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P R E S E N TA C I O
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La Decadencia ha segut i es un periodo conflictiu i polemic, del qual hi ha
pocs treballs i estudis realisats en profunditat, potser siga perque en esta
epoca no es produixen obres importants en la nostra llengua, no obstant es
registra una gran incorporacio d’escritors naixcuts en terra valenciana a la lliteratura en castella.
Esta es, puix, una etapa del nostre passat historic i llingüistic que, si no es
la mes rellevant en quan a apogeu i afiançament del valencià, no deixa de ser
interessant i de constituir una etapa, molt significativa per cert, dins de la nostra evolucio com a poble.
M’estic referint a uns segles que son com un pont, un parentesis entre
l’epoca aurea, el Segle d’Or Valencià (el s. XV, epoca d’esplendor per a Valencia
en tots els aspectes: social, politic, economic, llingüistic...), i el s. XIX, epoca de
la Renaixença valenciana, a on la llengua experimenta un nou reviscolament,
despres de l’impas, i de l’esmortiment dels segles anteriors, que constituixen el
periodo de la DECADENCIA: segles XVI, XVII i XVIII, que seran els protagonistes
d’este breu estudi.
La Decadencia l’enfocare des de dos alvertents:
– L’HISTORICA, ya que en ella se constaten causes i conseqüencies que
expliquen el fenomen llingüistic, i a mes es en estos segles a on es va a
produir la perdua dels privilegis i possibilitat d’autogovern conseguits en
l’epoca de Jaume I. Tambe es tractaran uns atres episodis que formen
part del nostre passat historic.
– La LLINGÜISTICA, per analisar a mes de les causes de l’esmortiment del
valencià en estos segles, les caracteristiques fonologiques, i morfo-sintactiques de la nostra llengua.
Dins d’est apartat tambe fare referencia a la produccio Lliteraria d’estes
centuries i al temps, destacare alguns autors importants que contribuiren molt positivament en la defensa i manteniment de la llengua valenciana per a que esta no desapareguera enmig de les influencies d’una
llengua classica: el llati, i d’una atra cortesana: el castella.
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I
¿ Q UE S’ENTEN PER DECADENCIA?
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Se nomena Decadencia en el camp de la lliteratura o de la cultura valenciana el periodo comprés entre els segles XVI-XVIII, encara que hi ha autors que
opinen que arriba fins a la mitat del XIX.
Aparentment pareix una epoca morta, pero en el fondo es, mes que res, un
periodo letargic i, cap a la fi, comencen a vore’s ya les llinies de força d’allo
que sera el moviment de la «Renaixença».
El fet de la Decadencia, no depen del numero d’escritors ni de llibres escrits
en valencià durant esta epoca, ya que no van a faltar ni poetes ni prosistes. Lo
que baixa vertiginosament es l’intencio lliteraria, i quan esta existix, ho fa el to.
Des del segle XVI no se pot comparar la lliteratura castellana i la valenciana,
puix els autors d’esta ultima son tots de tercera o de quarta categoria.
En Valencia el fet es distint de lo que passa en Catalunya. Tambe desapareixera en certa mida la lliteratura culta en llengua propia a partir del XVI, pero
apareix un considerable moviment d’escritors valencians que escriuen en castella: Timoneda, Gil Polo, Guillén de Castro entre uns atres, alguns d’ells de
certa categoria. Tambe s’ha de citar a dos grans escritors valencians en llati:
Joan Lluïs Vives i Vicent Mariner.
JOAN FUSTER, tambe opina que existixen certes diferencies entre el cas
valencià i el catala, i mes o manco diu:
«La cultura literària a la València del segle XVI es desenvolupa sota uns condicionaments històrics, polítics i socials, diferenciats dels de Catalunya.
A València, la Decadència no és tan llarga, car fins l’any 1560 continuen editant-se llibres d’escriptors valencians. Però després, la castellanització serà
molt més ràpida.
A València la jove tipografia intentava determinar els seus mercats. Els editors miraven d’expandir les seves manufastures fins allà on els era assequible,
a base d’emprar-hi els idiomes que calgués. El llatí estava en primer terme perque s’obria a una venda universal. En quan al castellà, fins a Timoneda, el consum de textos en castellà no arriba a ser important. Després de 1550 hi ha un
gros canvi: la lectura del castellà, entre els valencians progressava»1.

————————
(1) FUSTER, J.: Algunes puntualitzacions a la cronologia de la Decadència.
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II
C AUSES GENERALS
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Les causes principals d’esta Decadencia son una serie de fets de divers
orde (historic, politic, social, economic, lliterari-cultural), que, a partir del regnat
de Pere el Ceremonios (1336-1387), contribuixen a provocar la crisis en la
Corona d’Arago. Estes causes son:

A) POLITIQUES
Despres de la mort del rei Catolic, les terres de la Corona d’Arago deixen de
notar l’estimul directe de la Cort. El valencià deixa de ser l’idioma de les institucions, encara que en Valencia aço era un fet degut al bilingüisme latent en
estes terres.
Les llengües que no capten l’atencio real o cortesana, quedaren en l’estadi
de llengua migeval. Aço succeix en el valencià, lo que fa que les seues diferencies locals s’accentuen.

B) SOCIALS
Les classes cultes comencen a abandonar la llengua propia, la qual queda
relegada a l’estament popular, i foren adoptades com a llengües de cultura
solament el castella i el llati. Un dels primers escrits oficials que en Valencia es
varen redactar en castella, fon l’indult dels agermanats promulgat per la virreina
Germana de Foix. Si la llengua del princip no es la natural del Regne, el cortesa
adopta la del princip.
En Valencia solament se toleraven en valencià les expressions i expansions
afectives de caracter populiste, sobre tot en l’espai festiu.
Tambe els humanistes valencians, universalistes i intemporals, utilisen el
llati i se desentenen de la llengua propia, ya que la cosideren migeval. L’Iglesia,
que durant l’Edat Mija havia favorit l’us de les llengües vulgars, en produir-se la
Reforma Protestant, rectificà durament la seua postura, convertint-se este en
un factor de castellanisacio.

C) LLITERARIES
A la fi del segle
14

XVI

i principis del

XVII,
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comencen a posar-se de moda les

academies d’estil italia. El segle XVII en el seu barroquisme i la seua necrofilia
caracteristics, fon molt prodic en festes commemoratives, les quals, a pesar
del seu aspecte religios, tenien molts aspectes profans.
Els cançoners colectius mostren l’intensitat de la castellanisacio a la qual
havia aplegat el chicotet mon lliterari.
En aquell temps va creixer el desamor per la nostra llengua. La falta de confiança en el valencià com a llengua lliteraria es, en part, motivada pel prestigi
que tan rapidament havia conseguit el castella i la seua lliteratura, pero tambe
està el fet que indica la falta de personalitats fortes i escritors ben dotats que
lluitaren a favor del valencià, precisament en el punt del Renaiximent a on, per
tota Europa, s’imponia la victoria de les llengües vulgars.

D) ECONOMIQUES

III

Aixina com en el segle XVI no se podia dir que estes causes foren importants
en el proces de la decadencia llingüistica, en el XVII l’expulsio dels moriscs fon
un factor que provocà un colp fortissim a la societat i a l’economia valencianes.
En la llengua autoctona s’expressaven el poble, la burguesia i els aristocrates
en les Corts en el XVII, pero no tenía conreu lliterari. La situacio se va agravar
despres de la guerra de Successio, quan foren abolits els Furs de Valencia, i la
llengua nacional fon expulsada de l’Administracio de tot el Regne.

CONSEQÜENCIES

16

17

A) LA PRODUCCIO POPULAR, UNA EXCEPCIO
Hi ha un sector de la produccio lliteraria que se queda practicament al marge i
pot ser que en alguns casos encara prenga mes volum: es la lliteratura popular, o la
produccio que pot subsistir al marge de la cort i d’estament oficials: poesia popular,
teatre, satira, cartes privades, etc., en la qual, l’assimilacio del castella no se dona o
es parcial, arribant a enllaçar en la «Renaixença».

B) AVANÇ DEL CASTELLA
El valencià, com a llengua lliteraria, se somet al castella, creixent l’atraccio pel
seu segle d’Or, fent tot aço que les classes cultes opten per escriure en castella.
Creix la desconfiança per la propia llengua i la superioritat llingüistica atribuida
abans al llati, s’aplica a hores d’ara al castella. Comença a estendre’s l’argument
del tortosi Despuig: «El castella es entes per un major nombre de persones».

C) MINVA LA TENSIO CREADORA
Decreix la creacio lliteraria i no es produix ni un autor important ni en valencià ni
en castella, llevat de figures aïllades de segona fila.
En el segle XVI, Petrarca influix molt en la lliteratura i, a la fi del segle, sera quan
Lope troba en Valencia un nucleu molt fort de comedia, que era en castella, i ha
segut molt important per a entendre el teatre espanyol.
La produccio es reduix a gran quantitat de certamens religiosos, topics, bilingües i en mediocres participans.
S’utilisa la metrica migeval i alguns autors del XVI imitaren la produccio castellana. A mes, el poeta valencià Ausias March fon molt llegit.

D) IMPRENTA
Per raons de venda, es tendix a publicar en llati, llengua universal de cultura, i
sobre tot en castella ya que la difusio es mes ampla: Espanya i mes tart, America.
Estes han segut, en general, les conseqüencies mes immediates de l’inici de la
Decadencia. Seguidament passare a analisar cadascu dels segles que constituixen
el periodo al qual nos estem referint, o siga, la Decadencia Valenciana.
18
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A) EL SEGLE XVI
1. Aspecte Historic
Des de l’epoca dels Reis Catolics, bona part de l’aristocracia valenciana
terratinent, s’havia emparentat per matrimoni en la castellana: per esta rao
part d’esta aristocracia residia fora de les seues terres; i aço portà com a
conseqüencia el canvi de llengua. El valencià deixa de ser una llengua de cultura i es convertix en llengua familiar, o siga que es produix el fenomen que
coneixem en el nom de diglossia.
En la nostra societat valenciana la supremacia de l’economia monetaria
sobre la dels recursos naturals, tingue repercussions negatives en quant al corporativisme gremial tradicional, el qual es sentia amenaçat. Les capes inferiors i
miges de la societat, en decaure els gremis varen perdre el sentiment de seguritat. La noblea, que s’havia tornat cortesana, aumentava els seus privilegis
materials. Les diferencies economiques
entre els distints estaments, accentuades pel desenroll del capitalisme, produien una gran inseguritat social.
Un greu p rob lema socia l de
Valencia fon que gran part del proletari
rural estiguera constituit per moriscs,
els quals formaven una minoria etnicareligiosa i llingüistica-cultural, absolutament inassimilable, els quals s’aferraven a les seues tradicions, religio
musulmana i llengua arap.
Junt ad estos moriscs i odiant-los
«cordialment», vivia un atre proletariat
de cristians vells, urba o rural. Una
organisacio social tan defectuosa,
forçosament havia de causar una crisis
i tingue lloc la revolta de la germania.
Conve fer un comentari, encara
que breu, d’est episodi historic. Les
22

Donya Germana de Foix, segons un llenç procedent de Sant Miquel i els Reis. (Museu de Belles
Arts de Valencia).
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Germanies, foren una revolta que tingue lloc entre 1519 i 1523. Segons Piles
Ros, la Germania de Valencia, no fon una revolucio proletaria, ya que la majoria
dels agermanats, tenien filiacio burguesa. Els gremis valencians lluitaren contra
la noblea, la qual fon defesa pels seus serfs moriscs. En l’estiu de 1519, per
por a la terrible pesta que assolava a Valencia, la noblea ix de la ciutat i mentres els imposts que amenacen en arruïnar als llauradors, aumenten. Aprofitant
l’absencia dels nobles i oficials reals fugitius de la pesta, s’armen els gremis de
Valencia, pretextant la defensa del Regne contra les incursions pirates nortafricanes.
Des de 1516 regna en Espanya Carles I d’Austria, que encara no havia vingut a Valencia a jurar els Furs (els quals juraria en 1527). El monarca pretenia
que prestara jurament per delegacio seua el Cardenal Adria d’Utrech. El Braç
Militar i Eclesiastic s’oponen, en canvi el Braç Popular, mes deferent en la
corona, accedi ad esta proposta.

que, els agermanats (la burguesia), ya estaven previament castellanisats, encara que insistix que no en la llengua parlada.
Un atre aspecte historic important en el fenomen castellanisador que nos
ocupa fon la Cort de Na Germana de Foix, que en Valencia tingue molta importancia en la difusio del castella com a idioma.
Fon un nucleu cultural molt important, que s’adequà a les noves modes,
pero tota la lliteratura produida en esta cort, fon escrita en llengua castellana,
que era la dels seus destinataris (els virreis). Cap d’autor cortesa va escriure en
valencià perque la virreina no el sabía. Si est apareix en alguna obra sobre tot
teatral, sera posat en boca de personages de classe baixa i buscant freqüentment els mateixos efectes: la comicitat.

El rei, resentit en els nobles, autorisà l’armament dels gremis, formant-se
d’esta manera un eixercit popular en lluita oberta contra la noblea.

Esta cort tambe influi en la castellanisacio no solament cultural, sino a mes
idiomatica: la partida de nobles a la cort de l’Emperador com a cortesans o els
matrimonis d’aristocrates en Valencia en families castellanes va produir l’abandonament de la llengua, com es pot observar en la correspondencia ya en la
primera mitat del segle XVI.

A principis d’octubre de 1519, els gremis de la ciutat de Valencia formen «la
Germania» i creen per a governar-la la «Junta dels Tretze». Despres de moltes
pressions la noblea es recolzada pel rei, i els antiagermanats guanyen en
l’ajuda de l’eixercit castella. Els guanyadors eren els «mascarats», els nobles
valencians lligats estretament a la Cort de Germana de Foix, copia de la de
Carles I, i per tant, un factor de castellanisacio.

En resum, podem dir que en Valencia hi hague una acceleracio del proces
de castellanisacio promogut pel govern de Germana de Foix i els seus esposos: Branderburg i el Duc de Calabria, el seu tercer marit (1526-1696), i tambe
influi molt en este proces Sant Joan de Ribera, virrei i arquebisbe de Valencia
(1569-1691). En est ultim, Valencia viu un ambient mes estricte i la cort te un
caracter italianisant.

La dura repressio contra els revolucionaris produirà la desaparicio de la lliteratura burguesa valenciana escrita en valencià (sobre tot entre els anys 15201530), es dir la lliteratura realista que produia fonamentalment obres colectives.
El grup aristocratic se castellanisarà i el burgues desapareixera, lliteralment
parlant.

El proces Inquisitorial tambe afecta d’un modo especial a la llengua valenciana, encara que no va atacar mai directament. Pero es veren afectats el sector dels conversos, els quals eren bons sustentadors d’ella i al mateix temps la
mantenien lliterariament. Jordi Ventura que ha estudiat este tema en detall, arriba a les conclusions anteriors. Fa un llistat dels autors participants en certamens lliteraris i comprova cóm una majoria d’ells seran acusats de judaisants,
sent inclus alguns d’estos cremats.

Les tendencies castellanisadores que existixen en Valencia s’accentuaran
en la repressio (el castella era la llengua dels virreis i de la seua Cort). La
repressio, sobre tot economica, acabarà en la majoria de les manifestacions
culturals de la burguesia, i la lliteratura satirica i piatosa entrarà en decadencia.
S’ha produit el fet decisiu del canvi de llengua. Distints autors opinen que
les Germanies afectaren de forma clau en la castellanisacio cultural de
Valencia. En canvi Garcia Cárcel diu que aço no es tan important i seguix dient
24

La repressio de la Cort de Germana de Foix i l’Inquisicio liquiden els sectors
socials que promocionaven una cultura autoctona i en valencià front a la cultura renaixentista de la classe social alta feta en castella.
Com a conseqüencia d’aço, desapareixera la poesia satirica i a soles quedarà una poesia religiosa. S’ha de tindre en conte, que la llengua utilisada per
25

l’Inquisicio era el castella. Tot junt, fa que hi haja una identificacio entre el castella i la llengua del «poder».
No obstant, en algun temps continuà la publicacio de llibres en valencià
(sobre tot religiosos) en Valencia despres del fort colp de la decadencia dels
anys vint. Sol donar-se la data de 1570 com a inici del monolingüisme absolut
en castella, lo que supon l’abandonament tant del valencià com del llati.

2. Aspecte Llingüistic
Est apartat el dedicare en primer lloc a la citacio d’algunes denominacions
de la llengua valenciana que concorren en este segle, per a passar despres a
extraure els canvis llingüistics del valencià a distints nivells de la llengua com
ara fonetics, sintactics, morfologics... que he considerat mes interessants i
possiblement mes usuals i coneguts.

A nivell morfo-sintactic, es podria citar l’alternancia de les formes –ea i –esa
que provenen del sufix llati ˘ıt˘ıa, com en «pobrea/pobresa, aptea/aptesa, tristea/tristesa, bellea/bellesa»...
Tambe la relativa freqüencia dels demostratius no reforçats: «est, esta,
estos, estes», que des del segle XVI s’han impost en Valencia.
I per citar-ne un atre eixemple, destacare els numerosos casos de perdua
del genero femeni en el numeral «dos».
A nivell lexic, es consolida el fenomen nomenat «hispanisacio lexica», que
havia començat ya en els segles XVI i XV. Per hispanisacio s’enten la substitucio
de lexemes galo-romanics, per uns atres de procedencia iberorromanica en la
produccio lliteraria. Junt ad aço se dona una entrada de paraules castellanes, o
aragoneses, per efecte del «poder» que va adquirint la llengua castellana.
3. Aspecte Lliterari

A pesar de l’utilisada expressio «llengua valenciana» durant el segle XV i
principis del XVI, encara es troben en esta epoca numerosos eixemples d’uns
atres noms usats en anterioritat com son: «romanç, vulgar, pla i matern» entre
els mes freqüents. Noms arreplegats en estadistiques a base d’obres, protocols i documents publics conservats.

En quant a l’aspecte Lliterari dire que, en este segle que nos ocupa, hi ha
publicacions de diversos temes en valencià i bilingüe, realisats per autors
valencians encara que les seues obres hagen vist la llum fora de les nostres
terres, o be, tambe hi apareixen obres d’autors que, si be pertanyen a segles
anteriors, les seues obres es publiquen en el s. XVI (com es el cas de S. Vicent
Ferrer).

En quant als canvis llingüistics del valencià, en alguns texts del segle XV, i en
tots aquells que s’escriuen despres de 1460, es poden constatar les següents
caracteristiques:

Vullc fer constar que, en molts casos, encara que aparega una publicacio
en valencià, castella o llati en el seu titul, son contingut pot ser bilingüe (valencià-llati) o (valencià-castella).

A nivell fonetic-fonologic, destacare el manteniment de la «a» etimologica
en silaba inicial, com en «llançar, jaure, traure, naixer, maravella, nadar...»,
mentres que el catala en este cas fa una –c–.

Com a generos lliteraris es cultivarà: la Lliteratura Juridica, la Poesia, i la
Miscelanea. I dins del grup d’unes atres materies descatariem: la Didactica, la
Filologia, l’Historia, l’Hagiografia, la Medicina, la Moral, l’Industria, la Religio, la
Sociologia i la Llegislacio.

La palatalisacio de la /s/ seguida de /k/, molt generalisada en el valencià,
com en «mereixca, naixque, ixca, etc.».
L’omissio grafica de la «l» en altre/s i nosaltre/s que mossen Fenollar condena expressament en les seues «Regles».
El manteniment de la «e» etimologica en paraules com «fenoll, renyo, redo,
genoll».
La representacio de la preposicio lliteraria «ab».
26

Despres d’esta breu introduccio, passare a fer un estudi detallat dels autors
que, des del meu punt de vista, poden resumir millor l’essencia d’este segle, i
que d’una manera o d’una atra han destacat tant en la seua trayectoria lliteraria, com en el seu treball per la defensa de l’autoctonia de la llengua valenciana.
En este periodo fare mencio de la tentativa purista i la reaccio satirica a
carrec de mossen Bernat Fenollar i Jaume Gassull respectivament.
27

L’humanisme arribà pronte a les nostres terres i, els humanistes, per admiracio de la llengua llatina, feren decaure la nostra prosa en els seus excessos
artificiosos, un immoderat us de cultismes lexics, i una sintaxis torturada per
inversions, incisos d’imitacio llatina, etc. Un reso que fara Nebrija en la llengua
castellana, pero molt mes modestament, son unes:
Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols de mossen Bernat
Fenollar i que foren refetes pel catala Jeroni Pau.
Es tractava d’evitar les paraules rustiques i es volia donar la pauta del purisme idiomatic. En aquelles regles, eren condenats els arcaismes, refutats els vulgarismes, deixats de banda els dialectismes i proscrites les paraules populars.
La tentativa purista de Fenollar no trobà, no obstant, un ambient propici i
aixina, en Valencia, els llectors i escritors troben predileccio per la critica burlesca en forma de ficcio poetica. D’este modo, les «Regles» de Fenollar portaren a Jaume Gassull a escriure La brama dels llauradors de l’Orta de Valencia
contra lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnifich
mossen Jaume Gassull, cavaller. En esta obra es condena el purisme idiomatic
de Fenollar, a favor de les expressions populars valencianes.
Fon publicada en 1561, i la major importancia d’esta, residix en el camp de
la lexicografia.
Per a acabar est aspecte lliterari i tambe este segle, afegire unes caracteristiques generals.
Es pot afirmar que existix una vigencia clara dels generos populars ya que a lo
llarc del s. XVI, i a pesar de la castellanisacio creixent de l’aristocracia i la subordinacio de la burguesia, la produccio en valencià no desapareix, ni tan sols es talla. En
Valencia, continuen escrivint en valencià molts poetes com Andreu Marti Pineda,
Valeri Fuster, i tambe encara que siga en part de la seua obra, Joan Ferrandis
d’Heredia i Joan Timoneda, per posar alguns eixemples de les dos variants.
En este periodo, la poesia popular es important i està plena de vitalitat, havent
sobrevixcut sobre tot per la seua independencia dels ambients cortesans.
Tambe en este segle, hi ha intents de conseguir un teatre autocton, especialment en la segona mitat.
Durant esta epoca mantenen la seua vigencia les representacions dels misteris, que arribaren a perdurar fins al segle XVIII. I sera en el XVI, quan comencen
a representar-se a l’aire lliure, sobre tot en el marc de la processo del Corpus.

Obra d’En Marti de Viciana. Està escrita en lletra gotica sense numerar, pero en signatures. A de 8 fulles i de B 6.
La fulla a la qual correspon la signatura Biiij, porta equivocadament la Aiiij.
En el revers de l’ultima fulla, a continuacio del text, es llig lo següent:
“U.F. Carrança Ordinis Carmelitarum Valenctie xxvij. Octobris, M.D. lxxiiij”
En el Museu Britanic de Londres es conserva un eixemplar d’esta edicio.
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Volum de 175 x 126 mm., realisat per Miguel Ortigues. Eixemplar incomplet de la Biblioteca Universitaria de
Valencia, enquadernat en el volum conegut per “El Nazareno”.
Comença el text en la fulla següent de la portada: “Lo plant de la gloriosa verge Maria v~
et
y contemplant son fill glorios crucificat en la creu, ab algunes piadoses cont~
eplacions”.
Aclarim que el signe (~) damunt de la e (i de qualsevol atra vocal), indica que hi ha una consonant nasal
(m, n, ny) elidida. Es completaria de la següent forma: vent i contemplacions.
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B) EL SEGLE XVII
1. Aspecte Historic
En parlar del periodo historic d’este segle, vullc centrar l’atencio en tres
apartats, els quals considere mes importants i significatius per a explicar el
tema de la Decadencia valenciana. Estos son: Els moriscs: la seua expulsio i
conseqüencies demografiques i economiques de la mateixa; la perdua de la
consciencia foral i la segona Germania.
Els moriscs constituiren al llarc del segle XVI una verdadera preocupacio per
als governants, perque mentres el poble els mirava en hostilitat per motius religiosos i economics, la noblea els defenia perque, com a vassalls, contribuien a
enriquir-la, i combatiren al seu costat en la guerra de la Germania. No obstant,
el problema acabà quan, el 22 de setembre de 1609, tingue lloc el decret
d’expulsio dels moriscs valencians, dictat per Felip III, determinant-se ports i
plages destinades al seu embarcament, com per eixemple: Valencia, Alacant,
Denia, Vinaros...
Segons diu Teodor Llorente: «Ciento cincuenta mil personas, bien o mal contadas salieron del Reino: eran el núcleo y la flor de la población agricultora; no
cabe duda en que produjo su marcha una gran merma en la riqueza pública».
L’expulsio fon un colp fortissim a la societat i a l’economia valencianes, ya
que la perdua demografica que experimentà Valencia, va supondre una paralisacio de les activitats laborals.
En Valencia, quedaren 500 pobles buits, dels quals se’n repoblaren 258 en
el segle XVII, per gent cristiana de poblacions veïnes. No obstant, en 1638, 205
poblacions quedaren despoblades. La repoblacio fon molt lenta, i hagueren de
vindre immigrants d’uns atres llocs: Catalunya, El Pirineu, Arago, etc.
Les comarques de Denia, Pego i La Marina, foren repoblades principalment
per mallorquins.
En quant a l’orde social, en Valencia se polarisen els grups socials: minoria
dominant-majoria explotada.
Com a conseqüencia de l’expulsio dels moriscs, hi ha una depressio economica general; el canvi d’estructures te lloc entre 1605 i 1615.
Volum de 328 x 193 mm., XXX folis numerats i dos mes de principis, o siga la portada i la Taula, que principia al vers d’aquella. Estan escrits a dos columnes, en signatures i reclams. Eixemplar de la Biblioteca de
Catalunya; un atre eixemplar se conserva en l’Universitat de Valencia i un atre en la d’Arús de Barcelona.
Edicio de 1565.

En les comarques meridionals, degut a una oferta mes gran de repobladors,
tingue lloc una forta reaccio senyorial, lo que desembocà en una dura condicio
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servil. Tot el segle XVII, es una epoca de crisis agricola d’escassa produccio en
les terres abandonades pels moriscs, de desenroll de la ganaderia i de l’expansio dels latifundis. En les ciutats entra en crisis l’economia burguesa; l’inflaccio
arriba al maxim en el periodo 1610-1611, i la «Taula de Canvis» patix un trencament per insolvencia de bancs o entitats de credit, en 1613.
Pero aixina i tot, la depressio pogue ser superada, i en l’ultim quart del
segle apareixen sintomes de recuperacio de l’activitat comercial, fins a conseguir un desenroll en el segle XVIII.
En quant a les repercussions idiomatiques de l’expulsio dels moriscs, fare
referencia a que la llengua arap d’estos, o siga, la parlada per la tercera part de
la poblacio valenciana, era durament vitupendiada pels cristians vells.
La parla vernacula dels moriscs està imitada en la Doctrina Cristiana en lengua arábiga y castellana de l’arquebisbe Martín de Ayala (1566), en la finalitat
de facilitar la catequesis. En ella demostra que els moriscs continuaven parlant
arap, a la vegada que reflexa un arap un poc diferent del parlat en Granada. Se
coneix en dificultat l’arap parlat en els segles XVI i XVII en Valencia, pero devia
ser molt corrumput.

ments –l’eclesiastic, el real o popular i el noble o militar– sofriren les majors humiliacions, i no se defengue tal vegada com se devia els furs i institucions propies.
Solament en el periodo posterior, en Carles II (que ya no convocà mes Corts)
la recuperacio general a finals de segle es traduix en la participacio activa dels
valencians en la politica de neo-foralisme, reaccio positiva que apareix en la
periferia espanyola front a una Castella encara ben immersa en la depressio.
Per acabar est apartat historic fare un breu comentari de la segona Germania
dient com a introduccio que, els canvis economics del segle XVII en el Regne de
Valencia, es traduiren en una major pressio economica dels senyors cristians
damunt dels seus vasalls, ara tambe cristians. Esta pressio fiscal generà la segona Germania, en 1693, guerra dels llauradors contra els senyors feudals del
Ducat de Gandia, que mes tart s’estengue per tot el sur de les terres valencianes.
Esta guerra explica el posterior exit dels Austries entre els llauradors, en la Guerra
de Successio –ya que els Austries prometien rebaixar-los els imposts.
Aixina puix, esta segona Germania enllaça, seguidament, en la Guerra de
Successio, a la mort del rei espanyol Carles II.

2. Aspecte Llingüistic
Com que Valencia havia segut repoblada per gents d’uns atres regnes, despres de l’expulsio dels moriscs, se poden constatar caracteristiques dialectals
dels regnes repobladors, com els parlans de Tarbena i de La Vall de Gallinera
en caracteristiques mallorquines.
La vinculacio dels nobles a la monarquia, se va traduir en el canvi de llengua, la seua substitucio pel castella; pero Valencia mai havia segut tan anticastellana com en el present segle, justament l’epoca de major pressio economica
i social castellana. De fet, el gran protector de la monarquia, el Comte-Duc
d’Olivares digue: Con los valencianos haré lo que yo quiera, con los aragoneses
lo que podré, con los catalanes lo que ellos quieran.

En esta centuria la llengua propia quedà relegada a la mediocritat, molt mes
que en el segle anterior:
El castella va prenent major importancia en perjuï del valencià. Inclus en els certaments religiosos o profans, trobem mostres en bilingüe i alguns eren multilingües,
puix a mes del castella i del valencià tambe se versifica en llati, portugues i en italia.

Centrant-me en el segon punt d’esta part historica, la perdua de la consciencia
foral, fare referencia a que este fet sera una nota caracteristica d’este segle. Quan
Felip IV de Castella, necessitant recursos, convocà en 1626 Corts d’Arago en
Barbastre, de Catalunya en Lleida i de Valencia en Monso, els valencians es queixaren de que les Corts d’este Regne s’hagueren de celebrar fora del seu territori,
quebrantant en aixo un privilegi d’En Pere el Ceremonios, cosa que no se fea en
aragonesos i catalans. D’este modo, i fent cas omis el Comte-Duc d’Olivares de
les queixes dels valencians, les Corts se celebraren en Monso, a on els tres esta-

Ya que els temes se repetixen, son mediocres en general i l’us del valencià
fon molt reduit, no m’estendre massa en les caracteristiques generals de la
nostra llengua; no obstant en citare algunes d’elles que es poden apreciar al
revisar en general els texts de l’epoca:
– Preponderancia, quasi general, de les formes incoatives en -ix (oferix,
sofrix i patix).
_ Els demostratius «este» i derivats son generals.
– Apareixen castellanismes com: trono, cuidado, gastos, que ya apareixen
en anterioritat.
– Confusio de la B i V.
– Confusio de CH i de G, que pot ser anterior al segle XVI.
– Us ocasional de la grafia Ñ (castellana) en lloc de NY (correcta grafia
valenciana).
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3. Aspecte Lliterari
En este segle, i seguint els estudis de Josep Ribelles Comin (tal i com ya
havia fet en l’estudi corresponent al segle anterior), els generos lliteraris mes
cultivats seran: la Lliteratura Juridica, Miscelanea, la Poesia, a mes de ser
usada en unes atres materies i camps d’estudi com: Agricultura, Filologia,
Hagiografia, Historia, Llegislacio i Religio.
En l’apartat que dedique a fer un estudi detallat d’alguns autors que mereixen ser destacats, fare alusio a un d’ells que arriba a fer unes «teorisacions»
explicitant l’independencia idiomatica del valencià. Es tracta de Llorenç Mateu i
Sanz (Valencia 1618-1680) el qual en la seua obra Tractatus de Regimini Urbis
et Regni Valentiae afirma que la llengua valenciana constituix una llengua distinta de la catalana, apartant-se d’esta de la mateixa manera que l’aragones del
castella.
Est autor reflexa el sentiment de molts valencians del segle XVII i posteriorment del segle XVIII que defenien l’independencia llingüistica del valencià.
Per a rematar, en este segle fare alusio a una serie de caracteristiques lliteraries que permetran una visio resumida:
– Esta centuria se podria resumir lliterariamente en tres paraules: POSTRACIO, DECADENCIA, MARGINACIO. Periodo (1614-1707).
– Hi ha un empobriment tematic, repetint motius escassos d’inspiracio.
– La poesia se cultiva de manera rutinaria i artificiosa, repetint la tendencia
del segle anterior de relegar la llengua valenciana a versos burlescs o
satirics.
– L’Histografia i la Biografia oferiren pocs tituls, escrivint-se molt poc en
prosa.
– La lliteratura religiosa destaca en l’oratoria sagrada.
– En quant al teatre no fon tan ric com en el segle anterior, sobre tot en
l’aspecte creatiu. A mes, cap a la mitat del segle XVII, l’art dramatic fon
durament combatut.
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Obra de Mateu i Sanç. Son dos volums de 250 x 160 mm. El primer, que es este, te 28 fulles de principis sense
numerar, mes la portada, anteportada i la fulla que porta el retrat de l’autor, la qual falta als dos eixemplars que
es conserven en la Biblioteca Universitaria de Valencia. El volum està compost per 632 pagines, en reclams i
notes marginals; VI capituls, tots en inicial mayuscula adornada, i a la vegada subdividits. A la fi, l’index està
escrit a dos columnes, hi ha una fe d’errades i apareix el següent colofo: “Valentiae,/Apud haeredes Chrysostomi
Garriz, per/Bernardum Nogues, iuxta molendi-/num de Rovella, anno/1655”.
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Volum del Dr. Guillem Ramon Mora de Almenar. Les seues dimensions son 250 x 136 mm. de 8 fulles de principis, inclus la portada. Conté 372 pagines numerades i 18 fulles finals sense numerar, en signatures, reclams i
notes marginals. Edicio realisada en la ciutat de Valencia. En les 7 fulles de principis se contenen: La Llicencia
real en valencià per a l’impressio, donada en el Real Palau de Valencia a 18 de decembre de 1625 pel Marqués
de Pobar, “y en pena de cinch-cents florins de or de Arago als Reals Confrens aplicadors, y de bens dels contrafahents exhigidors” als qui no la guarden, observen o contradiguen.

Obra realisada per En Marc Antoni Orti. Es un volum de 174 x 110 mm.;
23 fulles de principis inclosa la portada i 131 numerades de text. Presenta signatures i reclams.
L’eixemplar pertany a la Biblioteca de Catalunya, i no porta index. Seguixen en les 22 fulles de principis la:
“Aprovacion del Mvy Reverendo Padre Maestro Fr. Vicente Sierra de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced...”; les Llicencies del doctor en Marti Dolz del Castellar, vicari general de Valencia, i d’En Petr.
Villacampa i Pueyo i varies composicions poetiques d’elogi a l’autor de varies personalitats fetes en llati,
i castella; a mes hi ha dedicatories escrites en valencià.
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C) EL SEGLE XVIII

La participacio valenciana fon parcial i desorganisada, prenent part en companyia de les tropes de l’archiduc.

1. Aspecte Historic
En primer lloc fare referencia a un fet molt important per a la nostra historia:
la Guerra de Successio:
En 1700 mori el rei Carles II «el Hechizado» i, ocupà el tro d’Espanya un
frances, Felip d’Anjou, net de Lluïs XIV. Varies potencies europees, en considerar que este fet sería un perill ya que aumentava les possibilitats de França,
s’uniren per a patrocinar, per mig de les armes, l’acces de l’archiduc Carles
d’Austria al tro hispanic.
D’este modo comença la guerra de Successio, en la qual hi hague moltes
implicacions, a banda d’interessos estrangers.
El Regne de Valencia en un principi permaneixque al marge de la lluita; pero
quan l’any 1705, es presentà en Denia una gran esquadra anglo-holandesa, portant a un militar valencià, el general En Joan Baptiste Basset, per a captar l’adhesio a l’archiduc, el Regne de Valencia es va vore implicat en l’enfrontament belic.
L’Historiografia ha presentat als Austries com als conservadors i als defensors de Felip V com a europeistes, pero alguns estudiosos del tema, opinen
que esta es una interpretacio mal intencionada. Si centrem la nostra atencio en
les terres valencianes, el conflicte social es veu marcat per unes denominacions molt conegudes en Valencia entre els partidaris de la casa d’Austria
(MAULETS), i els de la casa francesa (BOTIFLERS).
La causa de l’archiduc Carles era seguida pels llauradors i habitants de ciutats i viles que havien defes la causa de les Germanies; este partit es guanyà
moltes simpaties en La Marina i en general en totes les terres valencianes,
devent-se tal vegada a un gran temor tant a l’absolutisme com al centralisme,
que els Borbons practicaven en França, molt millor que els Austries en Espanya.
Part de la noblea urbana i de la burguesia de la capital, aixina com eclesiastics, estaven a favor de l’archiduc. El camp fon predominantment «Maulet», en
l’esperança de vore en la seua victoria una reduccio de les opressions senyorials.
Un fet que va a marcar tant este segle com la posterior Historiografia valenciana, sera la Batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707). L’accio belica es desenrolla entre les tropes de Felip de Borbo, comanades pel duc de Berwick, i les de
l’archiduc Carles d’Austria, al front de les quals estaven el marqués das Minas i
Lord Galway.
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La batalla fon guanyada pel frances, i aixina quedaren practicament obertes
les portes de la ciutat de Valencia, la qual fon ocupada. Hi hague punts de
resistencia considerable com el cas de Xativa, Denia o Alacant.
Les conseqüencies serien les següents:
– La dissolucio del consell d’Arago en juny de 1707.
– Valencia passà a dependre de Castella.
– S’aboliren els Furs, 29 de juny de 1707, perdent-se l’autonomia i convertint-se Valencia en un territori ocupat.
Centrant-nos en la politica Borbonica durant este segle, ens caldra parlar de
diferents aspectes:

Politic.
Felipe V, en ser proclamat rei, lo primer que feu va ser abolir els Furs per
mig d’un Real Decret conegut pel Decret de nova Planta o del «Casón del Buen
Retiro».
Este document es el següent:
«Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban, y que con tan liberal mano se les habían
concedido, así por mí como por los reyes mis predecesores, particularizándoles en
esto de los demás reinos de la corona; y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en
los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del
justo derecho de la conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el
motivo de su rebelión; y considerando también que uno de los principales atributos
de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes, las cuales en la variedad
de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar, aun sin los grandes y
fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello, en lo tocante a los
de Aragón y Valencia. He juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo
de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos,
costumbres y tribunales, gobernándose todos igualmente por las leyes de Castilla,
tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente, como
desde luego doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios,
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prácticas y costumbres hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y
Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso,
práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los aragoneses y valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ninguna
distinción; facilitando Yo por este medio a los castellanos motivos para que acrediten
de nuevo los afectos de mi gratitud, dispensar en ellos los mayores premios y gracias tan merecidos de su experimentada y acrisolada fidelidad y dando a los aragoneses y valencianos recíprocas e igualmente mayores pruebas de mi benignidad,
habilitándoles para lo que no estaban, en medio de la gran libertad de fueros que
gozaban antes y ahora quedan abolidos. En cuya consecuencia he resuelto que la
audiencia de ministros que se ha de formar para Valencia, y la que he mandado se
forme para Aragón, se manejen y gobiernen en todo y por todo como las dos chancillerías de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas reglas, leyes,
prácticas, ordenanzas y costumbres que se guardan en éstas, sin la menor distinción
ni diferencia en nada, excepto en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica y modo de tratarla , que en esto se ha de observar la práctica y estilo que hubiese habido hasta aquí en consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa
Sede Apostólica en que no se debe variar; de cuya resolución he querido participar
al consejo para que lo tenga entendido. Buen Retiro, a 29 de junio de 1707”.

En este Real Decret, s’acusava de rebels a tots els habitants del Regne de
Valencia; la noblea i uns atres cossos socials alegaren rapidament la seua fidelitat al monarca; i este, en un atre Decret donat el 29 de juliol, reconeixia tots
els privilegis ad estos grups.
La repressio fon molt dura al principi, despres el centralisme monarquic
s’impondra en facilitat, favorit per l’expansio economica del segle i pel despotisme ilustrat que conta en la colaboracio de la burguesia.
Aspecte economic i demografic.
El segle XVIII es una etapa d’expansio, la qual s’havia iniciat ya en les ultimes
decades del segle anterior. La poblacio es triplica, de 1718 (255.000 habitants)
a 1787 (783.000), omplint-se per primera vegada el buit que havien deixat els
moriscs, tenint gran importancia en este creiximent les immigracions.
En lo referent a l’economia, el desenroll de l’agricultura es considerable i va
paralel al creixement demografic. No obstant, no hi ha una autentica revolucio
agricola, destacant-se unicament la creacio de nous regadius i l’inici de
l’expansio del citrics.

La propietat rural la detenta en gran part la noblea i l’iglesia. El llaurador
mijà estava somes a imposts reals, senyorials i religiosos.
El comerç tambe adquirirà major importancia; les reformes de Carles III van
permetre que diversos ports espanyols pogueren comerciar en America i
l’aument de la demanda de productes peninsulars beneficiaren la produccio
textil valenciana. Alacant constituix un gran nucleu de comerç.
El floriment economic del XVIII sera efimer. L’ultima etapa de la centuria (17701800), en Carles IV, constituirà un periodo de crisis paralel a la que registra en
tota Europa, encara que l’agricultura i el comerç valencians la resistiran millor.
Aspecte social.
El desenroll economic no comportà una transformacio de l’estructura social
de l’antic regim. En Valencia triumfa encara el regim senyoral, i sobre tot en les
comarques meridionals. Valencia constituix un mon rural i senyorial, en chicotetes illes preindustrials. Gran part d’estos senyorius estava en mans de castellans i aragonesos.
L’aristocracia domina la vida social de manera quasi absoluta, recolzant
l’uniformisme borbonic i abandonant definitivament el valencià com a llengua.
Els chicotets sectors burguesos tendixen a reinvertir els beneficis en la
terra, inclus la Real Societat Economica d’Amics del Païs, difusora de les innovacions ilustrades, tambe orientarà a la potenciacio agricola. Solament Alcoy
constituix una nota discordant, podent parlar d’una burguesia incipient ide
caracter industrial d’esta ciutat.
Les classes treballadores urbanes s’oponien als privilegis de l’Antic regim,
adquirint gran importancia a la fi del segle, sent esta una epoca de crisis general
i d’agitacio de la gent del camp. Esta crisis explica l’auge del bandolerisme rural
i l’abundancia de treballadors del camp sense terra, sent simples jornalers.

2. Aspecte Llingüistic

De la produccio agricola, una part es dedica a l’exportacio, i una atra (raïm,
morera, lli, canem) constituix la materia prima de l’industria incipient.

Este segle se caracterisa per la dualitat cultural. El bilingüisme social i lliterari que venien produint-se des de 1522 es consolidaren, tant per la posicio
elitista de molts «ilustrats» com per les conseqüencies del decret de Nova
Planta, que supongueren per a Valencia la prohibicio del valencià, implantant-se el castella com llengua oficial de l’administracio i de la justicia. No
obstant aço, va sorgir una reaccio recuperadora de la tradicio cultural del
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valencià un poc mes intensa i eficaç que les enyorades reivindicacions anteriors.
En relacio a la llengua, Sanchis Guarner afirma que:
«Els valencians doctes desdenyaven o tractaven amb commiseració la llengua del país, pero l’estament popular li mantenia absoluta fidelitat. Des del segle
anterior la literatura valenciana havia caigut en la folklorització sense contrapunt...
Generalment eren només semicultes els autors dels romanços, auques, gojos,
rondalles i col.loquis, que gaudien de l’exit popular... La massa popular a la
darreria del segle XVIII va augmentar considerablement el seu pes dins la societat,
i per al seu consum es publicaven nombrosos fulls, solts, generalment satírics,
escrits en llengua vernacla»2.

Tot aço no va excloure que s’establira una «diglossia» en la societat que perdura fins els nostres dies. En les aules retrocedi l’us del llati, sent inutil l’intent
de reivure’l; per als «ilustrats», continuà sent el preferit vehicul d’expressio.
Per tot lo dit, no es pot parlar en concret de les variacions llingüistiques d’este
segle; es podria dir que es seguixen utilisant les de centuries anteriors (s. XVII
sobre tot) quan es tracta d’expressar-se en llengua propia, ya que en ser el castella la llengua preferida del poder, molts foren els llibres escrits en esta llengua.

Carles Ros intentà, basant-se en el perfeccionament del valencià, diferenciar este del catala i del balear. Algunes de les seues paraules foren:
«Lengua valenciana porque en este nombre es en el que pusieron la mano
nuestros pasados en perfeccionarla, en el que ha merecido tantas honras y grandezas... y en el que ha sido tan loada de muchos escritores; pero no en el de la
lengua catalana... pues hoy dia se conserva malsonante, grosera, isleña y montaraz, que a esto llamamos los valencianos –margall–»3.

En una atra ocasio s’arreplega lo següent:
«El fino idioma valenciano consiste, a lo menos ahora, en usarlo con la pulcritud que le han perfeccionado en esta ciudad, sin valerse ya de los vocablos montañeses que aún duran en parte de este reino y en los de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Cataluña... en Barcelona también es el catalán más culto que en su reino,
aunque siempre es lengua grosera, y la valenciana toda primorosa»4.

Lo que Carles Ros pretenia era la completa escissio del valencià, la seua
independencia de la llengua llemosina, ya que considerava que el valencià era
la forma mes correcta d’aquella, i que Valencia era per al llemosi lo que Toledo
per al castella, o siga el lloc a on millor es parlava l’idioma.
Pero segons Sanchis Guarner:

3. Aspecte Lliterari
En este segle, els generos lliteraris son els següents: Lliteratura Juridica,
Miscelanea, Musica, Poesia, i dins de l’apartat d’unes atres materies destaquen: La Didactica, la Filologia, Historia, Religio i Zoologia.
En l’apartat que dedique a fer un estudi detallat d’alguns autors mes destacats, en el present segle en referire a tres: Carles Ros i Hebrera, Fra Lluïs
Galiana i Marc Antoni d’Orellana i Mocholí.

«Carles Ros fou un actiu reivindicador de l’idioma sense parió en la Catalunya
divuitesca, pero era un bohemi autodidacte, que no reeixí a interessar realment
els estufats i competents erudits valencians de la Il.lustració, i que només com a
lexicògraf tingué continuadors»5.

Algunes de les seues obres destinades a la llengua son:
Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano (1734), Qualidades y
blasones de la llengua valenciana (1752), Diccionario valenciano-castellano
(1762), un llibre de refranys, i a mes reedità obres de segles anteriors.

CARLES ROS I HEBRERA
Fon notari i un gran defensor de la llengua. Tingue gran exit com a escritor
populiste. Les seues obres en valencià tingueren gran difusio, encara que hi ha qui
va menysprear la seua obra, com Mayans i els ilustrats de l’epoca. Pero el gran
amor de Carles Ros era la llengua dels valencians, de la qual opinava que era una
llengua suau, breu i graciosa, barreja de paraules arabigues, gotiques, gregues,
hebrees i llatines, pero rebuja la definicio de llemosina per a la seua llengua, aludint que aquella sería la dels classics i valenciana la dels seus contemporaneus.

————————
(2) SANCHIS GUARNER, M.: La llengua dels valencians. Ed. Tres i Quatre. 1983. Valencia.
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FRA LLUÏS GALIANA I CERVERA
Fon dominic, narrador i poeta i tambe un gran defensor de la llengua valenciana. Tenia una formacio cultural superior a la de Carles Ros. Va escriure
Rondalla de Rondalles, que es un conjunt de modismes i paraules populars.

————————
(3) SANCHIS GUARNER, M.: Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI-XVII-XVIII.
Alfons el Magnanim, 1963. Valencia.
(4) COMAS, A.: La Decadència. Dopesa-2. Barcelona 1978.
(5) SANCHIS GUARNER, M.: La llengua dels valencians. Tres i Quatre. Valencia, 1983.
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Les seues idees al voltant del valencià son precises i concretes; protesta en
contra dels que pensen que la nostra llengua a soles està per a les coses de «graceig», ya que ell la considera a mes per a tractar coses mes serioses i profundes.
Censura als escritors valencians que, com Beuter, Viciana, etc., deixen
d’escriure en valencià alegant que si escriuen en castella, els seus escrits
arribaran a un major numero de gent. Ad aço Galiana els respon, que si els
escrits eren realment interessants, un atre s’encarregaria de traduir-los, com
ya passà en els classics valencians (Ausias March, Jaume Roig, Joanot
Martorell...)
Per a combatre el desdeny social de la llengua menyspreada, propon reeditar els nostres classics. No obstant reconeix les dificultats economiques de
l’empresa, pero confia resoldre-les, quedant el seu parer ben reflexat en estes
paraules:
«Jo ya sé que este proiecte no pot eixecutar-lo un home que tinga poques
rendes, perque és negoci de gastar diners a manta... Si bé sóc de sentir que
qualsevol que imprimira esta gran obra, res havia de pedre, perque tots los que
foren de bon gust en aquest Regne, se quedarien molts eixemplars»6.

A modo de resum es pot afirmar, que fra Lluïs Galiana, sentia verdadera
curiositat i un gran amor per les expressions mes genuïnes de la seua llengua
materna, tenint un gran interes per arreplegar el lexic dialectal.

cià. Tambe considera que hi ha una clara superioritat de la llengua valenciana
damunt de la catalana, en decadencia fonetica i eloqüencia natural.
Es per tot aço que, en el seu interes de dignificar i elevar el valencià, separant-lo d’unes atres llengües, va escriure Marc Antoni Orellana lo següent en el
seu llibre abans aludit Valencia Antigua y Moderna:
«Oyendo hablar a los catalanes, mallorquines y valencianos, es muy fácil distinguir éstos de los otros, porque el hablar valenciano tiene la articulación suave,
clara y jugando o batiendo la lengua sólo con los dientes o paladar, lo que la
habla catalana y mallorquina es violenta, fuerte, áspera y rasgada y con cierta
especie de greguesco tiene más de cultural y ciertos ímpetus duros, broncos y
violentos...»7.

Per acabar este capitul lliterari i este segle
caracteristiques generals de la Lliteratura:

XVIII,

fare un breu extracte de les

– En este segle hi ha una dualitat cultural:
* Elevat numero d’erudits, que desdenyen al valencià.
* El sector populiste que mantenia absoluta fidelitat a la llengua i
fonomentant-se en el poble i en els seus gusts, es creà el casticisme, emparentat en cert modo en la folclorisacio en la qual havia
caigut la lliteratura valenciana del segle anterior.
– La poesia consegui un to mig. La populista no te cap de pretensio estetica.

MARC ANTONI D’ORELLANA I MOCHOLI
Fon juriste i erudit. Afirmà les bases per a una escissio gramatical, en el seu
llibre Valencia Antigua y Moderna.
Fon jurat de Valencia, i quan escriu o convoca certamens sempre procura
dignificar la llengua, afirmant que era necessari rejovenir la llengua materna,
desterrar les veus antigues per les quals se la nomenava a vegades llengua llemosina.
En est intent de marcar l’independencia idiomatica del valencià dia que
esta llengua partia com el catala del llemosi, pero l’intens tracte en el castella, la poca comunicacio en el catala i el menorqui, obligaren a la perdua de
moltes paraules llemosines, a adquirir castellanismes, paraules italianes, i
directament derivades del llati; en esta barreja, segons ell, es formà el valen-

– El teatre no ixque d’una discrecio, pero fon variat i en algun nom que
transpassà l’escena local. Pero hi hague esforços per combatre esta aficio al teatre, arribant a ser prohibides les representacions per orde de
l’Arquebisbe Mayoral, en orde a mes de Ferran VI.
– La novela torna a ser cultivada, coneixent-se ad alguns dels autors fora
del Regne.
– En general, i per acabar, en este segle es pot parlar d’un renaixer cultural, ya que l’ambient es mes propici, la societat mes receptiva i els escritors mes constants.
Despres d’estos segles de DECADENCIA, Valencia protagonisarà un nou
floriment en la seua llengua, i en uns atres aspectes en un fenomen cultural
conegut en el nom de la RENAIXENÇA.

————————

————————

(6) LLOMBART, CONSTANTÍ: Los fills de la Morta-viva. Valencia, 1879.

(7) SIMO SANTONJA, V.: ¿Valenciano o catalán? Valencia, 1979, p. 309.
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Volum de 172 x 100 mm., de XXIV-312 pagines, mes 2 fulles de principis en els retrats de Jaume I i Mossen
Jaume Febrer, i 14 fulles finals o llamines litografiades d’escuts d’armes dels personages del llibre. En el recte
de l’anteportada figura lo següent: “Trovas/de/Mossen Jaime Febrer,/que tratan/de los conquistadores de
Valencia,/nueva edición/hecha con presencia de la primera y de un manuscrito antiguo,/ e ilustrada con
notas/por/ D. Joaquín María Bover, entre los árcades de Roma Cleandro Lycéo, caballero/del hábito de San
Juan de Jerusalen, individuo de la Real Academia de la/ historia, académico de honor de la de San Carlos de
Valencia, de la de San/Luis de Zaragoza i de la de buenas letras de Sevilla: socio de mérito de las/económicas de Murcia, Mallorca y Valencia: de número de la/matritense, etc. etc./(Viñeta)/Palma./Imprenta de Pedro
José Gelabert, 1848”.

Obra de Carles Ros i Hebrera. En 4rt, 4 pagines, a dos columnes. No porta peu d’imprenta. Eixemplar de la
Biblioteca del Doctor Barbera, de Valencia. En esta pagina hem reproduit part del tex original.

48

49

BIBLIOGRAFIA

Volum del Pare Tomas Serrano, de 142 x 200 mm., de 17 fulles de principis sense numerar, inclus la portada i l’anteportada. 452 pagines numerades i 2 lamines finals. Porta signatures i reclams. L’obra està dividida en tres parts. Està
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