íntlm i familiar. I és,en censeqúeneta,en la

lIengua A en que s'han de redactar els textos

importants, com ara, a mitjan segle XIX, una

histOria de la literatura catalana. Una literatura

que té els seus moments més brillants quan ésel

catalá la lIengua A i no pas una altra.

Al costat d'alxó, pero, els homes que lmpul-

saren la Renalxenea -els quals capgiraran

substancialment aquest estat de coses i situaran

ja el catalá com a lIengua A sense que per aixo

el castellá davalli a la qualitat de lIengua B-,

sentiren com a primera provisió d'enaltir,

dignificar i glorificar la lIengua nadiua. 1 és

així com, ja des del XVDI, són detectables nom-

broses apologies de la lIengua catalana, la més

important de les quals éssens dubte la de mos-

sen Josep-Pau Ballot el 1815. En síntesi, aques-

tes apologies -i la matelxa «La patria» d' Arlbau

n'és també continuadora- defensen generalment

la «dolcesa» de la lIengua «materna» enfront

deis qui la consideren «aspra», «rude», o

,primitiva».

Pers i Ramona mateix s'afegí a la rastellera

de vindicadors del eatalá com a lIengua «estima-

ble» i «estimada», o «la més estimada». És

versemblantment 'de mitjan segle XIX, car ens

n'ha pervingut sense una datacló flxa, una «De-

fensa contra deis' molts desprecis e Invectives

que alguns han fet i fan de la llengua catalana,

demostrant amb fets Irrecusables lo digna que
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ésde ser coneguda I estudiada per sos mate~qs

detractors» que d'haver-ne publlcat hauria estar

coneguda com a fmlt de la ploma d'un «Nig~ ,

Serp» que no és altre que el nostre convílatá

frenñleg, Es tracta, una més, d'una defensa,

apassionada, de la lIengua B (o baixa, flns en la

consciencia deis seus matelxos parlants, i més

en l'epoca de que parlem). La maniobra, en

seclellngüístlea, és coneguda amb el ;om

d'«idealització cempensatóría»¡ com ara si un

pare de família confessés «jo, deis meus fllIs,

qul m'estimo més és el petlt, que és mlnusvá-

lid ... ; pobret, no en farem res, pero és el més ,

simpátlc, el més bo, el més desvalgut, és a dir

, el que ens estlmem més perque, és el que ens

hem d'estimar més..• « Aquestes defenses, es

tracti de mlnusvállds o de lIengües, o de pátries

(una cosa, per a alguns, ésla «patria» i una altra

la «patria chlca»] no passen de ser defenses de

naturalesa sentimental i emocional consistents

en !'atribució a I'estat B de la lIengua (o del que

correspongui), dins un pla tan sois «Ideal», de

certes qualitats i virtuts que compensen les man-

cances del que ja en-el pla «real», i ben real,

posseeix la lIengua A. És possible així que al-

guns argumentessin, i la cosa continua avul, que

mentre I'idioma A (el que un munt de clrcuns-

'mncies sovint coactives han imposat com .'a

idiema A quan aquest no coincideix amb el natu-

ral del país) ésel més útil,'-el més eflcae, el més

apte perqué tothom i'entengui, per als víatges

al més alJunyat confí del planeta, per als nego-

cis, per ats anuncls, per a la radio, per al ciencia

• astrológica, per a les matemátlques, i etcétera,

, I'idioma B, pobrlt, és, en compensació, el més

estima!, el rnés dol\!, el més matern, el més sen-

tit, el més pessebrista, el deis acudits verds, el

de la tradició i el deis refranys, pero no pas res

més. De fet, quan en un estat díglóssíc com el

que hem descrit, cem el que envoltava els cap-

davanters de la Renaíxenea, entra aquest joc

d'idealitzacions compensatOries, entra en joc

una doble pauta: en el pla «real. es manté

I'estatus originari (idioma A preferible al B per-

que l' A ésmés universal, més eflcac, més pro-

ductiu, més seriós, més rigorós; I'idioma B, en

canvi, o en compensació,tés més graciós, més

delicat, més espontani), en el pla «ideal» en el



deis sentlments, aquesta pauta s'Jnvertebo

I'ldioma B, que és més dole, que és la lIengua

del cor i de la sinceritat, I de la mare de les can-

cons de bressol, és el preferít, Tanmatelx,

només es tracta 'd'una Inversió nometánla de

la pauta que no afecta pas, en essencía, eldese-

quilibri entre I'un i l'altre, desequilibrl del tot

anormal, a més, quan I'ldioma A és un altre i

no pas el propi del país. En la realitat, la supe-

ditació es perpetuara; en el cor -i en la ficció-

aquesta supeditació es dísslmulará amb cants

abrandats de defensa,

EL CATALA, UNA OPCIO

En síntesi, aquestes idealitzacions compen-

satóries -que han generat tones i tones de

poesies, de contes i de tota. mena de textos

d'una qualitat ínfima- no podem, de cap manera,

posar fre a la substitució lingüística, a I'anoma-

lia que representa, col.lectlvament, la substitu-

ció de la lIengua del país per una lIengua foras-

tera, Aixó és molt més avldent en el XIX i en els

segles anteriors o almenys molt més que no pas

avui en que I'important pes demográflc de la

immigració fa oblidar, dissilumar o disfressar,

quina és i ha de ser a dreta lIei la lIengua A, la

lIengua de la cultura, la lIengua oficial, la lIen-

gua d'ús públic, la lIengua visual del país o

millor: la lIengua deis miljans de comunlcacló.

Pers .í Ramona, i tants d'altres, amb les seves

vindicacions apassionades de naturalesa senti-

mental, aconseguiren d'invertir, a la lIarga, la

pauta, ¿La Renalxenea que és sinó el procés de

superació d'aquesta imposada supedltacló de

la lIengua del país per una altra en la mateixa

conscienciadeis ciutadans deis Paisos Catalans?

A poc a poc, homes com Pers i Ramona,com

Balaguer, com Mili. de Fontanals, com els qui

els rellevaren, aconseguiren fer del catalá una

lIengua apta per a tot ús, reconeguda, i de

prestigi més enllá deis acudits de café o de les

nostálgies de bressol, A finals del XIX, i més

encara al primer terc del XX, qui vulgués

expressar-se amb una eina lingüística cultural-

ment elevada i vincular-se, al mateix temps, a

una tradició fonamentada en una passat ben

sólld, ni esplantejava la trla: el catata era la llen-

gua de la cultura, de les cíencíes I de les lIetres,

del carrer, Convindria que, en consciencia, ens

disposessln a fer tots el posslble per superar el

provincianisme que, ja fa més de cent .anys,

ajudá a trencar, amb d'altres, el vllanoví Magí

Pers i Ramona. Perque I'ús Indlscriminat en els

textos escrlts de les dues lIengües que coexls- •

teixen avui al nostre país ens pot indicar entre

altres, tres coses: 1. Que qui les utllltza de

manera indiscriminada i tal com ve no s'ha plan-

tejat mai que la lIengua és I'instrument més Im-

portant de l' escriptor o del periodista, amb tot el

que aquesta manca de plantejament representa

de poc rigor; 2. Que, havent-s'ho plantejat,

opta per I'amblvalencia amb la consciencia o la

inconsciencia que, tractant-se d'una anomalia, a

la lIarga el desequilibri es decantara per I'equi-

Iibri, és a dir per la imposició de Puna lIengua

sobre l'altra, presumiblement la més forta, i la

que disposi de més mitjans oficials i de comuni-

cació (comara la televisió); 13.Que la mentalitat

que domina la nostra societat ens pot fer cauré

novament en un provincianisme baix de sostre i

en ellocalisme mancat d'universalitat' i al marge

de la propia tradició, cosadel tot lamentable.

Sigui com sigui, el nostre temps no és sorto-

sament el de fa cent cinquanta anys. Avul, pas-

sada la Renalxenca, passat el Modemisme,

passat el Noucentisme, és de tota evidencia que

un home de la válua inteI.lectualde Magí Pers

i Ramona hauria escrlt la seva histOria de la

literatura catalana, naturalment, i sensevacll.la-

cions, en catalá,
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