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Política i literatura en els discursos sobre la llengua

Aquest volum, que constitueix una versió reelaborada de la tesi doctoral de l’autor
(2019), ofereix un panorama sistemàtic de la posició dels escriptors i erudits valencians
de la segona meitat del segle XIX sobre el nom, origen, història i relacions de paren -
tiu de la seva llengua. No és ben bé un tema d’estudi nou, però la novetat del treball
consisteix en la voluntat de ser complet i, en la mesura dels possibles, exhaustiu. També
és nova la periodització que s’estableix: es parteix de l’any 1854, quan Antoni de
Bofarull publica al Diario de Barcelona l’article «La lengua catalana» —defensant que
el nom idoni de l’idioma comú de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears és pre-
cisament el de català—, i s’acaba el 1906, amb la celebració del Primer Congrés Inter-
nacional de la Llengua Catalana, perquè es considera que llavors s’entra en una dinàmica
cultural i ideològica diferent.

El període estudiant coincideix en línies generals amb la Renaixença, moviment en
el qual s’emmarca l’anàlisi, però també coincideix amb la desclosa i els primer desen-
volupament de la filologia romànica, i aquesta circumstància, que va donar lloc a noves
reflexions i posicionaments sobre l’entitat que tenia la llengua catalana en el conjunt
dels idiomes romànics, serveix igualment a l’autor per completar el marc d’anàlisi.
¿Quina incidència va tenir la filologia romànica en relació amb la identitat del català
al País Valencià a la segona meitat del vuit-cents i principis del nou-cents?

El llibre consta de set capítols (a més d’un per a les referències bibliogràfiques i un
de final per a un índex d’antropònims). En la «Introducció» (p. 21-25) s’expliquen els
objectius de l’obra. Al segon capítol, «La recepció dels postulats de la filologia romànica
internacional en la catalanofonia» (p. 27-63), es descriu, de manera separada per a cada
territori catalanòfon, la incidència d’aquesta nova disciplina en el discurs dels erudits
i estudiosos. El balanç és relativament favorable a Catalunya —amb la figura indiscutible
de Milà i Fontanals, però també amb la figura de Bofarull, que sembla que tendeix 
a créixer—, potser acceptable a les Illes —tant Marià Aguiló com Tomàs Forteza 
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(i després Antoni M. Alcover) van seguir la romanística—, però poc reeixit al Valencià,
on no sembla que hi hagués, durant el període, argumentacions sobre la qüestió de la
llengua que se servissin específicament de les aportacions de la nova lingüística romànica.
El tercer capítol, «La complexitat de la qüestió onomàstica als territoris de llengua
catalana» (p. 65-91), està dedicat a donar una visió general, també ordenada per territoris
—i ara ja al marge de la major o menor influència de la romanística— sobre la qüestió
onomàstica i els elements connexos: consciència lingüística, debats, posicions ideolò-
giques. Martí-Badia fa evident la decantació llemosinista general dels autors valencians,
però fa notar alhora que aquesta decantació no responia a conviccions filològiques o
teòriques, sinó, de manera global, a la voluntat d’evitar una denominació que es con-
siderava problemàtica políticament. Ras i curt: sabien que la llengua de valencians i
catalans és la mateixa, però s’estimaven més moure’s com si no fos així.

El quart capítol, «La consciència lingüística: unitarista, particularista, secessionista»
(p. 93-271), constitueix de fet el gruix del llibre. Està dividit en dos apartats, un de més
breu dedicat a la consciència lingüística de les publicacions periòdiques (p. 95-116), i
un de molt més extens dedicat als escriptors i intel·lectuals (p. 117-271). En aquest
darrer aparatat se’ns presenten, organitzats en tres blocs (unitaristes, particularistes i
secessionistes), un total de 35, diguem-ne, monografies personals. Hi són estudiats
figures com Josep d’Orga (el més vell) fins a Manuel Gonzàlez Martí (el més jove),
passant per Vicent Boix, Teodor Llorente, Benvingut Oliver, Constantí Llombart i molts
d’altres (inclòs Vicent Blasco Ibàñez). L’adscripció de cada personatge a un bloc no
sempre ha estat fàcil de fer —perquè, com s’ha dit, el particularisme és de vegades
l’opció pragmàtica o estratègica de l’unitarisme «teòric»— i, per tant, en algun cas pot
ser discutible, però això no fa perdre valor al material que se’ns ofereix. El cinquè
capítol, «El missatge unitarista del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(1906)» (p. 273-278), és un breu capítol de tancament centrat a valorar les noves orien-
tacions que tenen lloc a partir de 1906, i el setè capítol està dedicat a les conclusions
(p. 279-285). (Potser el lector hi trobaria a faltar un capítol centrat en l’anàlisi de la
posició de les entitats i institucions, però és evident que l’obra ja és prou extensa.)

El treball de Martí-Badia resulta una aportació notable als estudis d’història social
i política de la llengua. I, més en concret, a una sèrie de temes —la Renaixença en
general, la Renaixença al País Valencià, el nom de la llengua, l’abast de la consciència
d’unitat cultural i lingüística— que no perden interès i que continuen suscitant preguntes
i reflexions. Cal esperar que aquesta obra marqui l’inici d’una tasca perllongada dedicada
a anar fent llum sobre la matèria.
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