La formació de la llengua
catalana
L’Edat Mitjana
s.VIII – s.XIV

Fets per a la llengua

Fets històrics

s.VIII – s.X

- Finals s.VIII: Renovatio carolingea
- 813: Concili de Tours
- s.IX: mostres de català en documentació

Domini franc

s.XI

1054-1056: Cançó de Santa Fe

1080-1095: Greuges de Caboet
s.XII

- Documents feudals, traduccions jurídiques
- Lírica trobadoresca

1137: Unió dinàstica amb Aragó
1148-49: Conquestas de Tortosa, Lleida i
Fraga

s.XIII

Homilies d’Organyà

1213: Batalla de Muret

1232: Neix Ramon Llull

1229: Conquesta de Mallorca

- 1276 (aprox.): Llibre dels Feyts
- 1276: Creació de la Cancelleria Reial

1235: Conquesta d’Eivissa i Formentera

1283-1288: Crònica de Bernar Desclot

1238: Conquesta de València
1282: Conquesta de Sicília
1287: Conquesta de Menorca

s.XIV

1325-1328: Crònica de Ramon Muntaner

13011-1388: dominació d’Atenes i Neopàtria

1340/46: Neix Bernat Metge

1323-1324: Conquesta de Sardenya

1375-1385: Crònica de Pere el Cerimoniós

La formació de la llengua catalana.
Les primeres evidències de català.
Gràcies a Carlemany, a finals del segle VIII es produeix a
l’Imperi Carolingi un renaixement de la cultura llatina cristiana
(Renovatio carolingea) i es pretén el restabliment del llatí culte
com a llengua vernacle. Però el resultat demostrà que ningú
entenia llatí, ja que aquest havia evolucionat fins a convertir-se
en diferents llengües: les llengües romàniques.

Coronació de Carlemany.

La formació de la llengua catalana.
Primers testimonis de català escrit.
Des del segle IX trobem en documents quotidians (testaments,
actes, vendes, etc.) paraules i estructures catalanes, fet que
s’anirà ampliant fins al segle XIles Greuges de Caboet (10541076): document feudal, considerat el text conservat més antic
escrit enterament en català. Des d’aleshores, i especialment al
segle XII, abunda la documentació feudal en català (Usatges de
Barcelona...) i es realitzen traduccions de texts jurídics al català
(Liber iodicorum...)

Greuges
de Caboet.

La formació de la llengua catalana.
El català literari.
Una altra mostra de que al segle IX ja es parlava català és el que l’Església
decidí al Concili de Tours (813): calia traduir les homilies i fer la predicació
en la “llengua rústica romana” de cada contrada per tal que els feligresos
poguessin entendre alguna cosa de la Paraula. Però no és fins al segle XIII
que en trobem una mostraHomilies d’Organyà: col·lecció de sermons,
considerat el primer text literari en català.

Homilies
d’Organyà.

La Cançó de Santa Fe és un poema
hagiogràfic escrit entre l’any 1054 i 1076,
una de les més antigues manifestacions
literàries en llengua romanç. El debat
està en si està escrit en català o en
occità. Si fos català seria més antic que
les Homilies d’Organyà.

La formació de la llengua catalana.
La lírica trobadoresca.
Al segle XII trobem la primera manifestació
literària al territorilírica trobadoresca: escrita
en occità, composada pels trobadors i divulgada
pels joglars. Proposa una expressió culta i
regulada del sentiment amorós (amor cortès), un
codi de galanteria i de cortesia que es pot
interpretar com una transposició del vassallatge
feudal a la relació amorosa entre el poeta i la
seva enamorada.
La relació entre la poesia
Hi destaquen Ramon
catalana i el món occità
Vidal de Besalú,
seguirà vigent fins a Ausiàs
Guerau de Cabrera,
March al segle XV.
Cerverí de Girona,
La pèrdua d’Occitània a la
Guillem de
Batalla de Muret (1213) no
Cabestany i Guillem
trenca aquesta relació: l’occità
de Berguedà.
seguí sent la llengua de la
poesia.

La formació de la llengua catalana.
L’expansió del català.



L’any 1137 el rei Ramir II d’Aragó cedeix la sobirania del regne i la mà de
Peronella al comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, unint les dues línies
dinàstiques català i aragonès són les llengües de la confederació.
Comença l’expansió territorial del català a mesura que es conquereixen i
repoblen territoris:
1148-1149: conquesta de Tortosa, Lleida i Fraga.



1229: conquesta de Mallorca.



1235: conquesta d’Eivissa i Formentera.



1238: conquesta de la ciutat de València.



1282: conquesta de Sicília.



1287: conquesta de Menorca.



1311 fins al 1388: domini dels ducats
d’Atenes i Neopàtria.



1323-1324: conquesta de Sardenya.
Repoblació de la ciutat de L’Alguer.

La formació de la llengua catalana.
Les cròniques historiogràfiques.
A mitjans segle XII apareixen a Catalunya cròniques de tipus popular,
compostes per ser memoritzades i cantades. Hi destaquen les quatre grans
cròniques historiogràfiques que a mode de cançons de gesta narren fets
contemporanis o immediatament anteriors dels monarques catalanoaragonesos, amb un sentiment patriòtic i nacionalista desconegut a la
literatura anterior.


Llibre dels Feyts o Crònica de Jaume I (1276 aprox.):
dictada pel rei; es narren els fets ocorreguts entre el seu
engendrament i els últims dies del seu regnat.



Crònica de Bernat Desclot o Llibre del rei En Pere
(1283-1288): narra el regnat de Pere el Gran i alguns fets
anteriors.



Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328): conta els fets
ocorreguts entre l’engendrament de Jaume I i la coronació
d’Alfons el Benigne.



Crònica de Pere III el Cerimoniós (1375-1385): dictada
pel rei i narra els fets ocorreguts durant el seu regnat.

Llibre dels Feyts.

La formació de la llengua catalana.
Ramon Llull.
Ramon Llull (1323-1325) era filòsof, teòleg, novel·lista i poeta. Escrigué en
català, llatí i àrab per propagar la fe cristiana. Va ser el primer escriptor en
utilitzar una llengua romànica popular per tractar temes reservats al llatí
(ciència, filosofia, etc). Es considera el creador de la prosa catalana.


Obra narrativa: Llibre d’Evast e Aloma (12831286), que inclou el Llibre d’Amic e Amat; Fèlix o
Llibre de meravelles (1288-1289), que inclou el
Llibre de les bèsties.



Obra poètica: Desconhort (1295); Cant de
Ramon (1297); Lo Concili (1313).



Obra didàctica: Llibre de l’ordre de cavalleria
(1275-1276); Llibre de la doctrina pueril.

Escultura al portal de l’església
de Sant Miquel, Ciutat de Mallorca.

La formació de la llengua catalana.
La Cancelleria Reial.
La Cancelleria Reial és un organisme administratiu de la Corona d’Aragó
fundada l’any 1276 per Jaume I i reformada el 1381 per Pere III el
Cerimoniós.
La societat de l’època va prendre els seus documents com a models de
normalització lingüística:
Uniformitat documental a
 Redacta, copia i tramet els documents oficials
les institucions de la Corona
 Els funcionaris segueixen l’Ars Dictandi
(tractats de retòrica epistolar)
Estableix la documentació en català o aragonès
i llatí. A partir de la segona meitat del s.XIV
fou majoritàriament en català.
 Pren el barceloní com a referènciaforma
estàndard del català.




Copia i tradueix llibres de poesia i d’art francès
i difon el món llatí i hel·lenístic.

Uniformitat lingüística

La formació de la llengua catalana.
Bernat Metge.
Bernat Metge (1340/46-1413), escriptor i traductor. Va
ser el primer representant de l’estil renaixentista,
l’introductor de la influència humanista a la literatura
catalana.

Entre les seves obres hi destaquen
Historia de Valter e Griselda (1388)

i Lo somni (1399).

