TEXTOS I REGISTRES LINGÜÍSTICS
A MALLORCA EN EL SEGLE XVIII

I. INTRODUCCIÓ. CONCEPTE DE TEXT I DE REGISTRE

El treball que tenc el gust de presentar-vos és una petita mostra més d'una
extensa obra en curs d'elaboració des de 1996: una antologia de textos de les Illes
Balears, de caire literari i no literari, des del segle xiii fins a la Guerra Civil, de la
qual ja vaig donar compte en el precedent cohloqui de París.' Lobjectiu d'aquesta
comunicació és, concretament, descriure els diferente tipus de textos i, eventualment, de registres, que a parer meu hi ha, a Mallorca, en el segle xvin. Tanmateix,
a manera d'introducció, comentaré fent esment de les definicions de text i de
registre i de les diverses classificacions deis textos en general segons els tractadistes
de la disciplina de la lingüística textual i, a la fi, faré una nova proposta de classificació.
Segons Enrique Bernárdez (1982; cito i traduesc de Marí 1992: 199), el
la unitat comunicativa fonamental, producte de l'activitat verbal humana, que té sempre carácter social; es caracteritza pel seu tancament semi.ntic i comunicatiu, així com per
la seva coheréncia profunda i superficial, deguda a la intenció (comunicativa) del parlant de
crear un rext Integre, i a la seva estructuració per mitjá de dos conjunts de regles: les própies
del nivell textual i les del sistema de la llengua.
text és

josep M. Castellá, en estudiar les tipologies textuals, afina una mica més aquesta definició dient:
Text és una unitat lingüística comunicativa, producte de l'activitat verbal humana, que posseeix un carácter social. Es caracteritza per l'adequació al context comunicatiu, la coheréncia
informativa i la cohesió lineal. La seva estructura reflecreix els procediments emprats per
emissor i receptor en els processos d'elahoració i d'interpretació. Es construeix per mitjá de
r. Vaig presentar una primera mostra del treball al Col.loqui passat de París organitzat per l'AILLC,
Haig
celebrat el 2000, amb el títol «Séries documentals i registres lingüística a Mallorca als regles xvt i
d'agrair a Vicenr Salvador i a Isidor Marí llur ajuda en l'elaboració d'aquest treball.
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dos conjunts de capacitats i coneixements: els propis del nivell textual i els del sistema de la
llengua (Castellá 1994: 509)

D'altra banda, el concepte de registre apareix per primera vegada en Pámbit
lingüístic a Halliday et alii (1964). Ací el registre és entés com el
conjunt de trets formals diferencials, sobretot de léxic i de gramática (i en algun cas de
pronunciació), seleccionats en funció del context, és a dir, les circumstáncies en qué s'usa la
llengua

Més envant Gregory & Carrol (1978) afinarien en gran manera la noció i
característiques deis registres i a l'hora de descriure'ls i classificar-los parlen del
camp del discurs («field of discours»), o realitat o tema de qué tracta el text, del mode
del discurs («mode of discourse»), segons les condicions d'emissió, transmissió i
recepció del text, amb una distinció essencial entre oral i escrit i entre espontani i
no espontani, i el tenor de l'escrit («tenor of discourse»), que es refereix a la relació
entre els participante amb una distinció essencial entre to personal i to funcional.
Anys més tard, Isidor Marí fará servir també els termes «tenor funcional» (segons
el propósit de la comunicació), «tenor interpersonal» (o nivell de formalitat) i fará
esment de la distinció entre usos privats i usos públics (cf. Luna 1994-95). També,
com diu aquest autor (Marí 1992: zo mentre que
els dialectes són les varietats de la llengua própies d'un grup determinar d'usuaris, els registres
són els tipus de llengua propis de cadascun deis usos diferents en qué la llengua es fa servir.
Per aixó els registres s'anomenen també varietats diatípiques o funcionals de la llengua.

Cada text conté com a mínim un registre d'ús, peró eventualment pot haver-hi
tipus de textos que continguin mostres de dos o més registres. Per exemple, als llibres
de cort de causes penals o criminals de l'Antic Régim solen aparéixer fragments de
registre juridicoadministratiu al costat d'altres d'epistolar, narratiu i co•oquial.'

2. TIPOLOGIA DELS TEXTOS

Pel que fa a la tipologia dels textos, i després de consultar diferents treballs sobre
la qüestió, no he trobat cap classificació que pugui servir de base convincent per a
a. Cf. Miralles (198o), republicat amb algunes modificacions en dos articles a Miralles (2000: «Sobre
els usos lingüístics en les viles mallorquines a l'Edat Mitjana« (89-107) i «Interés lingüístic deis llibres de con
reial ( oo-12.5).
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ordenar el corpus textual estudiat, i n'és el motiu, almenys en bona part, el fet que
les classificacions que s'han fet fins ara es refereixin únicament al moment sincrónic
actual i sobretot a la llengua oral.' El mateix J. M. Adam (1992, cito de Castellá
1994: 16), autor de diverses propostes de tipologia textual, ja manifestava aquesta
dificultat:
Veiem que els prototipus seqüencials són categories relativament vagues i, per tant, operatóries. Si sovint és difícil de determinar quin tipus actualitza un text concret, és perqué la
major part deis textos es presenten com barreges de seqüéncies diverses. Els textos homogenis
(unitipus) són més rars que els textos heterogenis (pluritipus), compostos, per definició, de
seqüéncies diferente. Un text heterogeni és generalment classificat en funció del tipus que
conté els altres.
Josep M. Castellá (1994: 12.1), després de passar revista a distintes classifica-

cions, acaba així l'article:
Potser, la conclusió més general que se'n pot extreure, des del punt de vista de la lingüística
aplicada que predomina en el nostre capítol, és que la millor tipologia, o, en general, el millor
plantejament teóric per a qualsevol qüestió lingüística, no podrá tenir mai un valor absolut,
sinó que la seva adequació dependrá de la naturalesa de l'aplicació que se'n vulgui fer o del
problema que es vulgui resoldre. De fet, des del punt de vista teóric, se succeiran els models i
les propostes tipológiques, probablement cada vegada més afinades i més adequades a la realitat deis textos, peró, tot i l'esforÇat intent, no aconseguiran mai d'abastar en la seva totalitat
l'enorme complexitat del Ilenguatge.

3.

C AP A UN NOU MODEL DE CLASSIFICACI Ó

Tanmateix, a pesar de les dificultats, voldria intentar una base classificatória
ecléctica fonamentada en tres pilars: el contingut, la forma i el tenor de cada un
d'aquests textos. Vegem-ho:
1) El contingut fa referéncia al camp, a la temática del discurs, per dir-ho en
termes de Halliday. Així per exemple, un text religiós tendrá com a contingut algun
3. Josep M. Castellá (1994) passa revista a sis tipus, agrupats de la següenr manera: a. Tipologia deis
actes de parla (J. R. Searle); b. Tipologia binarista (B. Sandig i R. E. Longacre); c. Tipologia referencial
(E.Werlich); d. Tipologia funcional U. M. Adam); e. Tipologia seqüencial (J. M. Adam); f. Tipologia contextual (J. P. Bronckart). D'altra banda, inclou dos annexos, un, dedicat als textos reals classificats segons la
tipologia d'Adam (1992) i l'altre, als textos reals classificats per ámbits d'ús segons el mateix Castellá (199z).
Fuentes Rodríguez (z000) parla de la tipologia segons J. M. Adam i d'altres segons Roulet: a. Tipologies
funcionals (segons la perspectiva de Bühler i Jakobson); b. Tipologies enunciatives (Benveniste i Bronckart);
c. Tipologies situacionals (Halliday, Bouchard, Schneuwly); d. Tipologies cognitives.
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aspecte sobre religió, el camp d'un text lexicográfic será un diccionari o un vocabulari,
un text contractual tendrá com a camp o temática un contracte, d'arrendament o per
a fer una obra determinada, etc. Lindicador més evident de les varietats en el camp
del contingur és el léxic, el vocabulari més o menys específic segons l'especialitat.
La forma es refereix a tot aquel! conjunt d'elements que conformen la manera en qué es manifesta el text. 1 ací no solament apuntam a la diferenciació entre
oral/escrit, espontani/no espontani, monologat/dialogat, escrit per a ser Ilegit/escrit per a ser dit en veu alta, que trobam en Fámbit del mode del discurs segons
M. Gregory i S. Carroll, sinó també a d'altres trets binaristes com prosa/vers o a
determinades fórmules o indicadors més o menys estereotipats que trobam sobretot
a l'inici i/o al final de certs textos. Per exemple, els edictes antics solien comencar
amb les paraules: Ara ojats, els inventaria solien separar les diferents unitats de cultura material amb la partícula ítem, i, d'altra banda, no és difícil destriar estructures
formals més o menys fixes i estereotipades en els textos testamentaris, homilétics,
epistolars, contractuals, etc.
El tenor del discurs fa esrnent, d'una banda, del tenor interpersonal o nivell
de formalitat en la relació, que té com a indicador més visible el tractament, i de la
distinció entre usos privats i usos palia, peró a parer meu a l'hora de fer la classificació és especialment productiu tenir en compte les funcions o finalitats d'aquests
textos. A..ixí, les funcions que es palesen a partir de l'análisi del corpus que present
són la funció adoctrinadora, la instructiva, la didáctica, la informativa, la ludicoliterária, l'administrativa, l'enregistradora, ¡'ordenadora, la judicial i la legislativa.

4. TIPOS DE TEXTOS EN LA DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA

Doncs bé, si tenim en compte aquestes bases de classificació crec que podem
parlar en general deis següents tipus de textos en la documentació histórica: religiosos, filosófics, assagístics, cientificodidáctics, etnográfics, historiográfics, biográfics,
lexicográfics, metalingüístics, paremiológics, enigmístics, periodístics, crítics, polítics, poleinístics, publicitaris, narratius, poétics, de literatura popular, teatrals, administratius, capitulars, contractuals, cerimonials, epistolars, dietarístics, testamentaris, judicials, parlamentaris, edictals, homilétics, d'inventaris i onomástics.
Cada un d'aquest tipus pot ser definir en termes fonamentats en el contingut o
camp de qué tracten, en la forma o manera en qué apareixen i en el tenor o relació
entre els interlocutora.
Sigui com sigui en molts casos no podem partir de visions excessivament maniquees i en aquests casos més val parlar de diverses possibilitats o de gradacions matisades. Així, per exemple, pel que fa al contingut, un text narratiu tant pot referir-se
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a una narració de creació literária com a la descripció en el temps d'un fet real escaigut. Un text de literatura popular tant pot referir-se a una composició versificada
de caire tradicional recollida i publicada per un erudit, com a un glosar imprés d'un
glosador contemporani perfectament conegut. Quant a la forma un text homilétic
pot ser objecte d'una realització oral més o menys espontánia, segons el predicador;
un text periodístic en general és escrit per a ser llegit privadament, peró res no priva
que en determinats casos el lector no pugui llegir-lo en veu alta davant un auditori.
Quant al tenor, no hi ha dubte que un text judicial és formal, tanmateix els judicis
de caire penal solen incloure fragments de testimoniatges de registre narratiu i/o
co•loquial segurament molt acostats a la llengua viva informal. D'altra banda, en
els casos de textos de llenguatge científic, pragmátic i/o periodístic, etc., potser seria
més adequat parlar de to neutre o objectiu més que de to formal própiament dit.
Pel que fa a la funció, crec que ningú no pot dubtar que hi ha textos que tenen més
d'una funció. Un text homilétic pot tenir una eventual funció instructiva al costat
d'una de fonamental que és l'adoctrinadora; un text parlamentar; té sobretot una
funció legislativa i/o administrativa, si es tracta del reflex d'un debat en el parlament, mentre que si es tracta d'una conferéncia tendrá una funció essencialment
instructiva; un text epistolar pot tenir una funció eminentment informativa, sobretot en la correspondéncia privada, peró en l'oficial hi pot predominar la funció
administrativa. D'altra banda, pel que fa als textos lu•lians és cert que n'hi ha que
poden ser considerats de caire metalingüístic, paremiológic i fins i tot lexicográfic.
Tanmateix en tots aquests casos veim que de manera preeminent sobresurt el fet de
ser essencialment didáctics i/o pedagógics, i aixó ens ha inclinat a co•locar-los dins
el grup dels cientificodidáctics.
Així doncs podríem fer la descripció de cada tipus de text basant-nos en aquests
tres fonaments ja esmentats. Vegem-ne alguns exemples:

TEXT RELIG OS

Con n
Forma
Tenor

TEXT NARRALIU
Contingut
Forma
Tenor

reli lió
escrit, no espontani, en general monologar, normalment en prosa, escrit per a ser
Ile•it i/o recitar i, fins i tot, cantar
formal, generalment privar, i amb funció adoctrinadora

novel•la, conte o narració, sigui de creació o per a descriure un fer hist/irle
escrit, generalment no espontani, monologar, en general en prosa, escrit per a
ser Ilegit
formal, privar, amb funció ludicoliterária i/o informativa
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TEXT TEATRAL
Contingut
Forma
Tenor

obra de teatre, drama o comédia, de caire protá o religiós
escrit, no espontani, generalment dialogar, en prosa o en vers, escrit per a ser dit
o recitar
formal, públic, amb funció eminentment ludicoliterária i, eventualment, adoctrina dora

TEXT CONTRACTUAL
Contingut
Forma
Tenor

contracte, d'arrendament o per a fer alguna obra
escrit, no espontani, monologat, en prosa, escrit per a ser llegit
formal, privar, arnb funció administrativa

1

TEXT PARIAMENTARI
Contingut
Forma
Tenor

discurs davant el parlament o conferéncia o parlament davant un auditori
escrit, no espontani, monologat, en prosa, escrit per a ser dit en veu alta davant
l'anclirori o per a registrar el que ja s'Ira dit
formal, públic, amb funció legislativa i/o administrativa i/o instructiva

Vegem seguidament la descripció deis diferents tipus de textos en el segle xviii
a Mallorca.
5. TIPUS DE TEXTOS EN EL SEGLE XVIII
5.I

Textos religiosos

Es refereixen a la religió com a «conjunt de creences i práctiques que tenen per
objecte retre culte a la divinitat» (DIEC, s.v. religió, 1568). Els textos escollits són una
doctrina cristiana i un devocionari sobre el rosari. Es tracta de textos escrits en prosa,
no espontanis, generalment per a ser llegits i/o recitats, de contingut religiós i to
formal, d'ús normalment privar i funció eminentment adoctrinadora. Mentre que el
devocionari té forma monologada, la doctrina es desenvolupa en forma dialogada. Es
tracta d'un deis tipus de textos més antics i més persistents tot al Ilarg de la história.
5.2

Textos cientificodicláctics

Es tracta de textos que poden variar molt entre els tractats científica própiament
dits i els reculls d'orientacions didáctiques per a l'exercici d'una professió o d'una
activitat determinada de la vida corrent. Ací ens basam en un pronóstic, un art de
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conró i un receptari de cuina. Són textos escrits, no espontanis, en prosa, per a ser
llegits, de contingut científic i/o pragmátic o didáctic, de to més o menys formal o
neutre, d'ús privat i amb funció essencialment didáctica.
5.3

Textos narratius

Relatius o pertanyents a la narració, entesa aquesta tant com a «relat d'un fet
succa» com un «escrit de creació literária en prosa d'extensió superior al conte i
inferior a la novel•la» (DIEC, s.v. narració, 1266). Incloem un text anónim dins
la línia dels pronóstics, una vida de sant Aleix i la rondalla de rondalles del misser
Guillem Roca. Les característiques d'aquest génere, un deis clássics de la literatura,
és l'exposició ordenada de fets histórics o reals, i/o imaginaris o fantástics. Segons
els casos podem trobar, en dosis diverses, sobretot en els textos reals, la funció
informativa, i, fins i tot propagandística o de creació d'opinió, mentre que en els
cas dels textos de creació destaca la funció ludicoliterária o d'entreteniment. Sovint,
també, contenen mostres de registre co•loquial. Són, per tant, textos escrits, no
espontanis, escrits per a ser llegits, generalment en prosa, de contingut literari divers, real o fictici, de to més o menys formal, d'ús privat i amb funció eminentment
ludicoliterária i/o informativa.
5.4

Textos poétics

Relatius o pertanyents a la poesia com a «art d'expressar, de traduir en forma
concreta, el contingut espiritual propi, mitjanÇant paraules disposades segons unes
determinades Ileis métriques» o «obra en vers» o «génere d'obres escrites en vers»
(DIEC, s.v. poesia, 1438). Es tracta també d'un deis géneres clássics més antics de
la literatura própiament dita. Ens basam en exemples de poemes de Guillem Roca
i Seguí i de Josep de Togores i Sanglada, comte d'Aiamans. Són textos escrits, no
espontanis, escrits per a ser llegits, en vers, de contingut literari divers, de to més o
menys formal, en general d'ús privat i amb funció principalment ludicoliterária.
5.5

Textos de literatura popular

Es tracta de textos o bé de literatura de canya i cordill o de literatura tradicional
que al seu moment foren copiats per erudits. Els primers conformen un
génere literari de destinació popular i de gran difusió, nascut amb els inicis de la impremta
i que va perdurar fins als primers decennis del regle xx. Comprenia un conjunt variat de temes, com ara cobles, romanÇos, comentaris sobre fets histórics coetanis, notícies d'actualitat,
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relats de successos, narracions sensacionalistes i fantasioses, contes, narracions nove•lesques,
resums d'obres literáries i narrativa popular, relats hagiográfics, miracles, novenes, sermons
i textos moralitzants, sátires, relats d'humor, acudits, obres dramátiques, tant religioses com
profanes, auques i ventalls, pronóstics, calendaris, quaderns de gramática i de matemátiques, literatura política, ideológica i social, entre d'altres (NDLC, s.v. literatura de canya
cordill, 381)

Els exemples aportats són un glosat d'en Scbastiá Gelabert «de sa Real», unes
cobles de Nadal, i uns coverbos. Com és sabut aquest tipus de literatura pot ser
vehiculada en prosa (rondalles, tradicions, etc.) o en vers. La literatura de canya
i cordill sol ser d'autoria més o menys culte peró els consumidors normals són
les classes populars. Pel que fa a la literatura tradicional les característiques són la
transmissió oral, una autoria generalment desconeguda, segurament poc o gens
instruida, i un consum majoritari entre gent ágrafa i analfabeta. Són, per tant,
textos escrits, peró en algun cas de procedencia oral, no espontanis, escrits per a
ser llegits, dits, o recitats, segons el cas, en vers i/o en prosa, de contingut referent
a la literatura oral, d'ús públic o privat segons el cas i amb fundó eminentment
ludicoliterária.
5.6

Textos teatrals
Relatius o pertanyents al teatre com a «literatura destinada a ésser representada»

(DIEC, s.v. teatre, 161o). Poden ser de caire culte i/o popular, religiós i/o proa. Hi
incloem l'entremés d'en Roegó Florit, atribuir a Rafel Sastre i Clar, l'anónim d'en
Lloren Malcasadís i na Susaina des Fil, la comedia del missér fet míser, de Guillem
Roca i Seguí, l'entremés anónim deis sacristans burlats i la comedia de Sant Antoni
Abat, de Sebastiá Gelabert «de sa Real». Com és sabut el teatre és un deis generes
clássics de la literatura on és particularment notable l'estructura dialogada. D'altra
banda, sobretot en el teatre popular, hi ha una aproximació, en major o menor
grau, al llenguatge corrent, a la llengua parlada co•loquial o informal, per bé que el
teatre antic tenia en general una estructura formal versificada. Són, per tant, textos
escrits, no espontanis, generalment dialogats, escrits per a ser dits davant un públic,
en vers, de contingut religiós o proa, de to més o menys formal, d'ús públic i amb
fundó eminentment ludicoliterária.
5.7

Textos polemistics

Es refereixen a la polémica o «controversia, esp. per escrit, sobre un punt teológic,
polític, literari, etc.» (DIEC, s.v. polémic -a, 144o). Ací ens referim a tres obres de

TEXTOS I REGISTRES LINGÜÍSTICS A MALLORCA EN EL SEGLE XVIII

235

principis del segle )(vitt de caire antilubliá i antiborbónic del pare Martí Serra. També en aquest cas és notable el paper adoctrinador i de creació d'opinió, peró, des del
punt de vista formal, també és important l'acostament al llenguatge corrent, colloquial. D'aquí l'existéncia d'una série de trets propis de la llengua parlada informal
que difícilment podríem trobar en altres escrits. Són, per tant, textos escrits, no
espontanis, escrits per a ser Ilegits, en prosa, de contingut polític, religiós, cultural,
etc., de to tirant a informal, d'ús privat, encara que eventualment podien ser textos
Ilegits en públic, i amb funció essencialment propagandística i/o adoctrinadora.
5.8

Textos administratius

A grans trets inclou tot tipus de documentació emanada d'una determinada
administració o entitat, sigui reial, episcopal, baronial, municipal, etc. Feim constar
que hem destriat els textos que tant a nivell de contingut com sobretot de forma
poden constituir-se en grup a part: els capitulara, els contractuals, els cerimonials, els epistolars, els testamentaria, els judicials, els parlamentaris, els edictals,
els d'inventaris i els onomástics. Així i tot, d'entre el grup de textos no literaris,
és un deis tipus dotats d'una major heterogeneitat i, d'altra banda, és un deis més
antics ja que es tracta de textos absolutament imprescindibles per al funcionament
de la burocrácia. A partir del segle xvin, sobretot arran de la pragmática de 1768,
aquests usos foren objecte de repressió per la nova administració borbónica, tant
en l'ámbit civil com en Feclesiástic, aquest darrer a través de disposicions episcopals. Hi aportam una audició de comptes sobre el regal fet a l'armada anglesa en
la guerra de Successió i uns aranzels deis preus de venda de la carn. Com és sabut
el Ilenguatge administratiu és un deis llenguatges d'especialitat sobre el qual ja hi
ha una abundant bibliografia. En tots els textos administratius hi ha, com és lógic,
una funció eminentment administrativa i/o enregistradora. D'altra banda, tret deis
textos judicials i parlamentaris, no hi sol haver mostres deis registres narratiu i/o
col•loquial, propis del Ilenguatge parlat. Són, per tant, textos escrits, no espontanis,
escrits per a ser Ilegits, en prosa, de contingut relacionat amb l'organització administrativa d'una entitat, de to formal, d'ús generalment públic o oficial i amb funció
administrativa i/o enregistradora.
5.9

Text capitular

Es tracta de textos generalment en forma d'edictes, peró que contenen una série
de capítols o articles numerats correlativament destinats a la bona administració
civil o eclesiástica. Hi aportam els capítols i estatuts del gremi de passamaners,
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guanters, tireters i marxandos. Són, en general, escrits, no espontanis, escrits per a
ser llegits o, eventualment, dits en públic en forma de crida, en prosa, de contingut
administratiu, civil o eclesiástic, en general de to formal, d'ús públic o privat segons
el cas i amb funció administrativa i/o legislativa.
5.10

Text contractual

Són textos relatius o pertanyents al contracte o acord entre particulars o entre
particulars i l'administració, civil o eclesiástica, amb constáncia de la finalitat i les
estipulacions del tracte. Es particularment remarcable la persisténcia d'aquest tipus
de documentació administrativa en catalá fins a principis del segle xx, en el cas deis
contractes d'arrendament entre el pagés, segurament analfabet o poc instruit, i el
senyor de la possessió. El mateix podem dir deis textos d'inventaris, molt vinculats
precisament amb els contractuals. En tenim exemples des de l'época medieval. Ací
incloem un contracte d'arrendament de Son Bujosa de Deiá. Són textos escrits, no
espontanis, escrits per a ser llegits, privadament o davant l'altre contractant, en prosa, de contingut administratiu, civil o eclesiástic, de to formal, d'ús privat o oficial
segons el cas, i amb funció administrativa.
5.11 Text cerirnonial
Són textos relatius a la cerimónia com a «acte exterior o serie d'actes prescrits
per llei o costum, en celebració d'una solemnitat» (DIEC, s.v. cerininia, 3 9o). Tant
es poden referir a les formalitats o cerimónies a observar en ocasions de solemnitat
de la vida civil o eclesiástica com de la descripció real del cerimonial seguit en determinats esdeveniments. Hi adjuntam la fórmula de jurament dels aspirante a la
capellania de Ramon Llull de Monti-sion. Es tracta de textos escrits, no espontanis,
escrits per a ser llegits o dits en veu alta en un ámbit solemne i formal, de contingut
civil o eclesiástic, en prosa, d'ús públic i amb funció ordenadora o protocol•ária.
5. r

2 Text epistolar

Textos relatius o pertanyents a les cartes o lletres, tant a les oficials de l'administració entre el rei, virrei, lloctinent, governador o bisbe a algun cárrec públic,
civil o eclesiástic, i viceversa, com a les cartes creuades entre particulars o entre
particulars i l'administració. Hi ha exemples de manera ininterrompuda de correspondéncia en catalá des del segle xlli fins ara. Hi incloem una carta d'un aristócrata
mallorquí al seu germá, eclesiástic. En aquest tipus de textos hi són peculiars les
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fórmules d'encapcalament i d'acabatall. Són, en general, escrits, amb un grau de
no espontaneitat variable segons el cas, per a ser llegits, generalment en prosa, de
contingut administratiu o familiar, de to més o menys formal, d'ús privat o públic,
i amb funció entre essencialment informativa i/o administrativa i ludicoliterária o
d'entreteniment.

5.13

Text dietarístic

Es refereixen al dietari com a «llibre en qué un cronista escriu els esdeveniments
més notables» o «llibre en qué algú escriu observacions i reflexions dia rere dia»
o «llibre en qué s'anoten els ingressos i les despeses diáries d'una casa» (DIEC,
s.v. dietari, 619). Constitueixen, en gran part, el precedent deis textos periodístics
moderns i aporten molta informació sobre la vida quotidiana i, sovint, sobre el seu
autor. Hi ha també una connexió o consemblanca amb els textos historiográfics. Els
autors solien ser-ne notaris i/o lletraferits. En tenim exemples des del segle XIV. Ací
aportam el dietari del doctor Joaquim Fiol. Són textos escrits, no espontanis, escrits
per a ser llegits, en prosa, de contingut relacionat amb la vida quotidiana d'una
comunitat o d'una persona, de to més o menys formal, d'ús privat i amb funció
eminentment enregistradora i/o ludicoliterária.

5.14

Text testamentari

Relatiu o pertanyent a un testament com a «negoci jurídic en virtut del qual el
causant regula la seva successió instituint un o més hereus» (DIEC, s.v. testament,
1762). Tenen una estructura fixa mantinguda durant regles amb una fórmula inicial
més o menys estereotipada, la menció del testador o testadora i deis marmessors, del
lloc d'enterrament, de les deixes als hereus i d'altres legataris, de les mandes pies i de
les condicions de l'heréncia i de la relació final deis testimonia, que a diferéncia de les
altres persones mencionades, sempre havien de ser homes. Tenim exemples de testaments en catalá, ininterrompudament, en competéncia amb el llatí i més envant del
castellá, fins a la Ley del Notariado de 1862, en virtut de la qual la nostra llengua és
proscrita en l'ámbit notarial. Aportam el testament de Margarita Ribot, de Petra. Es
tracta d'un document escrit per a ser llegit formalment pel notari davant els hereus.
Ha arribat fins avui el costum de fer-ne traducció simultánia al catalá, en cas d'estar
escrit en castellá. Són, per tant, textos escrits, no espontanis, per a ser llegits o dits
davant els hereus i/o marmessors, de contingut relacionat amb els testaments o darreres voluntats, en prosa, de to formal, d'ús oficial i amb funció administrativa.
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5.15 Textos judicials

Relatius o pertanyents a l'administració de justícia. Tant poden emanar de
l'administració judicial d'una cúria o cort civil com eclesiástica, i, els sumaris, enquestes o inquisicions poden referir-se a causes o processos civils i/o penals. Támbé
en aquest cas solem tenir, a l'inici i a la fi, l'ús de determinades fórmules estereotipades, amb influéncia llatinitzant. Fins a la reincorporació de Mallorca a la Corona
d'Aragó durant el regnat de Pere el Cerimoniós, a mitjan segle xiv, els llibres de cort
s'escrivien en llatí, tret deis fragments dialogats dels testimoniatges. Al segle xvm
s'estronca per decret Fús del catalá en Fámbit judicial. Ací adduim una provisa o
provisió feta sobre les millores fetes a la possessió de Bunyolí i uns avisos de fets
criminals a l'escrivá del batle reial de Llucmajor. En els sumaris de caire penal o criminal podem destriar-hi fins a quatre registres diferents: el juridicoadrninistratiu,
l'epistolar, el narratiu i el col•loquial. Es especialment notable l'interés lingüístic
d'aquests dos darrers registres per tal com són un reflex més o menys fidel de la 'lengua parlada informal. Són, per tant, textos escrits, no espontanis, peró que poden
contenir mostres de llenguatge més o menys espontani en registre narratiu o colloquial, escrits per a ser llegits o dits, segons el cas, en prosa, de contingut relacionar
amb judicis de caire civil o penal, de to formal, d'ús públic i amb funció judicial.
5.16 Text parlamentara

Relatius al parlament o discurs davant una assemblea o aplec de persones. Ací tant
ens referim als discursos davant el Gran i General Consell o el Consell municipal o
capitular com, en época moderna, a les conferéncies i parlaments en general davant un
públic present a l'acre. Per contra, deixam a part el que són sermons o homilies. En el
primer cas l'estructura fonamental era la suplicació o petició inicial liegida davant els
parlamentaris i, a continuació, hi havia constáncia deis acords presos arran del corresponent debat a manera de determinació. Ací partim de l'acta del Consell general de
la Universitat de Deiá en qué es demanen un cert nombre de quarteres de forment a
causa de la carestia. Es tracta de textos escrits i formals que d'alguna manera pretenen
ser un reflex fidel d'una actuació oral pública i formal davant un auditori. La mateixa
naturalesa formal, pública, emblemática, d'aquests usos de la 'lengua oral explica per
qué (oren proscrits per l'administració borbónica al segle xvm. Són, per tant, textos
escrits, no espontanis, en forma de monóleg, escrits per a ser llegits o dits, segons el cas,
en prosa, de contingut administratiu, polític, cultural, etc., de to formal, d'ús públic
amb funció legislativa i/o administrativa, en el cas deis discursos davant un parlament
o assemblea i amb funció instructiva en el cas de les conferéncies i dels altres discursos.
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5.17 Text edictal
Relatius o pertanyents a l'edicte com a «avis, ordre o decret publicat per l'autoritat fent ús de les seves atribucions o donant compliment a un altre precepte legal,
amb la finalitat de promulgar una disposició, fer pública alguna resolució, donar
notícia d'algun acte o citar algú» (DIEC, s.v. edicte, 664). Aquest tipus de textos
tenen també una estructura formal ben definida, almenys al comencament i a la fi.
Així, per exemple, els antics soliera comentar amb la fórmula Ara (Vats. Ací tenim
en compte els edictes o crides que no contenen capítols própiarnent dits ja que si és
així els incloem en el grup de textos capitulars. Una modalitat particular el devien
constituir els guiatges o salconduits. Els edictes eren fixats en els edificis púbiics
de l'administració o de l'església, etc., perqué poguessin ser Ilegits. En determinats
casos se'n devia fer una versió més o menys simplificada per a ser pregonada en veu
alta en forma de crida. Ací partim d'un edicte del comte de çavellá sobre una lleva
de soldats el 1707, durant la Guerra de Successió. Com en el cas anterior fou un
deis usos escrits de la nostra llengua que serien proscrits per la nova administració
borbónica. Tanmateix, la versió parlada en el catalá de Mallorca en forma de crides
ha subsistit fins a época molt recent. Són, per tant, textos escrits, no espontanis, en
forma de monóleg, escrits per a ser llegits o per a ser dits en veu alta en el cas de les
crides, en prosa, amb un contingut relacionat amb l'administració civil o eclesiástica, de to formal, d'ús públic i amb funció legislativa i/o informativa.

5.18

Textos homilétics

Relatius o pertanyents a l'homilia i a la predicació com a «prédica que es fa
per explicar al poble un fragment bíblic Ilegit dins la celebració litúrgica católica»
(DIEC, s.v. homilia, 1014). Pot haver-hi també sermons de temática histórica, pecó
amb una interpretació o vinculació amb la religió, com és el cas deis sermons de
la conquista o de l'estendard. Els sermons o homilies segueixen també una estructura més o menys fixada d'acord amb els diversos manuals de predicació. Així, per
exemple, a l'inkt era corrent partir d'una cita en llatí que era comentada al llarg
del sermó. Des de l'época medieval el catalá s'ha utilitzat de manera prácticament
ininterrompuda en les trones. Tanmateix, ja durant el segle xvi comenta a haver-hi
predicació eventual en castellá i al segle )(vitt, durant l'época del bisbe Díaz de la
Guerra, hi ha disposicions contra la predicació en catalá en certes esglésies, com a la
catedral de Palma. Partim ací d'una plática sobre el pecat de luxúria, del P. Benet de
Mallorca, i d'una altra de Fra Bartomeu Fábregues sobre els pecats que es cometen
en dies de festa. Cal posar un émfasi especial en el fet que el génere de la predicació
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ha estat el darrer reducte d'ús de l'estándard oral públic i formal, a més de les oracions, d'alguns espectacles parateatrals d'ámbit eclesiástic, del catecisme i de certes
composicions versificades, com són els romanÇos. També, per a les classes populars,
en gran part illetrades, els sermons eren prácticament Púnica ocasió de contacte
formal per via d'oida amb aquest estándard. Són, per tant, textos escrits, no espontanis, encara que aixó depenia no poc del predicador, en forma de monóleg, escrits
per a ser dits en públic davant un auditori, en prosa, de to formal, d'ús públic i amb
funció preeminentment adoctrinadora, si bé hi ha casos en qué no convé deixar-hi
de banda la funció instructiva.

5.19

Text d'inventad

Einventari com a «enumeració deis béns, deis mobles i de totes les altres coses
pertanyents a una persona, a una empresa o a una comunitat, de les mercaderies, deis crédits, deis deutes, etc., d'un negociant, deis objectes que componen un
conjunt, una col•lecció, que es troben en un indret» (DIEC, s.v. inventan, 1076),
constitueix una font inesgotable d'informació per a conéixer la cultura material
d'una societat en una época determinada. Eestructura formal d'aquests textos és
essencialment enumerativa i en el cas d'immobles l'esment o descripció es fa per
cambres, la qual cosa ens dóna una informació lingüística i d'altres tipus sobre la
vida quotidiana. Els inventaris es troben normalment en els arxius notarials, la
major part de vegades en relació amb les disposicions testamentáries. El nombre
d'inventaris des del segle xiv fins ara és enorme i encara és un material massa poc
aprofitat pels investigadora. Ens basam en un inventara deis béns i heretat de Jerónima Perelló i Gastinell. Són textos escrits, no espontanis, escrits per a ser llegits,
amb un contingut sobre cultura material, de to neutre o formal, d'ús públic o privat
segons el cas, i amb funció eminentment enregistradora.

5.20

Text onomástic

Es refereixen a noms propis, tant si són noms de persona o antropónims, com si
són noms de lloc o topónims. Aquestes llistes normalment s'elaboren a efectes fiscals,
militars, de possessió de béns i, en época moderna, amb finalitats culturals. Ens serveix de base una relació d'illes o illetes de la parróquia de Santa Creu. La forma enumerativa deis diversos components, com en el cas anterior dels inventaris, i la funció
enregistradora són les principals característiques. Són textos escrits no espontanis,
escrits per a ser llegits eventualment, que contenen llistes de noms de persones o de
noms de lloc, en prosa, de to neutre i amb funció principalment enregistradora.
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A MANERA DE CONCLUSIÓ
1) Si comparam els tipus de textos del segle xvin amb els deis dos segles anteriors xvi i xvii veim que a grans trets hi ha una clara continuitat. En aquest Ilarg
període tenim textos religiosos, cientificodidáctics, biográfics, narratius, poétics,
de literatura popular, teatrals, administratius, capitulars, contractuals, cerimoniais,
epistolars, dietarístics, testamentaria, judicials, parlamentaris, edictals, homilétics,
d'inventaris i onomástics. Només en el segle xvin hem d'afegir els polemístics,
nascuts arran de la guerra de Successió.
z) Tanmateix, si filam més prim, veurem que la nova política borbónica redueix,
sobretot a partir de la pragmática de 1768, certs usos del catalá en l'administració,
mentre que de cada vegada més augmenta la producció literária, la qual cosa no
significa que arribi sempre a la impremta.
Si analitzam a fons la qualitat de la llengua veim que encara conserva, en els
textos administratius, la solidesa, la precisió, la puresa, la unitat, derivada dels usos
de l'antiga cancelleria, mentre que en els usos literaris trobam ja l'empremta de la
influéncia del castellá, en dosis molt diverses, segons l'escriptor, l'época, la temática,
l'entorn social i la matéria tractada. No cal dir que encara som lluny de certs textos
de principia del segle xix amb un major acostament a la llengua viva dialectal i amb
més castellanismes, en una época en qué la gent que escriu comenta a perdre el
patró orientador del model de la llengua cancelleresca.
Pel que fa als usos escrits de caire literari pens que també és notable la bona
qualitat, la riquesa, la vivacitat, la precisió, de determinats textos que seran un bon
precedent de la llengua dels grans escriptors mallorquins del segle xix.

6.

TEXTOS MALLORQUINS DEL SEGLE XVIII

6.1 Religiosos
1746. P. Jeroni Ripalda, Catecisma y exposició breu de la doctrina christiana, Estampa de
Miguel Cerdá, Mallorca, 69-79. Biblioteca Lluís Alemany.
2 1767. Fr. Benet de Mallorca, Mysteris y plácticas del Ssm. Rossari de Maria ab altres plácticas
ferials per el temps de quaresma, son author Fr. Benito de Mallorca, religiós capuchí añy del Señor
1767. Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 81, ff. 1 i
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6.2 Cientificodidáctics
3 1741. Pronbstich diari per lo añy 1741, en lo qual ¿robarás exactament los plens, girans,
crexens y menguans de la lluna, los eclipses, y el signa en qué es troba diariament la lluna, los feriats
de este reyna aseñelats ab E los dijunis fora de la quaresma ab *, las festas de precepta y diumenges ab
+, calculat segons la longitut y latitut de nostra dorada isla de Mallorca. Compost per un malanat y
probre arrat de comete, Mallorca, En casa de la viuda Frau, Imp. de la R. A, págs. 2-5. Biblioteca
Lluís Alemany. Edició: Simó (1979: 69-7o).
4 1747. Montserrat Fontanet, Art de conró compost per Monserrat Fontanet del lloc de Llorito
olim conductor de Son Joan Arnau y de la Porrassa, mayoral de Masenella de Lloseía y de Son Sant
Joan segons lo estil de Mallorca. 1747, folis 20-25. Manuscrit del s. xvin. Biblioteca de Salvador
Beltran. Edició: Juncosa & Martínez (1979).
5 S/d. P. Jaume Martí i Oliver, Modo de cuynar a la mallorquina, folis 1-5. Manuscrit del
s. xvin de la Biblioteca March. Edició: Miralles & Cantallops (1989).

6.3 Narratius

6 1738. Anónim. Calcos o simetria per lo añy 1738 presperdincular entrada. Ms. de l'Arxiu
del Regne de Mallorca, AA 133, ff. 1-3v.
7 Fr. Tomás López, Vide y pelegrinesió y mort del beneventurat Sant Alex, fill de Eufemiano
senedor de Rome. Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 247, ff. 15-17. Edició: s.d. Vida, peregrinació y mort del benaventurat Sant Aleyx, fill de Eufemiano, senador de Roma, Imp. Ignasi Frau,
Mallorca.
8 Guillem Roca i Seguí, Relació de un cas succeít en esta ciutat de Palma. Autor el Dr. Guillem Roca, advocat y agut poeta mallorquí, el que morí dia 23 de maix de 1813 de uns 7o añys de
edat. Manuscrit de la biblioteca de Can Vivot, a Misceláneas históricas baleáricas, IV, ff. 263-267.
Edició: Vidal (1977).

6.4 Poétics
9 Guillem Roca i Seguí, Fábula jocosa de la águila y el escaravat en vers martiliá (31, MB,
VII, 137-138), Esta va es dia del Corpus D. Juan Salas y Cotoner en la plaza de Cort, rallant ab

un cadete cuant pasa va se prosesó y descuydant de llevar-se el capell es capellá que duya se masota
no se descuydá de pegar-li masotada (3 3, MB, VII, 109-111), A una tal señora Franca sollerica
responent a una quartilla que esta li havia fet (34, MB, VII, 142), Enviant un capell a un jove de
Consey qui mediava per el logro de cert remey lo acompaña ab estas sestillas (39, MB, VII, 146),
En solas paraulas monosílabas y consonants forzats, diu el autor és amante de certa señoreta tocant
alguns asuntos que havian pasats entre los dos (so, MB, VII, 25), Música de cons y esquellas
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para cantar a la més xusca señora ab la siguent Poesia d'última hora (5i, MB, VII, 147), Fábula
burlesca de Píramo y Tisbe (61, MB, VII, 126-135), S'escol4 de Sant Maz' (64, MB, VII, i5o),
A un cert asunto qui succehí y se descubrex tal cual ab las sigüents décimas (68, MB, VII, 157159), Pintura ridícula de equívocos ab la siguent (69, MB, VII, 144-146), Un añy el mes de max
se buydaren unas secretas de casa de lo autor y se féu un clot cuadrat en lo hort per posar lo que se
tregué (70, MB, VII, 143-144), En una festa del carrer se posó un horno de bulto ab una caña
de pescar y una dona al seu costat y poc menos que de repente dicta lo A. los sigüents epigrammas
(83, MB, VII, 182). Informació extreta de Sureda (1999: 54-64).
to Josep de Togores i Sanglada, comte d'Ayamans, Dia de S. Agustí 1791 (38), Imitació (48),
Venema a Son Juliá de Llucmajor (93). Biblioteca de Catalunya. Arxiu Ayamans. Edició: Mas
(1995: 81-84, 105, 149-155).

6.5 Literatura popular
I750 (?) Sebastiá Gelabert de sa Real, Descripció de la temporada del añ 1744 y siguents
fins a 1750, Imprenta de Esteva Trias, Palma 1846, 3-to.
2 1 76 8 . Anónim. Cobblas al naxament, dins Almanak. Diari de lo añy del Sr. bixest 1768.
Palma. En casa de Guillem Batirá impresson qui viu junt a la Universidad. Biblioteca Lluís

Alemany. Edició: Massot (1988 i 1979).
13 S/d. Coverbos. Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 247, ff. 84-86v.

6.6 Teatrals
14 1772. Rafel Sastre i Clar, Entremés d'en Roagó florit y na Faldó. Biblioteca de
Catalunya, ms. 22 sense catalogar, procedent de la llibreria Manuel Ripoll (1992).
Cópia del sabater Andreu Salvó del 1807. Edicions: la ed. 1846, Imp. Bonaventura
Villalonga, Palma. Biblioteca March reg. 11593. Serró (1995: 139-144), basat en la
ed. de 1846.
15 Anónim. Entremés d'en Llorenf Malcasadís y na Susaina d'es fil. Biblioteca de Catalunya.
Imprés: Ventura Villalonga, la edició Palma 1845, reg. 3785. Edicions: Serró (1995: 194205), basat en la za ed. de 1846, Biblioteca Balear de La Real, vol. «Entremesos i comédies»
(X-i 18), n. I.
16 Guillem Roca i Seguí, Comédia del misser fet míser. Biblioteca Vivot. Ms. MB del primer
terc del regle xix de Josep Barberi i Santceloni, Misceláneas, ff. 36-41v. Edicions: Comédia del
misser miserable, Impremta d'Esteve Trias, Palma 1851. Biblioteca March, inv. 7247. Cf. Serró
(1995: 209-215), basat en l'edició de 1851.
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17 Anónim. Entremés de los sachristans burlats. Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 1108,
cópia de la primera meitat del segle xvni, ff. 5-8. Edicions: Serró (1971: 27-37); Serró (1995:
335-340 ), basat en el ms. 920, de la Biblioteca Pública de Mallorca (H), copiar per una má
de la segona meitat del segle xvni, ff. 11-13v.
Sebastiá Gelabert (Tiá de Sa Real), Comédia de Sant Antoni Abat. Arxiu del Regne
de Mallorca. Misc. Pasqual, VI, 4 0 7-577 (cópia del 1860. Edició: Vidal (1982: 8191).

6.7 Polemístics
19 1700. P Martí Serra. Montalvan para todos, tret y resumit de un gran bolích de papers
vingut ab la estafeta del Dios momo per confutar y desterrar los escrúpols de fi: Gargay, que tenen
los botillers contra los qui no valen per rey el duch de Anjou sinó a Carlos tercer, que Déu guarde.
Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 764, ff. 1-6v.
zo s.d. P. Martí Serra. La gallina qui veu y pega bastonadas de cego y caraminadas a cremaroba
a un llibre novament novament estampat o reestampat en Mallorca, lo author del qual és el molt
ravarent P. Jaume Custurer de la compañia de Jesús. Biblioteca Pública de Mallorca, ms. 771,
ff. 157-160.
21 s.d. P Martí Serra. La gallina orba qui serca las mantidas y maliciades contingudas en una
porroquia loliana traballada per un pare de la compañia de Jesús del col legi de Montesion de la
ciutat de Mallorca. Biblioteca pública de Mallorca, ms. 763, ff. 49-55v.

6.8 Administratius
22 1706. Audició de comptes d'Antoni Josep Mulet, notari, per el regalo fet als generals
de l'armada anglesa després de les capitulacions. Arxiu del Regne de Mallorca, EU 87,
ff. 27-29.
23 1788. Aranzel deis preus a qué s'han de vendre les tornes de moltons, crestats, ovelles, cabres,
bous i vaques segons el reial acord de 1781. Arxiu del Regne de Mallorca, doc. impr. capsa 3
(22/9/1788).

6.9 Capitular
24 1714. Capítols i estatuts del gremi de passamaners, guanters, tireters i marxandos de fora
carrer. Arxiu del Regne de Mallorca, AA 107, ff. 573-578v.
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6.1 o Contractual
25 1712. Contracte d'arrendament de la possessió Son Bujosa de Deid entre la senyora Jerbnia
Poquet i Alcover i l'arrendador Gabriel Deyd. Arxiu del Regne de Mallorca, S 1712, ff. 89-92v.

6.11 Cerimonial
26 1775. Fórmula de jurament per part deis aspirants a la capellania de Ramon Llull del coblegi
de Monti-sion. Arxiu del Regne de Mallorca, V 259, ff. 106v-107.

6.12 Epistolar
27 1761. Carta de Francesc Desbrull i Sureda a firy Antoni Desbrull i Sureda. Arxiu Municipal
de Palma, DE, capsa 2, leg. 5, n. 274.

6.13

Dietarístic

28 1782. Joaquim Fiol. Dietari del doctor Joaquim Fiol. Ms. Llibreria Manuel Ripoll Billon.
Edició: Pons (1930-31).

6.14 Testamentari
29 1782. Testament de Margarita Ribot, vídua de Miguel Gamundí de Petra. Arxiu del Regne
de Mallorca, F 1254, ff. 215-216v.

6.15

Judicials

30 170 5. Provisa feta per Pau Vallbona, procurador de la comtessa de Cavellá sobre les millones
fetes a la possessió de Bunyolí. Arxiu del Regne de Mallorca, AA 102, ff. 462-463.
31 1708. Avisos de fets criminals a l'escrivá del batle reial de Llucmajor. Arxiu del Regne de
Mallorca, M 572, ff. 633v, 652, 66orv. M 573, 3 i 3v.

6.16 Parlamentari
32 1705. Cópia de l'acta del Consell General de la Universitat de Deid en qué es demanen 150
quarteres de forment a causa de la carestia. Arxiu del Regne de Mallorca, AA 102, ff. 58v-6ov.
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6.17 Edictal
33 1707. Edicte del comte de Cavellá sobre lleva de soldats. Arxiu del Regne de Mallorca, AH
771, full solter.

6.18 Homilétics
1766. P. Benet de Mallorca, caputxí, Plática sobre el pecat de luxúria. Biblioteca Pública
34
de Mallorca. Ms. 81, plática 29, ff. 31 i 31v.
35 s.d. Fr. Bartomeu Fábregues, dominic, Plática sobre els pecats que es cometen en dies de
festa. Biblioteca Pública de Mallorca. Ms. 161, ff. Ioiv i ioz.

6.19 Inventari
36 1777. Inventari deis béns i heretat de Jerbnima Perelló i Gastinell, muller de Joan Malonda
i Canals. Arxiu del Regne de Mallorca, F 1254 (5913), ff. 17-19.

6.20 Onomástic
37 1 794. Illetari de la parróquia de Santa Creu, Arxiu Municipal de Palma, s/n.
JOAN MIRALLES
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