
279
Caplletra 53 (Tardor 2012), ISSN 0214-8188, pp. 233-285

Ressenyes

i fantasia sobrenatural per a crear una història alternativa a la que els annals ens han 
contat. V. Simbor acaba el seu estudi interrogant-se sobre la conveniència d’assignar 
el qualificatiu de postmoderna a la novel·la de Perucho, si jutgem algunes qüestions 
que proposa com el joc metaficcional, la reflexió que suggereix sobre la capacitat del 
llenguatge per a accedir als fets i, en definitiva, el refús del paradigma racionalista de 
la narrativa realista, tan típic del postmodernisme.  

Mai en la història de la literatura hi ha hagut una exploració tan acurada i 
complexa dels mecanismes de creació artística a través de diferents gèneres —escrits, 
visuals, audiovisuals, escènics— i des dels terrenys de la producció i de la recepció 
crítica com en l’actualitat. Si bé al començament —anys seixanta i setanta— tots 
aquests procediments metaliteraris i autoficcionals es consideraven experimentals, 
l’auge que la ficció —especialment l’audiovisual— ha cobrat en els darrers temps ha 
contribuït a popularitzar-los. D’aquesta manera, avui dia és ben normal que qualsevol 
monòleg, sèrie televisiva, poema, article d’opinió o conte introduesca elements com 
ara els comentaris de l’autor sobre l’obra que el receptor consumeix.

Antoni Maestre 
Universitat d’Alacant

Germà Colón & Antoni Ferrando, Les ‘Regles d’esquivar vocables’ a revisió, Va-
lència / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2011, 316 pp.

La publicació d’aquest llibre corona més d’una dècada d’estudis i debats sobre 
les Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols (ca. 1492), atribuïdes al «reverend 
prevere mossèn Fenollar e misser Hierònym Pau [e] altres hòmens diserts catalans 
e valentians e prestantíssims trobadors», que s’inicià amb l’aparició de Les ‘Regles de 
esquivar vocables’ i la «qüestió de la llengua» (Barcelona, IEC, 1999) d’Antoni Maria 
Badia i Margarit. Com el seu títol indica, Les ‘Regles d’esquivar vocables’ a revisió, de 
Colón i de Ferrando, pretén una «revisió» en profunditat del contingut lexicogràfic, 
dialectològic i sociolingüístic d’aquell primer intent de regulació ortogràfica, ortoèpica, 
gramatical i lèxica de la llengua catalana. El llibre s’estructura en tres parts. Després 
d’un «Pròleg» (pp. 9-12), que presenta les fites principals del debat científic provocat 
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per la publicació de la voluminosa monografia de l’il·lustre filòleg barceloní, els valen-
cians Germà Colón, especialista en lexicografia romànica i catalana, i Antoni Ferrando, 
especialista en història de la llengua i la cultura catalanes, reuneixen, actualitzen i 
completen les seues aportacions al debat. En efecte, en la primera part (pp. 15-130), 
Colón fa una minuciosa anàlisi d’una vuitantena de regles, les que ha considerat més 
interessants, amb referències documentals de primera mà, per a concloure negant la 
possibilitat que el copista Pere Miquel Carbonell en fos l’autor, com propugna Badia, 
i reivindicant la utilització d’uns materials desconeguts que hauria elaborat Fenollar 
i explicarien la «coloració valenciana» (pp. 104-106) del text. En tot cas, Carbonell 
s’hauria limitat a «completar la nòmina [de regles], tot consultant el seu savi parent 
Jeroni Pau» (pp. 102-103). En la segona (pp. 131-298), Ferrando analitza el context 
cultural i sociolingüístic que va fer possible les Regles i que alhora en van impedir la 
difusió, proposa una metodologia rigorosa per a determinar l’orientació diatòpica 
de les solucions recomanades i argumenta a favor de l’autoria bàsica de Jeroni Pau. 
Ambdues parts acaben amb sengles índexs de paraules estudiades i, en el cas de la 
de Ferrando, també amb un índex antroponímic, tots tres de gran utilitat per a la 
consulta del llibre. En la tercera part (pp. 299-312), es reprodueix una edició crítica i 
anotada de les Regles. 

L’estudi de Colón, «Revisió crítica de les Regles», és una síntesi i una ampliació 
alhora de dos treballs seus: Autoria i entorn lingüístic de les ‘Regles’ (2001) i «Encara les 
Regles d’esquivar vocables» (2005). Una vegada més, Colón ha sabut extraure suc dels 
seus despullaments de textos antics i de les dades que li ha proporcionat la consulta 
del Diccionari Balari i del Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo 
de Saint-Germain (<http://www.iecat.net.faraudo/>), edició en línia que ell mateix 
ha dirigit. L’estudi de les prescripcions de les Regles li permet concloure que aquestes 
recomanen solucions més tost valencianes. És el cas, per exemple, de alçar per damunt 
de aixecar. El primer devia ser el més general (a la vora de llevar). No és gens freqüent 
aixecar en documentació valenciana del s. xv i encara menys actualment. Això no 
lleva que aparega ací alguna volta en texts més antics, com a ‘eixugar’ i també com 
a ‘alçar-se’ (segons fa notar Colón mateix i segons els exemples que n’hem aplegat 
nosaltres), i —tot i que de manera marginal— probablement encara al s. xix, com a 
‘alçar, construir un edifici o altra obra’. El general guineu ja devia recular llavors entre 
els valencians davant rabosa, fins al punt que aquest darrer és vist com a preferible per 
les Regles; cf. infra. Encara que clotell i avui no han estat —i no són— desconeguts 
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en el català de València, tos i hui hi són —i devien ser-ho— predominants i, segons 
mostren les Regles, més ben considerats. La «coloració valenciana» de les Regles es fa 
patent també quan es fan ressò de realitzacions fonètiques del català dels valencians 
que devien ser conegudes i rebutjades, com ara la palatalització de [s] davant velar 
sorda [k]: «maixcarat per mascarat» (les Regles també inclouen «peixcador per pescador»).

Observa Colón que les Regles, quan recomanen una forma més general sobre 
una altra d’àmbit més restringit, aqueixa forma més general sol ser també la més arre-
lada llavors a València; cf. adés alçar/aixecar i, a més, ratapenada/ratapinyada, brossat/
mató, xinxa/paparra, entre els mots esmentats en aquests comentaris. Però no s’està 
d’advertir contra els reduccionismes lexicogràfics. Així, adverteix que muró, forma 
suposadament valenciana, també es documenta en un text gironí de 1385, mentre que 
merlet, geosinònim suposadament no valencià, s’hi documenta en no poques ocasions; 
es desfà així «un xic la distribució geogràfica [coneguda] d’aquest parell de sinònims». 
Un cas d’interès és el de gaire: atesa l’actual decadència d’aquest quantitatiu al País 
Valencià, podria semblar que les Regles es posen de banda del valencià quan recomanen 
molt o prou per damunt de gaire. Però Colón observa la presència de gaire en texts 
valencians coetanis i explica que «la pèrdua [de gaire] deu haver-se produït a València 
prou més tard» (p. 37).

No són menys importants les dades medievals o tardanes i, fins i tot, contempo-
rànies que aplega l’estudi de Colón sobre mots de molt d’interès per a la història del 
lèxic català general; aquestes dades resulten especialment remarcables quan es tracta 
de vocables que testimonien fenòmens de canvi lexicosemàntic no sempre ben descrits. 
Pensem en paraules com ara talaiar, que a les Regles s’atesta com a sinònim de tembre 
(pp. 30-31); leguiar, ja llavors en reculada davant els sinònims tardar i trigar (pp. 40-41); 
nereí (p. 100), mot amb un rastre que encara cal resseguir, per exemple, fins al Curial; 
mató i el sinònim brossat (p. 48): el segon també atestat al País Valencià i, finalment, 
desplaçat ací per brull, vocable que (com hem fet veure en altres treballs) caldria con-
nectar amb l’aragonès (brullo) i més enllà; la variant plet, que les Regles recomanen en 
comptes de pleit: Colón subratlla el paral·lelisme amb fet i la variant més antiga feit 
i suggereix la influència castellana sobre l’ús actual de pleit (p. 52); rabosa, sobretot, 
occidental i valencià, amb alguna ocurrència metonímica (‘espolsador’) fora d’aquest 
àmbit, i guineu, en altres temps general i ara quasi del tot aliè al valencià, que va arri-
bar a prendre ací també un sentit metonímic (‘calabós’) (p. 54); les variants populars 
blybia i víbria (forma aquesta darrera que pot denotar una pronúncia labiodental [v], 
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no gens estranya davant [i] i afavorida ací per una dissimilació) (p. 74); l’antiguitat 
del castellanisme roïdo/roïdol, precisament en documentació valenciana (p. 100)...

Especialment ara que corre la brama segons la qual semblaria que no hi havia 
variació dialectal a l’edat mitjana i que aquesta no és observable en la documentació, 
resulten valuoses aquestes paraules de Colón, que no ens podem flixar de reproduir 
ací: «Parlar d’un lèxic “supradialectal” de la llengua antiga és desencaminat. Encara 
avui, llegint un text balear (Alcover, Villangómez) o valencià (Enric Valor) o rossello-
nès (J.-S. Pons) trobem nombrosos diatopismes, i això amb més raó passava al s. xv» 
(p. 105). Potser, hi afegim nosaltres, la clau és saber trobar quins són els marcadors 
lexicosemàntics de la variació diatòpica en la llengua antiga, com bé ha fet el mestre  
Colón.

Al davall d’aquest estudi hi ha un mètode: la reconstrucció de la biografia dels 
mots amb les dades fornides per la documentació, la lexicografia històrica i la dia-
lectologia contemporània. Això no ens estalvia les dificultats, però és l’única via per 
a superar els apriorismes. Els comentaris de Colón a propòsit de les Regles ens obrin 
perspectives de recerca més general entorn, fonamentalment, del quan, del com, de l’on 
i del perquè de canvis importants dins el lèxic català. És arribada l’hora de plantejar, 
seguint dreceres com aquesta, una semàntica i una lexicologia diacròniques que abracen 
l’estudi de la variació i el canvi lingüístics en català en els eixos temporal, geogràfic, 
social i funcional. Hi tenen un paper clau l’aprofitament dels corpora textuals amb 
mitjans informàtics i l’aplicació de corrents metodològics contemporanis.

Contràriament al criteri de Colón, Ferrando ha preferit reproduir, revisant-los i, 
si de cas, ampliant-los, els seus cinc articles, publicats o inèdits, sobre les Regles. En el 
primer capítol, «Sobre l’autoria de les Regles d’esquivar vocables, encara» ([2001] 2003), 
Ferrando ja va descartar que un inexpert i plagiari com Carbonell hagués intervingut 
a les Regles més enllà de la seua tasca de copista i d’interpolador esporàdic d’alguna 
regla, va constatar el pes del català de València a les Regles; va propugnar la substitució 
de l’«eix Barcelona-València», defensat per Badia, per «l’eix València-Barcelona» com a 
criteri per a explicar l’orientació prescriptiva de la majoria de les Regles, i va proposar 
Pau com a autor principal, atesos la seua excel·lent formació humanística, la seua 
col·laboració amb Paolo Pompilio en la replega de mots de les diverses llengües romà-
niques destinada a la confecció d’un Vocabularium romànic-llatí, i els seus contactes 
amb valencians, catalans i baleàrics en la cúria romana llavors dirigida pel cardenal 
vicecanceller Roderic de Borja, el futur papa Alexandre VI (1492-1503). 
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A «Les Regles d’esquivar vocables: una qüestió d’història cultural, de filologia i de 
sociolingüística històrica», Ferrando sosté que la qüestió de l’autoria i de la interpre-
tació del sentit prescriptiu de les Regles només pot rebre una explicació satisfactòria 
en el context de la situació cultural de les darreres dècades del segle xv, en què el bo i 
millor de l’humanisme català s’havia aplegat al voltant de la cort romana del cardenal 
Roderic de Borja i en què València i, doncs, el seu català, eren un punt de referència 
obligat per a la Corona d’Aragó i per a la resta de la península Ibèrica. 

A «La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle xv», Ferrando 
s’ocupa de la presència de Pau entre els cercles humanistes de Roma i dels debats 
lingüístics que s’hi produïen. Considera que la gènesi de les Regles es podria explicar 
per la petició de Paolo Pompilio a Pau que l’informés sobre les característiques del 
català i de les seues diverses manifestacions diatòpiques de cara a la redacció de l’es-
mentat Vocabularium romànic-llatí. Gràcies als seus contactes amb catalans, valencians 
i balears dels més diversos indrets, Pau va poder aplegar nombroses dades sobre la 
variació diatòpica i diastràtica de la llengua catalana i, com a humanista preclar, va 
propugnar uns criteris ortoèpics, ortogràfics, gramaticals i lèxics que prioritzaven les 
solucions cultes i les variants més prestigioses. Aquestes, en aquell moment, coincidien 
amb les del millor català dels valencians, que Pau podia sentir diàriament de la boca 
dels cardenals, bisbes i curials valencians que pul·lulaven per la cort del vicecanceller 
de l’Església. Una gran part de les Regles sembla pensada en la correcció dels vicis de 
pronunciació del parlar de Barcelona (Pera, murtra, fonoll, penjoy, retxat, tribijoch...) 

A «L’orientació diatòpica de les Regles d’esquivar vocables» (pp. 231-228), un 
important capítol, Ferrando estableix les bases metodològiques no sols per a l’anàlisi 
diatòpica de les Regles, sinó per a arribar a bastir una lexicologia diacrònica catalana 
ajustada a paràmetres mínimament objectius. Proposa, fins i tot, una tria ponderada 
de la documentació que hauria de constituir el corpus de referència per a l’observació 
de la variació diatòpica, diacrònica, social i funcional. Textos ben datats, d’origen i 
de transmissió documental coneguda i controlada i ben editats. En connexió amb 
el que avançàvem a propòsit dels comentaris de Colón de la primera part d’aquest 
llibre, la proposta metodològica de Ferrando ha de ser tinguda en compte, més enllà 
de l’estudi de l’orientació diatòpica de les Regles: incideix directament sobre el rigor 
que ha de guiar l’estudi de la variació i el canvi lingüístic.

Finalment, a «Elio Antonio de Nebrija i Jeroni Pau: fortuna diversa de dos hu-
manistes interessats pels seus respectius vulgars», Ferrando demostra la seua qualitat 
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d’excel·lent observador de la realitat cultural i sociolingüística de la comunitat lingüís-
tica catalana en temps dels Reis Catòlics. En aquell context, en què el castellà havia 
esdevingut la nova llengua àulica per als sectors cultes i per a la noblesa autòctona, les 
Regles no podien passar de ser una mera manifestació de la reflexió humanística per-
sonal d’un curial al servei de la cort pontifícia, Jeroni Pau, sense possibilitat d’incidir 
en la situació de la llengua catalana, que havia deixat de ser llengua cortesana fora de 
Roma. Però són també una manifestació ben eloqüent de la compatibilitat de l’hu-
manisme amb l’interès pel vulgar, en la línia que defensen els autors de L’humanisme 
a la Corona d’Aragó (Potomac, Scripta Humanistica, 2011). En aquest sentit, l’obra de 
Pau guarda un estret paral·lelisme amb la tasca gramatical d’Antonio de Nebrija per 
al castellà, que el 1492 publicava la Gramática castellana, dedicada a Isabel la Catòlica. 
Se’n diferenciava, però, en el fet que l’obra gramatical de Nebrija responia a tot un 
projecte de política lingüística al servei de la nova Monarquia hispànica. En contrast 
amb la línia merament expositiva de les Regles atribuïdes a Pau, Nebrija no es va estar 
d’anunciar amb evident complaença les perspectives d’expansió del castellà en els 
dominis de la Corona d’Aragó. Una altra remarca important de Ferrando és que les 
diferències de concepció de l’auctoritas lingüística entre Pau i Nebrija tenen molt a 
veure amb la diferent situació de la llengua catalana i la castellana: mentre que per a 
Pau rau només en els doctes, per a Nebrija radica també en els cortesans i, sobretot, 
en el poder polític. 

Gràcies a la lectura crítica i atenta de la voluminosa monografia de Badia de 1999, 
Colón i Ferrando han coincidit a rebutjar la suposada autoria de Carbonell i a capgirar 
l’òptica d’un «eix Barcelona-València», que el sentit correctiu de les Regles desmenteix. 
Aquestes prioritzen no solament les formes més cultes, sinó també, en cas de conflicte 
entre el sermo urbanus de Barcelona i el de València, la majoria de les preferències 
fonètiques, morfològiques i lèxiques d’aquesta darrera ciutat. Els arguments semblen 
irrebatibles i, després d’aquest llibre, pareix tan evident la responsabilitat autorial de 
Pau que fins i tot el mateix Badia, en un llibre d’homenatge a Colón, ha reconegut que 
«tot fa creure que Jeroni Pau hi portarà la pau de la veritat objectiva [sobre l’autoria 
de les Regles] que tots dos cerquem» («Vocabulari general i lèxics particulars», dins 
E. Casanova i M. Echenique eds., El deler de les paraules. Les aportacions de Germà 
Colón a la romanística, València, Publicacions de la Universitat de València, 2008, p. 
48). Si Colón ha projectat nova llum sobre la diversitat lèxica del català a la darreria del 
segle xv, Ferrando ha contribuït notablement a fer progressar el nostre coneixement 
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de la situació cultural i sociolingüística de la comunitat lingüística catalana i a situar 
Jeroni Pau en el lloc autorial que li correspon. Som, per tant, davant d’una obra de 
referència fonamental per a l’historiador de llengua i per al lingüista.

Josep Martines 
Universitat d’Alacant

IEC
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