
Un convent valencià del segle xvi

Aquest volum és la transcripció per part de Joan Fuster d'un manus
crit del segle xvi -Regla I Constitudó del convent de Sont Josep de Valèn- 
da.Va precedida d'un estudi preliminar del curador de l’edició, amb 
un glossari i una bibliografía Forma part de la coFlecció «Fonts histo
riques valencianes», dirigida perAntoni Furió i Enric G u iño l La por
tada está íl-lustrada per una vinyeta dissenyada per Josep Palácios.

Constitutions 
del convent de Sant Josep 

de Valéncia 
(segle xvi)

Edició a (un dr
J<~ F~"

1002

ÿ o u t s  historiques valnicianrS

LES CONSTITUCIONS DEL CONVENT 
DE SANT JOSEP DE VALENCIA (SEGLE XVI)

_____________ JOAN FUSTER (ED )______________
COL LLCCIÓ tthONTS HISTORIQUES VALENCIANA»

113 PAGINES
UNIVERSITÄT DE VALENCIA, AJUNTAMEN T DE SUECA

VALÉNCIA, 2002

U n tema que va temptar sempre Joan 
Fuster va ser la peripecia histórica del 
catalá, i més concretament, la seua pro- 
gressiva substitució peí castellá, tant a 
nivell escrit com oral. El seu interés no 
era el d’un pur estudios, personalment 
indiferent a la qüestió, sino el d ’un in- 
teliectual compromés amb una llen- 
gua, que era la seua, i que compartía 
amb els catalanoparlants de la Coro
na d’Aragó. Per a ell no era un proble
ma estrictament erudit, sino viu, ur- 
gent, que calía resoldre cara al present 
i al futur. És precisament aquesta vo- 
luntat que el va moure a investigar qué 
havia passat al País Valencia per arribar 
a una situació de submissió i depaupe
rado nacionals tan rápida.
La llengua era un factor clau a investi
gar. Especialment, calia explicar com el 
procés de castellanizado es va mani
festar d una manera tan brusca -en  el
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pía literari, si més no- durant les pri- 
meres décades del segle XVI. Aquest fet 
tan insólit portá Fuster a interessar-se 
cada vegada més per la história social 
del catalá, en l’ámbit valenciá sobretot. 
Durant l’última etapa de la seua vida es 
dedica intensament a treballar en aques
ta obra. No la va poder dur a terme, i 
només arriba a publicar, sobre la manta, 
alguns estudis que revelen la riquesa i 
l’amplitud de la seua informació així 
com l’interés de les explicacions i hipó
tesis amb qué la pensava. El llibre que 
acaba d’aparéixer és una mostra més, 
magnífica, del treball que tenia entre 
mans. És una edició de Les Constitucions 
del convertí de Sant Josep de Valencia, 
que conté un llarg i apassionant estu- 
di preliminar.
Aquest manuscrit de la Regla i de les 
Constitucions del convent de les monges 
de Sant Josep, té un gran interés, perqué 
és l’únic que n’ha quedat, a hores d’ara, 
de les diferents versions al catala, que, 
sens dubte, circulaven aleshores pels 
convents valencians. A més, no apa- 
reixia ressenyat en les grans i petites bi- 
bliografies de qué disposem. L’atzar el 
va posar a la bibliotetca particular de 
Joan Fuster. Ben mirat, n’era el desti- 
natari més idoni. El manuscrit tenia el 
valor, ja d’entrada, de ser un document 
del valenciá que es parlava a mitjans

del segle XVI. La seua existéncia plan- 
teja a Fuster un munt d’interrogants, 
que eli estudia i tracta de resoldre amb 
la seua habitual perspicàcia. N’hi ha 
un, sobretot, que el capfica: com és que 
els catalanoparlants es van familiaritzar, 
si més no a nivell de comprensió, amb 
el castella?
L’estudi de Fuster, però, no és sois una 
intel ligent indagació sobre aquesta 
aventura -h i discorre com un detectiu 
excepcional-, sinó un meticulós i es- 
crupulós examen deis aspectes lingüís- 
tics del text, assenyalant-ne els mínims 
detalls de la «vagabunda ortografia del 
manuscrit», així com del seu contingut. 
Pel que fa al manuscrit, és una delicia 
llegir-lo, tant per la cadéncia d’una pro
sa ja llunyana com per les noticies que 
dóna de la vida d’un convent. Els 
nostres narradors inclinats a la «histo
ria ficció» hi podran trobar, cree, una 
bona matèria primera per fabricar la 
en una novel la.
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