LES LLETRES CATALANES A SARDENYA DURANT EL
REGNAT DE PERE EL CERIMONIÓS (1336-1387)

i. La conquesta militar de l'illa de Sardenya per part de l'exércit de la Corona
d'Aragó (a la qual s'havia aliat, per a aquesta empresa, el regne de Mallorca), comenÇá el 3o de maig de 1323 (el desembarcament de l'exércit aliat a Palma de Sols
s'esdevingué el 13 de juny del mateix any).' Jaume el Just deixá en mans del seu fill,
l'infant Alfons, el futur rei Benigne, la direcció de l'empresa, la primera fase de la
qual culminó l'any 13 z6 amb la conquesta definitiva de Cáller i l'expulsió deis pisans de la futura capital del regne de Sardenya i Córsega (aquesta segona illa, peró,
mai no fou conquistada).'
A mitjan segle xiv, concretament a partir de l'octubre de 1353, un seguit de
revoltes anticatalanes (o bé, d'acord amb una terminologia encara viva als actuals
estudis historiográfics sards i, per tant, mereixedora d'atenció i, en tot cas, de respecte), una guerra de resistencia o d'alliberament va enterbolir els intensos anys de
regnat del successor d'Alfons el Benigne, el rei Pere IV d'Aragó, III de la dinastia de
Barcelona, II de Mallorca... i I de Sardenya, d'acord amb una nova numeració que,
per justa que sigui, no acaba de contribuir a simplificar la vida de l'estudiós i encara
menys la del pobre ciutadá. Permeteu-me, doncs, que del bon rei del Punyalet en
diguem el Cerimoniós i que ens referim a tots els nostres reis fent ús de l'apel•latiu,
d'acord amb una savia tradició i amb el seny catalanoaragonés.
Per acabar amb la cronohistória del segle xiv, n'hi haurá prou amb fer referéncia
a la dissortada vida i trágica mort del nou rei d'Aragó i, per tant, de Sardenya, Joan
el CaÇador, que no aconseguí de domar l'enutjosa guerra que enfrontava els sards
Pel que fa a les qüestions de carácter estrictament histbric, seguim Casula (199o); per a qualsevol
aprofundiment, remetem a la bibliografia que l'autor proposa a 1-xxxin; cal tenir molt en compte, també,
Conde (1988) i els imprescindibles estudis, encara actuals, d'Arribas (1952) i Salavert (1956), aquest darrer
per a l'estudi deis precedents diplomátics i militars.
Segons Casula, el regne de Sardenya i Córsega neix el 19 de juny de 1324, quan, «per accordo internazionale fra il Comune di Pisa e la Corona d'Aragona, in seguito alíe sconfitte belliche subite, le terre sardopisane del Cagliaritano e delta Gallura furono cedute al victorioso re Giacomo II il Giusto» (199o: 41).
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del regne judicial d'Arborea amb els catalanoaragonesos del regne de Sardenya, per
dir-ho d'acord amb la teoria estatual divulgada pel prestigiós historiador Francesco
Cesare Casula; ; i recordar encara la mort inoportuna —si em permeteu aquest desafortunat epítet— de Martí el Jove, el mausoleu del qual es troba, com és sabut, a la
catedral de Cáller, prop del lloc on morí poc després de la victória definitiva contra
els indómits sards. Amb la batalla de Sanluri (3o de juny de 1409) s'aconseguí al
capdavall de conquerir —no diem de pacificar, ni de dominar, ni tan sois d'aculturar—, diem de conquerir militarment Filia de Sardenya.4
Peró no podem ni volem repassar la complexa história del segle xiv sard. Pretenem només cridar i'atenció sobre el continu clima bél•lic que el domina i, per tant,
sobre la dificultat de difusió de les formes própies de la cultura catalana. La história
social de la nostra llengua a la Sardenya del període va anar seguint també, com és
natural, els alts i baixos dictats per l'expansió o retracció territorials de les forces
catalanes a l'interior de la geografia de Filia. I si bé la difusió de la nostra Ilengua
podia semblar consolidada durant la primera meitat del segle, que es caracteritza
per un progressiu protagonisme del poder catalá enfront de l'oposició deis terratinents sardogenovesos i per una política inicial d'equilibri amb els sards, l'any 1391
el catalá sobrevivia reclós a Cáller, Longosard i l'Alguer.' Tot seguit farem un repás
del carácter de la documentació que ha arribat fins a nosaltres.
Ha estar repetidament assenyalada la pobresa deis arxius sards pel que fa a
la documentació medieval. Guerres, incendis i altres infortunis han deixat efectivament enormes llacunes per a la reconstrucció histórica del nostre passat comú.
Podem pensar, per exemple, en l'Arxiu Históric d'Esglésies (Sanna 198 5), l'extraordinária riquesa del qual va anar disminuint de manera progressiva a partir de la
segona meitat del segle xiv, tant a causa de la negligéncia deis arxivers i autoritats
locals com de la malicia de certs feudataris que, ja al segle xv, van decidir de fer desaparéixer els documents que destorbaven llurs interesaos.` A més d'aixó, un incendi
Veg. sobretot la seva n<Prentessa» al primer volum de Casula zoos: 1, 13-31.
De fet, amb la «pau de sant Martí« (29 de maro de 1410), el regne de Sardenya i Córsega s'amplia amb
la incorporació fonamentalment de les regions de l'Arborea histórica, excepte les comarques que (-cien cap a
Mandrolisai i Belví. El 17 d'agost de 142o el regne s'identifica amb Pilla sencera, excepte la ciutat
Castellgenovés (posteriorment Castellaragonés i actualment Castelsardo), ens mans deis Dória fins al 1448.
Longosard correspon a l'actual Santa Teresa de Gahlura. Restaren en mans deis catalans, a més
d'aquestes ciutats, els casteils de Sant Miguel, Aiguafreda i Quirra, tots tres al sud de l'illa.
6. Vegeu Pinna (1898: 6): «Non basta infatti l'accertare che alcuni ofliciali di Vila di Chiesa 1...1 fossero
soliti appropriarsi i privilegi e le scritture appartenenti alla Cittá; non basta neppure il sospettare, sebbene non
senza fondamento, che molte altre carte dei tempi posteriori siano state
sottratte negli anni che Vila di
Chiesa duró sottoposta in feudo al Conte di Quirra, ed anche piú tardi dai Capitani Aragonesi che cercavano
occuparne le possessioni od avene dal Re in dono od in feudo».
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provocat durant la primera revolta anticatalana, l'any 1354, no només va destruir
la ciutat sinó també tots els documents custodiats a la cort, excepte el famós Breu
de Vila d'Esglésies, redactat en vulgar italiá i en vigor, en la seva versió original, fins
a l'Edat Moderna (D'Arienzo 1978).7
Hem de dir, peró, que aquesta indiscutible pobresa deis arxius sards ens priva
fonamentalment d'un deis dos punts de vista per a la reconstrucció de la história
local: el punt de vista sard. La provada eficacia de la cancelleria catalana va permetre
que se salvessin, a la seu central, les cópies auténtiques deis documents catalans que
s'anaven perdent a Sardenya. Així, per tornar a l'exemple d'Esglésies, podem reconstruir els anys anteriors a la revolta del 1354 grácies a les cópies deis documents
dipositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.8
Durant l'expedició militar de l'any 1323 es produiren, lógicament, els primers
documents redactats en catalá a 1'illa. 9 El primer text catalá que Baudi di Vesme
publica al seu Codice Di plomatico consisteix en les credencials a favor de Francesc
d'Aurats, enviat en missió secreta davant d'«Hugo, Vezcomte de Bas e Jutge d'Arborea». Einfant Alfons firmava aquest document «en lo setge de Vila d'Esgleyes» el
20 de desembre de 1323.'°
Peró no será fins al massiu repoblament de Castell de Cáller, esdevingut entre els
anys 132.6 i 1 331," que aconseguiran de consolidar-se a Pilla les primeres formes de

Uany 1558, durant el parlament presidir per Álvaro de Madrigal, l'estament militar va demanar que
el Breu fos traduit: «Per quant en lo present Regne hi ha algunes ciutats, com és la de Vila d'Esglésies i Bosa,
que tenen capítol de Breu ab lo qual se regeixen i són en llengua pisana o italiana, i per lo semblant la ciutat
de Sásser té alguns capítols en llengua genovesa o italiana; i per quant se veu no convé ni és just que lleis del
Regne estiguen en llengua estranya, [l'estament militar suplica] que sia proveit i decretar que dits capítols sien
traduits en llengua sardesca o catalana, no mudada la substancia deis altres; i que los de 'lengua italiana sien
abolits, talment que no reste memória de aquells»; citem a partir del doc. xxxvit de Baudi (1877: 92o); veg.
també una versió Ileugerament diferent de la nostra a Tola (i861: 419). Tot i el decidit decret firmar peí virrei
(«Que se traduesquen en 'lengua catalana», com es Ilegeix a la pragmática del 8 d'abril de 1565), no sembla
que aquesta traducció s'hagi dut mai a terme.
L'any 13 58 els consellers d'Esglésies ja demanaven ulteriors cópies d'aquests documents per tal d'assegurar-se antics privilegis; veg. Pinna (1898: 6).
9. «El primer document expedir per l'Infant Alfons a Villa de Sardenya (escriu F. Soldevila), datar en el
campament al costar del lloc de Sela, "in castris iuxta locum de Sels", probablement Sols, [correspon] al dia
z6 de juny» de 1323; veg. Soldevila (1971: 1165) i veg. també Tola (1861: 1, docs. xv, xx 1 xx11).
ro. Baudi (1877: doc. xxvii), document que es complementa amb el que publica Tola (1861: I, 671,
doc. )octir), del 26 de desembre de 1323, redactar també en catalá; i amb el doc. ›ocvi de Baudi (1877), del 52
d'octubre de 1323, redactar en Ilatí.
Ir. El 1332, el recanvi demográfic de la ciutat i deis barris periférics (Vilanova, Estampaig i Llapola) ja
s'havia consolidar: el nombre d'habitants procedents deis regnes de la Corona d'Aragó i del de Mallorca ascendía a t0000; veg. Day (1987: 193 i ss.). El pes considerable d'aquesta nova preséncia fa afirmar a I. Principe,
amb una certa amargor, que «in questa Sardegna cosi diversa Cagliari non é 13E1 né sarda, né pisana, e neppure
italiana, ma é una cittá a pieno titolo catalana»; vegeu Principe (1981: 57).
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la cultura catalana —recloses, aixó sí, en les escasses colónies catalanoaragoneses.'z
Pel que fa a la documentació oficial redactada en catalá, hem de destacar el recull
de textos que fan referéncia a la substitució étnica de la capital del regne, és a dir,
el conjunt de disposicions que distribuien els alberchs de Cáller entre aragonesos,
catalans i mallorquins.' Pel que fa a l'ús d'aquests gentilicis, val la pena cridar
l'atenció sobre una resposta reial, probablement de l'any 1331, a una reclamació
presentada pels consellers de Castell de Cáller: Alfons el Benigne declaró que pretenia atorgar una determinada franquicia «tan solament a cathalans e aragonesos seus
e del rey de Mallorcha»; r4 reconstruint lliurement la frase, el significat no estatual
sinó cultural de la declaració del monarca ha de ser interpretat així: les franquícies
eren reservades exclusivament a aragonesos, a catalans súbdits seus (entre éls quals
hem d'incloure els valencians) i als catalans súbdits del rei de Mallorca, aliat peró
independent respecte a la Corona d'Aragó. En definitiva, quan no calia fer distincions internes, per a Alfons el Benigne catalans, valencians i mallorquins, peró no
aragonesos, formaven una unitat étnica inclosa dins del gentilici comú de «catalans». Més avall haurem de tornar a tractar aquest tema.
Amb tot aixó, la ciutat de Sásser també s'havia anat catalanitzant.' 5 Després de
les revoltes contra els funcionaris reials (1324-29), el governador Bernat de Boixadors decidí d'aplicar la mateixa política de substitució étnica que s'havia experimentat a Cáller." Val la pena de tenir en compte la procedéncia deis beneficiaris de
les concessions emfitéutiques: per les dades que ens han arribar, que d'altra banda
són parcials, individus catalanoparlants (és a dir, catalans, valencians, rossellonesos
i mallorquins) obtingueren 799 concessions, contra les 16 obtingudes per aragonesos. Es natural que aquesta proporció havia de posar en moviment, quan no es
recorria al llatí, un aparat burocrátic d'expressió exclusivament catalana: en efecte,
encara no ha estar descrit cap document redactat a Sardenya en aragonés. Malgrat
tot, el repoblament de Sásser no va donar els resultats esperats, de manera que, a
partir del 1335, es van haver d'obrir les portes als sards. El zo de gener de 1347
Guillem de Cervelló, governador de la placa, denunciava en una carta al rei la poca
consisténcia del component catalanoaragonés: «La ciutat de Sásser —escrivia— sta

Estudien de manera exhaustiva la colónia de Bonaire i el posterior repoblament de Cáller: Putzulu
(1963) i Loddo (1952: 261 passim).
Es tracia d'una copiosa documentació recollida al (libre de Conde & Aragó (1984), amb sis Apéndixs i una Addenda.
Conde & Aragó (1984), «Addenda ” , cap. II, 260.
Per a la redacció d'aquest parágraf hem seguit, fonamentalment, Galoppini (1989: 19-36), i vegeu a
149-216 la transcripció del Libre de defaliments, de l'any 1352, redactat en catalá.
16. Bernat de Boixadors fou governador del regne entre els anys 1326 i 1330. Per a l'estudi deis primers
alts funcionaris catalans a Sardenya, veg. Costa (1964), que és una ampliació de Costa (196z).
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e és mal furnida a deffensió per pocha gent que así és com nostres naturals».' 7 Pel
que fa a les ciutats, doncs, just a les portes de la guerra que enfrontó catalans i sards,
ens trobem amb la següent situació: una pina completament catalanitzada (Cáller;
posteriorment, el 1355, ho será també l'Alguer, ciutat de la qual no podem ocuparnos en aquesta ocasió), una de semicatalanitzada (Sásser) i una altra de marginalment catalanitzada (Esglésies)."
3. La regona meitat del regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1 3 8 7) i tot el de
Joan el Catador (1387-1396) es caracteritzaran també per la fragmentació territorial i administrativa, a la qual hi hem d'afegir ara la inestabilitat política, la peremptorietat de les fronteres i l'alternanÇa de breus períodes de tens equilibri amb altres
de guerra oberta entre les dues forces que cercaven el domini absolut de Pilla: la
Corona d'Aragó i el judicat d'Arborea. Ja hem anticipat que a partir del 1391 l'ús
de la llengua catalana es veia gairebé circumscrit a les ciutats de Cáller i l'Alguer. La
cultura catalana, per tant (si n'excloem els aspectes estrictament jurídics), al llarg
del segle xrv no pogué penetrar més que de manera tangencial dins la societat sarda;
pel que fa a la literatura, no ha d'estranyar-nos que no ens hagi pervingut cap document literari relatiu a aquest segle —fora, naturalment, de les cróniques de Ramon
Muntaner i del mateix Cerimoniós.'9
Ara bé, si deixem de banda aquests aspectes estrictament demográfics, és a dir,
si deixem d'interessar-nos pel fenomen de l'aculturació, de la substitució étnica i
lingüística, ens adonarem que, amb una actitud evidentment passiva, el regne de
Sardenya mai no va deixar de beneficiar-se de la sávia 11i0 lingüística, uniformadora i supradialectal de la cancelleria catalana. Laparat administratiu de la Corona
d'Aragó arribó al regne de Sardenya amb la seva habitual forra, i enriquí els arxius
locals amb una preciosa documentació de gran interés per als estudis histórics i
paleográfics, documentació que, en bona part, ja ha estat recollida, publicada i
profusament anotada. z° Volem cridar l'atenció, peró, sobre un document encara
no descrit, unes Ordinacions deis consellers de Barcelona per los consolats de Levant,
Casula (1990: I.I, 36); vegeu també D'Arienzo (1970: doc. 273).
A partir mitjan segle xiv, la decadéncia económica d'aquesta ciutat augmenta. El factor més important de la crisi és, probablement, la pesta del 1348 i el subsegüent daltabaix demográfic. Vegeu també
Tangheroni (1993: 64): «Questi insediamenti mercantili ad alto livello e a vasto respiro degli anni Trenta e
Quaranta non furono caratterizzati probabilmente da risultati molto positivi e non ebbero seguito dalla metá
del secolo in poi».
Hem fet el seguiment de les traces literáries presents a la Sardenya del període en el nostre article
Armangué (2003).
En aquest camp la bibliografia és enorme i, per tant, no trobaria espai en una nota com aquesta.
Remetem, dones, el lector a l'aparat de notes general, on anirá trobant traces per a comenÇar a reconstruir el
corpus documental catalanosard.
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que hauríem de datar a la regona meitat del segle xiv i que demostren la funció
intermediária de Cáller, entre Barcelona i els principals ports de Sicília, n és a dir
Messina, Palerm i Trapani." A l'hora d'ordenar la legislació del nou regne que ocupasen, els catalans van transferir-hi el corpus jurídic que els era propi, de manera
que no degueren mancar als arxius sards exemplars del Consolat de mar, deis Usatges
de Barcelona o bé deis Furs del Regne de Valéncia. Pel que fa al període que estudiem,
peró, només podem fer remuntar al segle xiv les esmentades Ordinacions deis consellers de Barcelona per los consolats de Levant, encara inédites; un códex deis Usatges
de Barcelona,' 3 i un exemplar de les Ordenacions sobre lo regiment de tots los oficials
de la cort, promulgades per Pere el Cerimoniós el 1344 i probablement introduides
a Sardenya durant la campanya militar deis anys 1353-54.'4
4. És ciar que totes les dades que fins ara, de manera sintética i parcial, hem
anat exposant no són més que notes erudites que afegeixen molt poc, de vegades
res, a la história interna de la (lengua catalana a Sardenya: com hem vist, bona part
de la documentació prové de Catalunya o de Valencia, o es tracta de correspondencia oficial que ha de ser inclosa en ('enorme capítol de la prosa cancelleresca; o bé
(pitjor encara) consisteix en vagues referencies literáries, de regust erudit, enfront
de la concreta i rotunda abséncia de textos.
Voldríem, doncs, desviar-nos cap a d'altres aspectes. Abans d'aixó, peró, convé
que recordem quina va ser, segons Jordi Carbonell, la primera conseqüéncia lingüística de la preséncia catalana a Sardenya, és a dir, la catalanització deis noms de
lloc: «Sant Marc, Oristany, Quart, Castell de Cáller, Sols, etc., seran els noms que,
en el catalá usat a l'illa durant més de quatre segles, substituiran els anteriors Santu
Marcu, Aristani, Quartu, Casteddu, Cagliari, Sulcis» (Carbonell 1994: 8). A aixó,
peró, convé afegir-hi la creació de nous topónims, naturalment catalans, com probablement el referit al puig de Bonaire, atribuit a l'infant Alfons en ocasió del segle
de Cáller (Costa s.d.: 6). Es tracta només d'una hipótesi, molt versemblant; peró en
canvi és documentat, en un moment lleugerament anterior, el naixement d'un altre
topónim, l'interés del qual no ens sembla que hagi estat posar de relleu fins ara: ens
Cal tenir en compte que la ciutat concedí avantatges de tipus comercial als mercaders deis regnes que
havien participat en la conquesta, peró també als catalans de Sicilia; veg. Tangheroni (199o: 63-64).
En el moment de redactar aquesta nota, és en premsa l'anide de Stefania Busia (en premsa). Agraim
a l'autora la seva amabilitat a l'hora de fer-nos a mans aquesta informació.
Es tracta del ms. 6 de la Biblioteca Universitária de Cáller. Earquebisbe de Bosa i gran humanista
del segle xvt, Giovanni Francesco Fara, havia posseit un exemplar deis Usatges, peró naturalment no podem
assegurar que es tracti del mateix que actualment custodia la Biblioteca Universitária. De qualsevol manera, és
interessant de tenir en compte que al cataleg de la seva biblioteca hi consten, a la secció intitulada In iure municipali, aquests singulars «Usatici Barchinonie manuscripti, latines '; veg. Cadoni & Turtas (1988: núm. 723).
Per a l'estudi de les Ordenacions i la descripció de tots els códexs coneguts, veg. Schena (1983: 63).
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referim al lloc anomenat «Camp de la batalla», és a dir, l'indret on s'esdevingué la
batalla de Lucocisterna, durant la qual l'infant Alfons va caure del cavall. Einfant
va manar que hi fos erigida una capella; uns quants anys després (1341), el seu fill
Pere, esdevingut rei, va decidir de fer-hi construir una creu de pedra amb una lápida
commemorativa. El text llatí que recull la seva disposició parla efectivament del lloc
«in quo dominus pater noster cecidit»; i l'any següent recordó al governador Guillem de Cervelló la necessitat que s'ocupés de les qüestions económiques relacionades amb la capella erigida «in loco vocato 'al camp de la batalla'» (Aragó 1963: 7-9).
No havia estat tan fidel a la versemblanÇa l'autor del Liber maiolichinus, el qual es
refereix al lloc «quem vulgo ferunt Caput Album» (Calisse 1904: v. zoo), prop de
l'Alguer, tot deixant aquest topónim en un Ilatí fora de lloc en boca del «vulgo».
La introducció, en canvi, del terme catalá «camp de la batalla» en un context llatí
demostra que el topónim ja havia penetrat en el llenguatge quotidiá. Cal tenir en
compte, encara que no manquen a Sardenya altres topónims d'aquest génere, peró
en llengua sarda: la batalla de Sanluri va deixar-ne dos, de macabre record, encara
vius entre la gent del lloc: ens referim a «Su bruncu de sa batalla», on s'esdevingué
l'enfrontament final entre sards i catalans, els quals aconseguiren la victória després
d'una matanÇa que ha deixat també record en la toponímia local; prop de «Su bruncu de sa batalla», al costat del riu Mannu, hi ha un indret encara ara anomenat «Su
occidroxiu», és a dir, Tescorxador', 'el lloc de la matang.' (Casula 199o: II, 53o).
5. Seguint aquesta línia d'estudi, és natural que alió que més pot interessar el
filóleg —no necessáriament l'historiador— són els contextos comunicatius de carácter privatiu, pertinents de manera exclusiva al regne de Sardenya. Convindrá, per
tant, identificar els fenómens lingüístics d'expressió catalana d'abast intern. En aquest
sentit, devem també a Jordi Carbonell la revaloració d'una crida del veguer de Cáller
que es remunta a l'any 1337; es tracta, dones, del «primer document conegut [...]
escrit a Sardenya en catalá que sigui adreÇat al públic» (Carbonell 1993: 91).
Efectivament, el 2,5 d'agost de l'any 1327 la ciutat de Cáller s'havia beneficiat
d'un privilegi, el Cceterum o «De gratia concessa populatoribus Castri Callari et delimitatione etiam terminorum eius»,' 5 en virtut del qual se li atribuía, entre d'altres
drets, un cert poder legislatiu local: 6 A partir d'aquell moment s'aná formant un
corpus de pragmátiques i ordinacions, en benefici naturalment deis conqueridors,17
Vegeu-lo publicat a Tola (1861: I, doc. 39, 685-690) i Di Tucci (1925: 145 i ss). Pel que fa a l'original, veg. Lippi (1897: 127 i ss). El cap. IV del Geterum concedia a Castell de Cáller els mateixos drets i
consuetuds de la ciutat de Barcelona.
Vegeu, a més de la bibliografia citada més amunt, Boscolo (1978) i Putzulu (1963).
27. liextensió a Cáller de les immunitats, grácies i drets de la ciutat de Barcelona foren válids indistintament per a catalans, aragonesos i sards, tot i que cal tenir en compte, tal com escriu Artizzu, «un particolare
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que fou recopilar, l'any 1347 o poc després en les Ordinacions fetes per los honrats

consellers e prohómens del Castell de Cáller en la cort de la veguereia del dit Castell."
Aquest estatut orgánic, aquest «codi de policia» (per dir-ho amb paraules del primer transcriptor, Michele Pinna 1929: xvi), tot i que segueix el model barceloní
(Artizzu 1983: 63), constitueix el nucli d'alió que, amb els anys, anirá esdevenint el
dret privatiu callerés i, per tant, l'equivalent del Breu de Vila d'Esglésies o deis Estatuts
sasseresos. >9 Volem destacar la fidelitat a la Ilengua catalana per part deis consellers de la
capital del regne: gairebé quatre segles més tard, concretament el 1713, durant els anys
considerats de «dominació austríaca» i en coincidéncia amb el tractat d'Utrecht,
grácies a la impremta del convent deis dominics van veure la llum unes noves Ordenacions de la itlustre i magnifica ciutat de Cáller, naturalment redactades en catalá.
Les primeres Ordinacions del segle >a y, tot i la qualitat de la transcripció diplomática de Michele Pinna, que es remunta a l'any 1928, es mereixen una nova edició
que esmeni un Ilarg seguit de petits errors de lectura o tipográfics, que normalitzi
els criteris d'edició i en definitiva fati fruible la lectura del document. Cal tenir en
compte, encara, que Pinna publicó, com a complement del text, una traducció italiana que, malauradament, en alguns casos és decididament desafortunada. 3° Aixó
ha enganyat alguns estudiosos massa confiats, i indirectament també a nosaltres
mateixos. Aprofitem aquesta ocasió precisament per a desmentir un petit malentés.
Francesco Artizzu, llegint la versió italiana d'una de les disposicions de la segona
recopilació del codi (1387-95), va afirmar que les Ordinacions prescrivien que qui
ofengués un borne o una dona amb cants nocturns havia de ser castigar amb una
multa de 25 lliures, i si ho feia per escrit, podia perdre fins i tot la mÉ dreta (Artizzu 1983: 7o). Recentment hem publicat aquestes paraules: «Que la gent del xiv
cantava..., aixó ja ho sabíem. Perú trobar traces documentals d'aquests costums,
representa una grata sorpresa d'intens regust erudit» (Armangué 2003: z5). Ara bé,
Ilegint directament la versió catalana de les Ordinacions trobem el següent: «Tota
persona qui scantara o fara scantar alcun de nits [o de dial o posara o fara posar

riguardo nei confronti dei conquistatori al quali fu affidato il Castello senza, perú, che al Sardi fosse vietata la
dimora in esso; solamente in conseguenza di avvenimenti che si verificarono successivamente fu ripristinato nei
confronti dei Sardi il divieto —giá imposto dai Pisani— di vivere nella cittadella»; veg. Artizzu (1983: 63).
Vegeu-les publicades a cárrec de Pinna (1929). Loriginal, ms. 16 de l'Arxiu Municipal de Cáller, és
recollit a l'inventad de Lippi (1897: núm. 16, p. 33), amb els següent títol: «Capitula et preconikationes (del
castello di Cagliari), 1346-1347».
Pel que fa a les edicions de tots els estatuts, breus i ordinacions del regne de Sardenya, remetem el
lector a Melioni (zoos).
3o. Així, per exemple, el nostre »porch senglar» és confós amb dos animals diferents: «maiale, cinghiale»
(Pinna 1929: Codi 1, cap. 12, 16-17).
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letra o scrit qui contena diffamacio dalcun hom o dona...», etc. 31 «Escantar de nits»,
peró, no té relació amb els pretesos «cants nocturns», perqué hem d'interpretar
aquell «escantar» com a «bescantar», és a dir, «difamar». Altrament, no tindria sentir la conclusió de l'ordinació: «E nó tant solament ordonam tant com tocha los
scantadors de paraula»; afirmació que fóra redundant, des del moment que no es
pot «cantar per escrit». Ara bé, ja és llástima que en compres de tantes cartel reials,
pergamins i privilegis, no ens hagi arribat cap exemple d'aquestes difamacions.
Actualment estem preparant una nova edició de les primeres Ordinacions del
Castell de Cáller, convetnuts que la seva relectura, susceptible com déiem d'una
certa fráció fins i tot literária, pot aportar dades d'interés que fins ara han passat
desapercebudes. Per tornar al tema de l'ús social de la Mengua catalana, val la pena
de tenir en compte una nota adreÇada als metges: «Que alcun metge ne speciayre o
macip daquell no gocen ne presumesquen fer dictar ne escriuir en lati alcuna recepta de qual se vol medecines que facen o fer facen per purgacio o per altre necessitat
de cors humanal ans totes receptes degen fer dictar e escriure en Romany (Pinna
1929: Cod. I, cap. 57). També és Ilástima que no ens hagin arribat exemples de
receptes redactades en catalá (o en aragonés) a la Sardenya del segle xiv.
Pel que fa als aspectes étnics, convé assenyalar que també a les Ordinacions catalans, valencians, rossellonesos i mallorquins són considerats simplement «catalans»,
jurídicament equiparats als aragonesos (catalans i aragonesos, per exemple, eren els
únics que podien dur certes armes dins de la ciutat, Pinna 1929: Cod. I, cap. 3)
i clarament diferenciats deis sards. En aquest sentit, per tal de contribuir a desfer
certs tópics que corren en ambients populars i semierudits, por ser útil recordar
una altra d'aquestes disposicions: «Que alcuna persona no gos ne presomesque
ferir ne tocar irosament ne alcuna injuria defet a alcun sart o sarda ne altra persona
destranya nacio qui venga en castell de Caller, ne tocar o pendre coses lurs sens lur
voluntat» (Pinna 1929: Cod. I, cap. 48). És clar que només es prohibeix alió que
la gent té tendéncia a fer: en aquest sentit, les Ordinacions són un extraordinari
document etnográfic que ens acorta a aquella bona gent que havien de deixar de
banda els daus per dedicar-se a les dames, que de nit no havien d'oblidar els rems
dins de les barques per tal que no fugissin els esclaus sarraYns (els quals, a diferéncia
deis jueus, no pagaven multes, sinó que eren apallissats), que havien d'escombrar
els carrers d'una certa manera i no d'una altra... I que havien de considerar els sards
com a «persones d'estranya nació», peró amb una mica més de respecte.
Peró parlávem de fr ►ció literária. D'acord amb la tesi exposada per Jaume Cabré a la 11i0 inaugural del curs 200I-02 de l'IEC, Llegia peró no movía els llavis
31. Vegeu Pinna (1919: Codi II, cap. 21 I). Per a les citacions respectarem la transcripció de Pinna,
perqué encara no hem tingut ocasió de treballar damunt l'original.
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(Cabré 2003), estem convenÇuts que la creació literária s'esdevé no només en el
moment de l'escriptura, sinó també en el de la lectura. Nosaltres volem i podem fer
una lectura creativa, una lectura literaria d'alguns passatges de les Ordinacions. Hi
trobarem una certa bellesa en la perfecció de la construcció de la frase:
Ordenaren los conselles els prohomens de castell de Caller, que alguna persona no gos ne
presumesque tenir dins castell de Caller porch o porchs ne trujes uius, si dones nols te axi
de dies com de nits endoses en tal manera que no puguen anar per lo dit castell sots pena de
sois per cadauegada que porch o porchs seran trobats anants per lo dit castell e de perdre
los dits porchs, los quals tota persona sens encorriment dalcuna pena pugua matar e aquells
portar e asses vtilitats aplicar. (Pinna 1929: Codi I, cap. 27)

Peró no és només la correcció alló que ens atrau; de vegades és precisament el contrari, la ingenuitat expressiva —alló que sovint busquem en la literatura popular: «Que alcuna persona no gos entrar en la paliÇada del port del dit castel ne
exir daquella ab barcha ne sens barcha o en altra manera». N'hi hauria hagut
prou amb dir: «ne entrar ne exir», sense tantes giragonses; peró el lector modern
apreciará la bona intenció del legislador, que amb afany irrefrenable anhela una
precisió que el deixa a les portes d'alló que angoixa el creador literari: la recerca
formal.
En efecte, si l'interpretem com un moment de lectura creativa, ens trobem en
els límits del fenomen literari. I ara, per empényer fins a l'extrem últim aquesta
tesi i, sobretot, per tal d'acabar aquesta aspra recerca amb una mica d'humor,
vet aquí el darrer exemple, és a dir, el cástig reservat als marits bígams: «Tot
hom qui sia trobat que haie dues mullers viues o mes, que corregua tota la
vila ab los collons clauats en una taula ab quatre aguts» (Pinna 1929: Codi II,
cap. 2o).
La fantasiosa punició (que s'acosta a certes fantasies punitives molt apreciades
encara ara en certs ambients), en coincidéncia amb la crua manca d'eufemismes
(que en altres ocasions no manquen a les Ordinacions), 32 i encara amb la paraula
«agut», habitual al període, peró particularment punyent per a nosaltres, fa que el
lector modern s'aturi a reflexionar no només en l'acte legislatiu, sinó també en la
forra de les paraules que ens el transmeten. El legislador medieval aconsegueix així
el seu objectiu, que no és evitar la bigámia, sinó crear un estat d'angoixa perdurable
que et deixa convenÇut... que potser no val la pena.

32. Vegeu p.e. quan es prohibeix de ,‹gitar aygues ne belles ne leges» (Pinna 1929: Codi 1, cap. 59).
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Tot aixó per demostrar que la recerca apassionada és capas de trobar fruició
estética fins i tot en les terres més árides, i encara en temps de sequera; que no és el
nostre cas, des del moment que Pere el Cerimoniós gosá posar en vers «lo bon ayre
e la noblea d'esta isla de Cerdenya».33
JOAN ARMANGUE I HERRERO

Universitat de Cáller
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