
J O A Q U I M M A R T Í M E S T R E 

UN COL LOQUI VALENCIA 
DEL SEGLE XVII 

( 1 ) Veg. la meua tesi de ¡li
cenciatura "Ordlnacions tocants a 
la custodia i guarda de la Costa 
marítima del Regne de Valencia" 
(1673), Estudi lingüíshc i edició 
filológica, Universitat de Valen
cia, 1989. 
(2.) Com els que cita R. BLASCO 

(1984:49-53), o c o m el Colloqui 
entre el tío Pelut, Sardineta y 
Pokeres, editat per nosalfes - i 
ara en premsa-, o com el que trans-
crivitu. 

1. ELS COL-LOQUIS, UN GENERE A REVALORAR 

A la llum deis coneixements actuáis pensem que no es pot dubtar de l'important 
paper que jugaren els col-loquis al País Valencia en els anomenats segles de la 
"Decadencia", fonamentalment en el xvm i xix, pero també - i el col-loqui que ací 
transcriurem n'és una mostra- en el XVII. 

En efecte, des d'un puntde vista lingüístico-literari, els col-loquis facilitaren, al llarg 
d'aquests problemátics segles en que el castella acaba esdevenint la llengua literaria de 
prestigi, la continu'itat en terres valencianes del cátala escrit i la familiarització d'aquest, 
i foren un instrument d'autoidentificació col-lectiva, una eina de resistencia cultural al 
capdavall. Cal teñir en compte que aquesta tasca de resistencia cultural fou compartida 
en el segle xvu amb els documents jurídico-administratius emanats deis organismes 
forals valencians, els quals també empraven habitualment la llengua del país;1 pero 
després de la castellanització administrativa que comporta el decret d'annexió del 
Regne de Valencia a Castella (1707), els col-loquis quedaren prácticament com els 
únics bastions que mantingueren la continu'itat escrita de la nostra llengua al País 
Valencia. 

Arabé, tot i que els col -loquis comen aleshores manuscrits, i alguns d'ells impresos, 
l'escriptura no fou el mitjá mes habitual peí qual eren donats a conéixer a les multituds, 
generalment analfabetes, que tant gaudien amb el seu enginy. Normalment eren trans-
messos per via oral per mitjá de recitadors solitaris, o bé, quan el text ho requería, 
mitjancam representación? en les quals intervenien dues o mes persones. Son, efecti-
vament, diversos els col-loquis que evidencien, tant peí nombre de personatges com 
peí desenvolupament de la trama, que foren escrits per a una "representado teatral", 
alguns coneguts,2 i d'altres sens dubte encara per exhumar. 
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D'aquesta manera els col-loquis contribuiren al manteniment d'una veta teatral, tan 
esquemática i marginal com es vulga, durant aquests difícils anys en que les represen-
tacions escéniques oficiáis eren fetes en castellá.3 Per tant permeteren que no s'inte-
rrompés al País Valencia, bé que al marge deis escenaris,4 la tradició teatral en cátala 
entre l'edat mitjanai el moment de l'aparició del sainet valencia, ja avancat el segle xix, 
en el procés de formado del qual sens dubte van influir.5 

Efectivament, si deixem de banda els col-loquis, les noticies referents a una activitat 
teatral en cátala, sobretot de carácter profá, durant els segles xvi, xvn i xvm son molt 
escasses i mancades de continui'tat. Durant aquests segles el teatre al nostre país estigué 
dominat peí castellá, la llengua oficial de la Monarquía Hispánica, i no sois al País 
Valencia sino també al Principat.6 

Peí que fa al teatre religiós, aquest va oferir una resistencia major que el profá a la 
castellanització. Així, durant tot el s. xvi els populars misteris (entre els quals destaquen 
els celebrats al Corpus) mantingueren normalmentel cátala. Tanmateix, a partir del s. 
xvn comencaren a sucumbir davant la puixanca de Y auto sacramental castellá. 

El teatre profá encara va ser envait per la llengua vei'na mes aviat. En el segle xvi 
s'escriviren tres obres bilingües, on el cátala i el castellá convivien: El Cortesano de 
Lluís del Milá, La Visita deFerrandis d'Heredia i laSeraphina de Torres Naharro, pero 
aquest ús del cátala, ni que fos en convivencia amb el castellá, no va teñir continui'tat, 
i la major part de les obres que es representaren durant aquest segle, i durant els dos 
següents, a Valencia ho foren en castellá. En aquest respecte, cal destacar el local de 
l'OUvera (1584-1750), i posteriorment (1761) la Botiga de la Balda, on les representa-
cions corrien a carree de companyies itinerants castellanes, les quals també es 
desplacaven a altres localitats del País Valencia, difonent, així, el castellá pertot arreu 
del País.7 A mes, els autors dramátics valencians (Rey de Artieda, Cristóbal de Virués, 
el canonge Tárrega, Gaspar Aguilar, Guillem de Castro, Timoneda.,.) també escrivien 
llurs obres en la llengua de la monarquía. 

Per tant, a banda deis col-loquis, les obres teatrals en cátala foren molt escasses i 
sense cap continui'tat. Així en el s. xvn només comptem amb dues peces atribui'des al 
Pare Mulet (1624-1675): Los amors de Melisendra iLa infanta Tellina y el rey Matarot, 
atribució que Joan Fuster considera discutible, ja que creu que mes aviat devien ser del 
s. xvm.8 Al s. xvm hom parla d'algunes petites obres teatrals en cátala al País Valencia, 
algunes de les quals fins i tot son de dubtosa existencia: 

- L'anónim Entremés de la sogra y la ñora.9 

-La Comedia de Mateu VicentBenet, bandoler valencia, que Constantí Llombart10 

atribueix a Caries Ros. En canvi, Joan Fuster11 pensa que no devia ser de Caries Ros, 
i ádhuc en dubta de l'existéncia. 

- Constantí Llombart12 parla també d'un joguet cómic, avui perdut, en un acte i en 
vers, titulat Lafira d'Albayda, del canonge Bertomeu Tormo (1718-1773). 

- Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner esmenten tres comedies de 1716 amb títol 

( 3 ) Així opinen també estudiosos 
com Joan FUSTER (1985:27-113), 
Ricard BLASCO (1984:49-53), 
SANCHIS GUARNER (1980:19) o Jc-

sep Lluís SIRERA (1981:27-28). Peí 
que fa al Principat, com diu Anto-
ni COMAS (1985 VI396), també ni 
hagué col-loquis, si bé no tants 
com al País Valencia, i sense ten-
dir a la teatralitat d'aquests. 

( 4 ) Com és sabut, el lloc d'actua-
ció deis col-loquiers no era l'esce-
nari teatral própiament dit, sino el 
carrer (un baleó, un entaulat...). 

( 5 ) Així opina, per exemple, Jo-
sep Lluís SIRERA (1981:29), 
( 6 ) Veg. Josep ROMEU (1962:22). 
Amb tot, sembla que al País Va
lencia el domini del castellá en 
aquest ámbitfou major que al Prin
cipat i a les liles (veg. Joan FUSTER, 
1976:94). 

( 7 ) Cal dir, pero, queja abans de 
la inauguració de i'OHvera aqües
tes companyies transhumants 
havien fet a Valencia repiesenta-
cions teatrals -presumiblement en 
castellá- en altres locáis. Així, per 
mitjá d'un document addu'it per 
Marc Antoni d'Orellana se sap que 
ja en 1556 hi havia un "carrer de 
les Comedies". 

( 8 ) Veg. Joan FUSTER (1985:93-
94), el qual creu, a mes, que les 
seues possibilitats de representa-
ció serien escasses. En canvi, 
SANCHIS GUARNER (1980:21-21) 

considera que els aiguments de 
Fusterno resulten prou sblids per a 
posar en dubte la patemitat del 
Pare Mulet sobre aqüestes peces. 

( 9 ) Citat per José RIBELLES COMÍN 

(1943 10:288). 
( 1 0 ) Veg. Constantí LLOMBART 

(1883:49). 
( 1 1 ) Veg. Joan FUSTER (1985: 
95-96). 
( 1 2 ) Veg. Constantí LLOMBART 

(1983:170). 
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( 1 3 ) Veg. Joan FUSTER (1983:94) 
i Manuel SANCHIS GUARNER 

(1980:21-22). 
( 1 4 ) Per exemple, el ja esmentat 
Col-loqui nou entre el tío Pelut, 
Sardineta y Pokeres 

(15) Id, o el Rahonament que 
tingueren dos Ilauradors de el 
poblé de Vinalesa, citat pea: Ricard 
BLASCO (1984:51). 

( 1 6 ) Citats per Ricard BLASCO 
(1984:80-90). 
(17) Coloqui nou entre el tío 
Pelut, Sardineta y PoUeres. 
( l o ) Raonament queféu lojurat 
de Vinalesa al duch de Arcos, sent 
virrey de Valencia. 
( 1 9 ) En el cas del Coloqui nou 
entre el tío Pelut, Sardineta yPol-
seres. 

(20) En el Raonament queféu lo 
jurat de Vinalesa... 

(21) Coloqui nou, curios y en-
tretingut, kon se referixen la expli-
coció de les dances, mysteris, agüi
tes y altres coses exquisites to
cante a la granfesta del Corpus 
que.s fa en Valencia, per Caries 
Ros, 1772; dins Col-loquis i Rao-
naments. 

(22) Veg. Col-loquis i Raona-
ments. 

(23) Novay gustosa notíciade lo 
que susoirá en les nits del centenar 
de la Verge deis Desamparáis a 
to ta senyoreta que bullga anar to
ba, en son saranderoposat isa no
va mantellina de mosolina, 1762; 
dins Col-loquis i Raonaments. 

(24) Delsfestechants, dins id. 
(25) Romane nou, moltgraciósy 
entreting ut.hon se referixen alpeu 
de la lletra totes les cosetes que 
deuenprevindre lessenyoretesper 
a parir, lasutjecció que han de tin-
dre al marit y altres circunstan
cies que han de tindre les casades, 
per Caries Ros, 1736; citat per Jo
sé RIBELLES COMIN (1943 III: 

486-488). 

(26) Per exemple VOració bur-

catalá procedente deis arxius de l'Hospital de Valencia: El millorparell deis dotze, La 
forga de la llei iLofill de Senta, pero ambdós autors dubten si aquests títols catalans 
respondrien també a un contingut en aquesta llengua o si obeirien mes aviat a una 
equivocada transcripció de l'escrivent, familiaritzat amb el cátala.13 

Pero no acaba ací l'interés deis col-loquis al País Valencia. Una altra de les 
característiques importante per a la historia de la cultura d'aquests textos és el carácter 
noticier, pre-periodístic, que molts d'aquests manifesten. En efecte, hi ha col-loquis que 
refereixen, de vegades amb gran luxe de detalls,14 com una veritable crónica, determi
náis esdeveniments o episodis d'actualitat candent en el moment en qué van ser escrits. 
D'aquesta manera, i grácies a la gran difusió que assoliren a nivell popular, esdevenen 
un vertader precedent de la premsa al País Valencia. Aixó sí, sovint aquesta "vocació 
periodística" no és imparcial, sino que respon ais interessos d'alguns personatges pode
rosos que, consciente del gran impacte social deis col-loquis, els utilitzaven amb clares 
intencions propagandístiques,15 tot i que també n'hi ha d'espontanis, al marge del dictat 
de les autoritats, com ho son sovint els de Caries Ros.16 

A mes del que hem dit fins ara, tampoc no hem de negligir linteres que representen 
els col-loquis des d'altres punte de vista. Des del punt de vista historiográfic, ens pro
porcionen una visió coetánia, i en ocasions molt detallada, de diversos episodis his
tories que meresqueren aleshores el mes viu interés deis nostres avantpassats (per 
exemple els avalóte de 1801 al País Valencia com a conseqüéncia de l'ordre de formació 
de Milícies Provincials,17els recéis que despertaren entre el poblé valencia els allotja-
ments de les tropes castellanes que es dirigien a Catalunya amb motiu de la Guerra deis 
Segadors,18 etc.). En els col-loquis s'esmenten, així mateix, personatges histories reals, 
alguns d'ells de notable protagonisme polític en el moment; per exemple, l'intendent de 
Valencia Jordi Palacios de Urdániz (1798-1801), Godoy, el rei Caries IV,19 el virrei de 
Valencia duc d'Arcos (1642-1645),20 etc. Per tot aixó, pensem que poden ser una font 
a teñir en compte pels historiadors. 

Des d'un punt de vistaantropológic i sociológic son també uns documents valuosos, 
ja que posen a l'abast de l'estudiós importante dades sobre costums, commemoracions 
i comportaments socials d'altres époques: sobre la festivitat del Corpus,21 sobre les 
festes celebrades a Valencia amb motiu del tercer centenari de la canonització de Sant 
Vicent Ferrer l'any 1755,22 sobre la moda indumentaria femenina,23 sobre el ritual del 
festeig,24 sobre el comportament que han de seguir les dones casades,25 etc. 

També n'hi ha que teñen un indubtable interés sociolingüístic, com son aquells que 
barregen el castellá i el cátala, bé d'una manera indiscriminada,26 o depenent del 
personatge que parla.27 

I, evidentment, tots els col-loquis representen també una valuosa font per al 
dialectóleg i per a l'estudiós de la historia de la llengua, que hi poden trobar informado 
important sobre fonética, morfosintaxi, léxic, modismes o onomástica. 

Així, dones, podem concloure que lingüistes, historiadors, sociolingüistes, antro-
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pólegs, sociólegs... i en general tots els estudiosos del nostre passat cultural, sense el 
qual no ens seria possible comprendre el present, poden trobar en aquests textos una 
font preciosa per a llurs investigacions. 

2. EL RAONAMENT QUE FÉU LO JURAT DE VINALES A AL DUCH 
DE ARCOS, SENT VIRREY DE VALENCIA. ANY 1643 

2.1. El manuscrit 

El raonament es conté al manuscrit núm. 6.563 de la Biblioteca Serrano Morales 
de Valencia, el qual s'intitula Jardín delicioso y ramillete escogido de las mejores 
poesías que han salido a la luz en nuestros tiempos, i consta de 2G8 fulls numerats mes 
5 fulls iniciáis no numerats, el primer deis quals porta el títol del manuscrit, l'any 
d'enquadernació (1745) i el lloc (Valencia). Els quatre fulls següents son una mena 
d'introducció en castella. En la primera part d'aquesta curiosa introducció (fulls 2 i 3) 
un amic anónim del recopilador ("agricultor o jardinero") de les composicions del 
manuscrit ("las poéticas flores más selectas de estos tiempos") fa, en un estil molt 
recarregat, que inclou cites en llatí atríbuides a Quintilia i Ovidi, un panegfric hiperbólic 
del seu amic i de la seua tasca. En la segona part (fulls 4 i 5) el no menys anónim 
compilador de les obretes fa, adrecant-se al lector, una justificació de la seua feina, en 
un to un poc menys recaxgolat, pero no menys cuite (amb cites en llatí, una d'aquestes 
atribuida a Séneca), per acabar, d'una manera sobtada, amb un canvi de to brusc ("Pero 
si estás en ello, haz lo que quieras, que a mí no se me da un pito de ti ni de tu calavera. 
Adiós."), que s'adiu molt mes que les hiperbóliques observacionsanteriors al contingut 
de les peces que s'hi compilen, cosa que fa pensar en el carácter búrlese d'aquesta 
introducció, la qual, possiblement, cal atribuir a una única persona. 

El manuscrit consta de 62 composicions, totes en vers, cinc de les quals son escrites 
íntegrament en cátala, dues barregen el castella i el cátala, i dues mes el cas tellá i el llatí. 
La resta (un total de 53) empren només el castella. 

Cal dir que la qualitat literaria de les peces no justifica, ni de lluny, les hiperbóliques 
paraules de la introducció, puix la gran majoria no van mes enllá del mer entreteniment 
jocos i intrascendent, sense mes pretensions literáries. 

2.2. Carácter ització, argument i personatges 

Es tractad'un texten vers d'autor anónim, cosa molt freqüenten els col-loquis, datat 
l'any 1643, amb una estructurado, com analitzarem mes endavant, dotada de vocació 
teatral. Consta de 208 versos, 154 en catalá(els que corresponenales paraules del jurat) 
i 54 en castella (els del virrei i els criats). És curios observar, des d'un punt de vista 

lesea, que es pot trobar al ms. 
6.563 delaBiblioteca Serrano Mo
rales de Valencia. 
( 2 7 ) Per exemple, el Rahona-
merit que tingueren dos Uauradors 
de el poblé de Vinalesa, o el Rao
nament queféu lo jurat de Vinale-
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sociolingüístic i d'história de la llengua, que tant el virrei com els seus criats parlen en 
castellá, cosa gens s'estranyar en un virrei d'origen foraster que, com mostra el 
col-loqui, devia envoltar-se de criats d'igual procedencia forana.28 

En el col-loqui apareixen quatre personatges (dos criats: Don Enrique i Don 
Claudio; el jurat de Vinalesa, el nom del qual no es declara, i el virrei de Valencia, duc 
d'Arcos). L'argument és prou simple: Arriba el jurat al palau del virrei a demanar-li, en 
nom del poblé de Vinalesa, que remeie les despeses económiques que els causen les 
tropes allotjades en la localitat, ja que ells no poden sostindre-les. El virrei hi accedeix 
immediatament, amb gran generositat, comprometent-se a pagar les despeses deis 
soldats i de llurs cavalls. Aleshores, el jurat, tot content, el convida al poblé i l'ompli 
d'elogis. Es pot destacar també la fanfarronería del jurat, tant peí que fa a la seua persona 
com al seu poblé. 

2.3. Teatralitat 

La vocació de ser representat que té aquest text es pot observar en diferents elemen ts 
que el caracterilzen: 

( 2 o ) No coneixem el líoc exacte 
on va náixer el duc d'Arcos (Jo
sefina MATEÜ IBARS, 1963; 

GERV), pero sabem que va morir 
a Maichena, vila déla qual era se-
nyor. Aquest fet, junta les seues ti-
tulacions, ens el vinculen directa-
ment amb Andalusia: Duch de 
Arcos (segurament, Arcos de la 
Frontera), Comte de Bailen, Capi-
tá general de la mar i casta de 
Gibraltar, Senyor de la vila de 
Marchena. 
( 2 9 ) Veg.Ricard BLASCO (1984). 

- La intervenció de quatre personatges, la qual cosa fa que no puga ser recitat per 
un únic col-loquier, sino que hi caiga la presencia d'almenys quatre intérprets. 

- Apareix una acotació escénica en castellá al principi del col-loqui, cosa gens 
habitual en aquesta mena de textos, que serveix per situar l'espai escénic en qué 
comenca a desenvolupar-se l'acció (un saló del palau virregnal), i els dos primers 
personatges que hi intervenen (els dos criats del virrei) i la manera com ho ian (parlant). 

- La dinámica del moviment escénic. A partir del vers 39 es produeix un canvi 
d'escenari: es passa a l'habitació del virrei. Primer hi entren els criats per a anunciar al 
virrei, que sembla que hi era gitat (v. 41), Tambada imprevista del jurat. A continuado 
hi entra el propi jurat, que havia romas fora, quan el crida un deis criats (v. 48). A partir 
d'ara l'acció es desenvolupa en aquest nou escenari. 

-La presencia, mínima, d'alguns objectes en l'escena: un seient on seu el jurat (vv. 
59,63), un Hit, o sembiant, on jeia el virrei (v. 41). 

Tot aixó ens permet parlar de l'interés que representa el Raonament com a text 
primerenc des del punt de vista de la teatralitat, ja que pensem que és cronológicament 
el primer col-loqui amb una certa vertebrado teatral citat fins al moment com a tal. En 
efecte, Ricard Blasco parla de textos amb aquest carácter deis segles xvni i xix, pero no 
n'esmenta cap del s. xvn.29 
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2.4. La historia i la ideología 

Ja hem comentat adés que sovint els col-loquis eren instrumentalitzats pels po
derosos per tal d'influir d'alguna manera en les classes populars, tan afeccionades a 
aquesta mena d'obres. El col-loqui que ara tenim a les mans és un exemple prou ciar 
d'aquesta intenció ideológica. Segurament fou elaborat, com tot seguit comprovarem, 
per encárrec del virrei, o d'alguna persona próxima a ell. 

Efectivament, una de les preocupacions mes importants amb que hagué d'encarar-
se Don Rodrigo Ponce de León, duc d'Arcos, durant el seu virregnat a Valencia (1642-
1645) fou la Guerra de Catalunya (1640-1659)30 i el subsegüent pas continu i allotja-
ment en terres valencianes de les tropes castellanes que anaven cap a Catalunya, les 
quals suposaven una feixuga cárrega per a les poblacions per on passaven, peí gran 
nombre de despeses que comportaven. En conseqüéncia, eren molt impopulars entre els 
valencians. 

Un altre deis problemes aqué hagué de fer front el duc fou el del bandoíerisme, que 
conegué un gran auge al País Valencia entre 1635 i 1652.31 

Ambdues realitats (el problema de l'allotjament de les tropes i el bandoíerisme) son 
esmentades al Raonament; és mes, una d'aquestes, la de l'allotjament, en constitueix, 
al nostre entendre, la idea motiu a partir de la qual aquest es va concebre. En efecte, el 
duc d'Arcos, molt inteMigentment, coneixedor de les aversions que l'allotjament de les 
tropes de la guerraprodu'fa entre els valencians, volgué llevar ferro a l'assumpte i donar 
la imatge d'estar disposat a sufragar les despeses d'aquestes sempre que hom li ho dema-
nés.Així,en eI/?¿2¿)«a/ne«í,alesreciamacions del jurat de Vinalesa(vv. 68-89), el virrei 
respon tot seguit de manera summament generosa (vv. 90-95 i 181 -186). El gran interés 
del virrei pels seus governats el duu també aalcar-se sense titubeigs del lliton reposava 
només anunciar-li que el jurat volia parlar amb ell. En definitiva es tracta de donar una 
imatge d'activitat i d'interés pels valencians. 

Aquestamateixa imatge es dona respecte ala seuaactuació contra els bandolers (vv. 
116-119), que s'hi considera plenament positiva, cosa que, segons ens fan veure els 
historiadors, és totalment irreal.32 

Aquesta impressió positiva del virrei es complementa amb els nombrosos afalacs 
que el jurat, com a representant del poblé valencia, li adreca (vv. 116-123,186-190). 

De fet, tota aquesta instrumentalització ideológica sembla que no fou vana, ja que, 
grácies a la seua habilitat i tacte, el duc d1 Arcos mantingué una bona relació amb el 
regne de Valencia.33 

2.5. Métrica 

El textrespon alpatró métric mes tipie deis coHoquis; el vers de ritme arromancat. 
Els versos catalans del Raonament son en general heptasíllabs; tot i que també hi ha 
alguns versos amb un nombre diferent de sil-labes. Quant ais versos en castellá, son 
normalment octosfl-labs, encara que també n'hi ha que no s'ajusten a aquesta mesura. 

( 3 0 ) El País Valencia durant el 
conflicte bél-lic de Catalunya es 
mantinguésemprealcosiatdeFelip 
IV, contra els catalans, i es plegá a 
les exigéncies militara de la mo
narquía hispánica. 

( 3 1 ) Veg. Lluís GUIA (1984:39). 
( 3 2 ) Com diu Lluís Guia, "porlo 
que respecta al orden público, fue 
incapaz de desarticular el bando
lerismo" (1984:43); és mes, 
col-labora amb alguna de les ban-
des en negocis bruts. 

( 3 3 ) Veg. Lluís GUIA (1984:34). 
Pere Jacint Moría (Valencia, ? -
1656), benefíciat de la parroquia 
de Sant Martí de Valencia i autor 
de diversos coMoquis i poemes en 
cátala, escriví una composició en 
vers sobre el duc d'Arcos: Exorta-
ció a ¡'ánimo invictey obligacions 
en qué está lafideütaí de la Nació 
Valenciana a la benignitaty gran
deza de Vilustríssim y exceUntís-
sím senyor Don Rodrigo Ponte de 
León, duck d'Arcos, virrey y capi-
tá general en la present ciutat y 
regne. Impresa a Valencia per Sil
vestre Esparsa l'any 1644. Segons 
Ricaid BLASCO (GERV X: 250), 
Moría fou empresonat el 1642 en 
la torre deis Serrans per haver cen-
surat en vers el duc d'Arcos, per 
tant, aquesta composició laudato
ria de 1644, adrecada a aquest 
mateix personatge, devia obeir a 
un intent de reconciliació amb el 
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Al llarg de tot el text es manté rima assonant en -e (Jéf), llevat del v, 113 en qué hi ha 
una falsa rima: cert (Jé^ /). 

2.6. Notes lingüístiques 

Farem acontinuacióalgunes observacions lingüístíques básiques, senseestendre'ns 
massa per limitacions d'espai, que poden ser d'interés per a la historia de la Uengua. 

1) Fonética 

1.1. Mostresgráfiques d'apitxament. Exs.: choc (v.64), menchen (v.8l), encha-
mai (v.163). 

1.2. E átona en síllaba inicial: > a: antes (=entés) (v.158). Aquesta és una 
tendencia general del cátala occidental. 

1.3. Confusió de b I v. Només hem trobat tres mots que mostren la indiferenciació 
entre aquests dos fonemes: vandolers (v. 118), vorraches (v.205) i be (v. 203), del verb 
venir. Els pretérits imperfets d'indicatiu mantenen la -v- en tots els casos. 

2) Morfosintaxi 

2.1. Demostratius, Hem comptat 4 demostratius no reforcats: eixe (v.17), este 
(vv.64, 78), eyxos (v.74) i dos en forma reforcada: aquesta (v.52), aqueste (v.146). 

2.2. Peí que fa a l'article definit masculí, hem registrat 14 casos de les formes 
etimológiques lo, los (un 63'6%), i 8 de les formes reforcades el, els (un 36'3 %), a mes, 
totes aqüestes apareixen a continuació d'un mot acabat en vocal. Quant a les formes lo, 
los, n'hem registrades dues després de vocal i la resta després de mot acabat en 
consonant o semivocal. 

2.3.Possessius 
2.3.1. Masculins 

Son tots tónics. 
a) Anteposats al substantiu i, per tant, precedits d'arücle: 

meu (v.153), meus (v,123), seu (v.56), seus (v.100). 
b) Posposats al substantiu, i sense article: 

En l'expressió "señor meu" (vv.59,68). 

2.3.2. 
a) Tónics: 

mía (v.96). 
b) Átons 

Apareixen en uns contextos molt específics, en els quals poden trobar-se també 
avui endia: Davantel substantiu casa:ma(w, 19,84,115), sa (v.174); davant noms de 
parentiu: ma muller (v.109), ma filia (v.120). 

135-



2.4. Combinacions de pronoms febles en 3a persona. Només hem registrat una 
combinado d'aquesta mena, la qual segueix el model clássic OD+Oí: dir-lo-y (v. 121). 

2.5. Preposició ab I en. Amb el significat de la preposició del cátala actual amb, 
hem trobat tres variants en (vv. 132,162,180) i una ab (v. 9). 

2.6. Ús de la conjunció final per a que (v. 87).34 

2.7. Presencia exclusivade laconjunció castellana;?wes (vv. 120,133,171) i de 
l'adverbi castellá después (v. 202), en lloc deis seus equivalents catalans. 

2.8. Respecte a l'ús del pronom adverbial hi, s'observen en el text algunes 
irregularitats ben normáis en lallengua de l'época: haurá (v. 106), per "hi haura"; sefan 
(vv. 130,133), per 'Vhi fan"; en el v. 202 també caldria afegir hi davant tornaré. 

2.9. Resultat -ea (< -1TIA): perea (v. 27). 

2.10. Ús deis indefinits res (v. 166) i ningú (v. 171) amb sentit positiu en un 
context hipotétic i, concretament, interrogatiu: "lo jurat se oferix res? (v. 166), "pues 
y a ningú en tot lo lloc / que li fera este rahonament?" (v. 171).3S 

2.11. Manteniment de la forma etimológica so en la l8 persona del present 
d'indicatiu del verb ésser. No hi hem trobat cap cas de l'analdgica sóc. Així, en els vv. 
19,53,85,142,151,195. 

2.12. Imperfet de subjuntiu. Les formes verbals en aquest temps son en -raiforen 
(v. 75), tastaren (v. 112) ifóra (v. 188). La forma estudiara del vers 173 representa un 
plusquamperfet de subjuntiu i es troba en relació amb el condicional, també en -ra, del 
vers 172: fera, que s'ha d'interpretar com a condicional compost ('hauria fet').36 

2.13. Dos casos de conservado del verb ésser com a auxiliar en els temps 
compostos intransitius: so vengut (v. 53) i és estat (v. 176). 

3) Léxic i expressions 

3.1. Cal destacar les següents formules dejurament: cap de sentJuan! (v. 15), 
capte! (v. 54), cap de lleu! (v. 127) i cap de qué! (v. 188). Es pot observar que els tres 
juraments que diu el jurat davant del virrei (vv. 54,127 i 188) teñen un certto eufemic, 
segurament per respecte al virrei; en can vi, el que llanca en presencia deis criats no 
passa peí filtre suavitzador de l'eufemisme (v. 15). 

3.2. El motfondellolets (y. 206). Joan COROMINES37recxülfondellol com a "mare 
del vi". Josep ESCRIG38 com a "vino rancio de Alicante", definido recollida d'ací peí 
DCVB. Joaquim MARTÍ GADEA3' el defineix com a "vino generoso, rancio, añejo o de 
postre". 

3.3. Hi ha alguns castellanismes lexics, pero son poc nombrosos: chacota (v. 21), 
Su Merced (v. 69), boveria (v. 161). 

( 3 4 ) Veg. Emili CASANOVA 

(1989: 187-201). 
( 3 5 ) Sobre La negació i els mots 
negatius en cátala, vegeu Joan SOLA 
(1987: 87.-118), Conxita LLEÓ 
(1983: 295-330) i Ricani MORANT 
MARCO i Manuel PÉREZ S ALDANYA 

(1987: 65-87). 

( 3 6 ) Veg. Emilio RIDRUETO (1985: 
439-448) i Paul RUSSELL-GBBBET 
(1976: 207-216). 
( 3 7 ) Veg. DECLC, IV: 98. 
( 3 o ) Veg. Escara i MARTÍNEZ 

(1887:703). 
( 3 9 ) Veg. MARTÍ GADEA (1891: 

957). 
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2.7. Transcripció 

Transcrivim aquest text d'acord amb les normes d'Els Nostres Clássics. Així, 
respectem la llengua original del manuscrit, fins i tot en les seues incongruéncies, com 
l'alternanca jurado-jurat, criado-criat i em per en (v. 103), i només regularitzem, 
seguint la normativa vigent, les majúscules i minúscules, l'accentuació, la diéresi, els 
guionets i l'ús de punts i comes. Els paréntesis indiquen supressions eviüenís, i els 
claudátors, reeonstruccions. 

"Raonament que féu lo j urat de Vinalesa al duch de Arcos, sent virrey de Valénc ia. Any 
1643". 

Introdu[c]ense los cavalleros criados del duque, hablando, en un salón del palacio. 

Jurado 

Criado 

Jurado 

1. Cien reales a primera, 
Don Enrique, perdí ayer. 

Quien te los ganó, Don Claudio, 
siempre al fin ha de perder. 

5. Mas, con todo, si el guardia no estuviera... 

Déu me'ls guarde, cavallers. 
Ya sé que no és cortesía 
la pregunta que els vull fer, 
pero ab la necesitat 

10. la fluxió; la fin és forta íley. 
Fassen-me mercé de dír-me 
si esta en casa lo virrey. 

¿Qué modo de preguntar es esse?, 
sabéis por quién habéis preguntado? 

15. Cap de Sent Juan!, podrá ser que yo el conega 
millor que ells, com Déu és Déu. 
Y no em reben d'eixe modo, 
senors galans, cavallers, 
que so amo de ma casa 

20. yjuratdemésamés. 
Y si pensen que és chacota 
y que el virrey no em coneyx, 
diguen-li al punt que esta assí, 
esperant a Sa Mercé, 
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Criado 

Jurat 

Criado 

Virrey 

Criado 

Virrey 

Criado 

Virrey 

Criado 

Jurat 

Virrey 

Jurat 

20. el jurat de Vinalesa, 
Y, si acás no o volen fer, 
per perea o altra cosa, 
que per ayxó no reñirem, 
sinse dir-los mes paraula, 

30. a buscar-lo me entraré. 

Este es loco, vive Dios! 
Venid, pues, y le ablaréys. 

Per Déu, que ya me enfadava, 
ells lo vos y yo els vostés. 

35. ¿ Oyes la voz del virrey dentro ? 
Cinqüenta y quatro de mano. 
Mas oid quien puede ser 
las voces de l'antesala. 

Ola muchachos, ¿quién es? 

40. Mi señor, aquí está hun hombre 
que a Usía, aunque esté acostado, 
quiere ablar. 

¿Y no te ha dicho quién es? 

Jurado de Vinalesa. 

45. Dirásle que entre, pues. 

Entrad, buen hombre, acá dentro. 
Ya está aquí. 

Senyor virrey* Vosa Merced com está? 

Jurado, ya me podéys ver. 

50. De unes carreres, señor, 
tinc cansat lo meu griset, 
y per a aquesta ocasió 
de allá so vengut a péu. 
Capte!, de mes ara em recordé 

55. que mon compare trauer 
em deyxava el seu castany;40 

mes, pues ya estic así, no fa res. 
Cansat estich algún poch 
y ayxí, señor meu, em sentaré, 

( 4 0 ) Griset, castany. Es refereix 
al cavall mitjan^ant el color del 
seu pelatge. 
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60. sense dir-li mes paraula 
que per escusar cumplimens. 

Virrey Buen jurado, buena humor gastáys, jurado. 
Sentahos y decid qué queréys. 

Jurado Quin choc és este treynta-y-hu? 
65. qui guana de tots vostés? 

Virrey Yo gano veynte doblones. 

Jurat Yo me'n folgue, per ma fe! 
Señor meu, anem al cas. 
Ha de saber Su Merced 

70. que els soldats de la guerra, 
sens reparar lo mal temps, 
han deyxat en nostres cases 
dos cavalls que governem. 
A eyxos palla y herba no els falta, 

75. encara que foren mes, 
pero volen que sevada els donem; 
en lo lloc no n'i ha un gra, 
ni se'n culi en este mes, 
mes yo, per acontentar-los, 

80. en compraré de mon diner mich cafís; 
mes menchen tant que ya, señor, 
no en tinc chens; comprar-ne yo 
cada dia no puc, perqué he 
menester lo que tinc per a ma casa, 

85. que so pobre y tinc fillets. 
Y, ayxí, a vosté me'n vinch 
per a que em done un remey, 
que si no, tots los soldats, 
com cap del lloc, llansaré. 

Virrey 90. Pues, jurado, no hos dé pena 
que yo de todo cuidaré: 
de soldados y cevada. 
Y aora, para que más compréys, 
tomad esse doblón. 

Jurat 95. Tingas, no ho tinch de menester, 
que des de la mia porta, 
sense eyxir al corral. 
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mire quatre cafisades 
de térra, que el mateyx rey 

100. millors en los seus estats, 
a fe de Déu, no les té. 
Pero vinga-les a veure, 
que, per cert, me em folgaré. 
Y, encara que de sa casa 

105. porte el acompañament, 
no importa, que bé aura 
per a tots que remugar. 
Y pot vindre confiat, 
perqué cert que ma muller 

110. sap fer uns rollets en oli 
que, si les dens de vosté 
els tastaren una bolta, 
tinc yo, señor, per molt cert 
que per menchar-ne vindria 

115. a ma casa cada mes. 
Halla, señor, resumen 
com si l(a)'agueren parit, 
perqué ens llanca els vandolers, 
y és moltpoch encariment; 

120. pues ma filia Ysabeleta, 
no se com dir-lo-y, que té mes ganes 
de parlar-li, 
que de aygua els meus guarets. 

Virrey Por Dios!, que el hombre es simple. 
Decid, jurado, ¿tenéis 
buena yglesiaen vuestro pueblo? 

Jurat Que ayxó em diga, cap de lleu!, 
que és de fabrica millor 
que no assí Sem Berthomeu. 

130. Cada any, quam se fan les íestes, 
de veure els valls estaría 
en un pam de boca huberta; 
pues de nit se fan grans focs 
y corren gallardament. 

135. Pero garbera de canem, 
que sapiam, no deyxarem, 
per a enlluminar lo hall, 
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de portar-ne cascu un feyx. 

Virrey ¿Queréis decir hun privilegio 
140. para que podáis traher 

armas por vuestro lugar? 

Jurat Ho sap que so bacirter 
de l'Espital, y que puch 
dur-les sempre que em pareyx. 

145. Pero aguarde, ¿sap de Uetra?, 
que, si sap, aqueste paper 
li donará la resposta. 

Virrey Buen privilegio tenéis. 

Jurat Pues per ayx 6 matey x d tch 
150. que és agraví manifest 

dir-me ayxo, sent yo qui so, 
pero vosté no em coneyx. 
Un fill tincb en io meu pobie 
que me ha exit un poc través, 

151. si per a ell me'l vol donar, 
done-me'l, que yo el rebré; 
mes per a mí, quant lo He-ch 
me respecta per antes 
y fan alio que yo els mane 

160. y sinse mi no fan res, 
faran molt gran bovena 
portar en mi tais papers, 
perqué enchamai la justicia 
me escorcolla o regosieyx; 

165. ans bé, quant em troba, em diu: 
"lo jurat se oferix res?" 

Virrey En fin, que en vuestro lugar 
tan grande amistad tenéis 
y de la capacidad 

170. tenéis, y más sabéis. 

Jurat Pues y a mngü en tot lo ik>c 
que li fera este rahonament?, 
con que yo, si l'estudiara 
en sa casa tot un mes... 

175. Yo líe)' be fet sense estudiar, 



y és estat tot de repent. 
Pero, al fi, se me fa tart; 
despachem y me n'aniré 
a sopar, perqué ya és hora, 

180. en llisénsia de vosté. 

Virrey Pues idos con D ios, jurado. 
Yo procuraré tener 
cuidado de los cavallos. 
Y para que no gastéys 

185. dineros en la cevada, 
yo mismo la compraré. 

Jurat Ay grandeza com aquesta! 
Cap de que! Si fora rey, 
en ma casa li donaría 

190. lo ofici de conseller. 

Virrey Ola!, aced que seys soldados 
que sean hombres de bien 
acompañen al jurado. 

Jurat No señor, no és menester, 
195. que yo so home abonat 

y en dos sais me encayxaré. 

Virrey Pues, jurado, Dios os guarde. 
Mirad que me viskeix, 
que me agrada vuestro humor. 

Jurat 200. Sí, pero torne'm vosté 
la visita a Vinalesa, 
que después yo lomaré. 
Y, si be, per son regal, 
entre amichs, replegaré 

205. dos vorraches de bon vi 
que y a allá bons fondelloleis. 
Y a mes veure, que es fa tart. 
Déu guarde a Voses Mercés. 

Joaquim Martí Mestre 
Universitat de Valencia 
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