
Camins de la memòria

Pere Labèrnia, precursor de la Renaixença

Al desembre de 1978, el sociolingüista 
de Vila-real Vicent Pitarch va publicar 

en aquestes mateixes pàg ines un breu 
article sobre Pere Labèrnia i Esteller, ti-
tulat “El lexicògraf Labèrnia”. Després d’una 
notícia més que resumida de la seua exis-
tència, Pitarch fa una valoració d’actualitat 
de la fi gura del lexicògraf. Aquells mateixos 
dies s’havia votat en referèndum l’actual 
constitució espanyola, després d’un debat 
social en què la recuperació dels senyals 
d’identitat, és a dir, dels senyals d’identitat 
nacional valenciana i dels Països Catalans, 
havia centrat bona part del moment polític, 
caracteritzat pel restabliment de la demo-
cràcia després dels quasi quaranta anys de 
la dictadura franquista. Que en aquell mo-
ment la gent despertava d’un llarg somni 
embrutidor a la recuperació de la perso-
nalitat col·lectiva despenalitzada, en son 
testimoni les pàgines d’aquesta mateixa 
publicació corresponents a aquell mateix 
any, com saben bé els col·leccionistes del 
diariet. En aquest context de desvetlla-
ment, Vicent Pitarch presenta Pere Labèr-
nia com un referent cultural clar relacionat 
amb la llengua, que havia estat amagat 
«com tants altres, per una “subcultura ofi cial” 
programada d’esquena a la nostra realitat 
popular». Aquesta reivindicació de la fi gura 
de Labèrnia abans que a ningú afecta  al 
poble de Traiguera, «ja que [Labèrnia] n’és 
un dels seus fi lls més valuosos». Finalment, 
demana que se’n supere l’oblit dedicant-li 
un monument o un carrer. I conclou amb 
una frase de pes: «Trist d’aquell poble que 
s’ignora ell mateix».

Amb aquest article, pràcticament, Traigue-
ra recuperava la memòria del personatge. 
Anys més tard, durant la dècada dels 80, 
quan alguns carrers van canviar de nom, 
l’Ajuntament va dedicar a Pere Labèrnia 
el carrer de la Murada. Uns anys després, 
l’incansable Joan Ferreres publicava en 
aquestes mateixes pàgines un treball de 
recerca sobre Pere Labèrnia que servia per 
donar a conèixer quina havia estat la seua 
obra i quin paper havia jugat en la cultura 
de la seua època.

Pere Labèrnia i Esteller va nàixer a Traiguera 
l’any 1802 molt possiblement en el si d’una 
família de llauradors acomodats. Dels 17 
als 23 anys estudia al Seminari de Tortosa i 
el 1825 marxa a Barcelona, on en dos anys 
completa uns estudis de sòlida formació 

religiosa i fi losòfi ca. El 1828, amb el títol de 
mestre de llatinitat sota el braç, comença a 
exercir la docència. L’any següent, es casa 
amb Francesca Llatse, de Tortosa, a Santa 
Maria del Mar. El 1836, Fèlix Torres Amat 
dóna notícia en la seua obra Memorias 
para ayudar a formar un Diccionario Crítico 
de los Escritores Catalanes, de la labor que 
Pere Labèrnia ja feia temps que tenia entre 
mans: «Está autorizado Labernia y á punto 
de publicar un Diccionario catalan castella-
no y viceversa, para cuyo  improbo trabajo, 
en que lleva empleados catorce años....». El 
primer diccionari de Labèrnia, el Diccionari 
de la llengua catalana ab la correspondencia 

segons el qual a aquella situació ruïnosa del 
conreu de la llengua, s’hi podia contraposar 
un passat medieval esplendorós «quant 
dominaba en varias y dilatadas regions del 
mitg dia de Europa com llengua viva y única, 
quant era usada indistintament del sabi i 
del ignorant», ja pot trobar-se en el pensa-
ment il·lustrat d’Antoni de Capmany, amb 
la diferència que, per a aquest la llengua 
catalana ja estava «muerta para la república 
de las letras», mentre que per a Labèrnia es 
tractava justament de reviure-la com a llen-
gua de cultura. Per portar a terme aquesta 
tasca, el nostre lexicògraf opta per l’estudi 
dels textos d’altres èpoques, dels escriptors 
clàssics. Val a dir que en aquell moment, els 
grans autors clàssics medievals eren menys 
que poc coneguts. La tradició literària 
s’havia estroncat tant a València com a 
Barcelona. No serà fi ns a estudis posteriors, 
iniciats per Manuel Milà i Fontanals, Ma-
rià Aguiló, i encara Constantí Llombart 
a València, que la seua memòria comença 
a recuperar-se. Al cap i a la fi , la tradició 
literària que es coneixia a començaments 
del segle XIX, quan la pràctica de la poesia 
en català encara no s’havia convertit en un 
fenomen social, era la del tortosí Francesc 
Vicent Garcia, més conegut com el Rector 
de Vallfogona, que al segle XVII va conti-
nuar impenitentment escrivint en català 
quan l’enlluernament del Siglo de Oro 
castellà va arrossegar altres escriptors que 
potser tenien més qualitat a escriure en la 
llengua de l’Imperi. Aquest punt de vista 
respecte a la diagnosi del present i el pass-
at de la llengua és pràcticament la mateixa 
que formularan personatges de primera 
línia del moviment de la Renaixença, com 
ara Joaquim Rubió i Ors, lo Gaiter del 
Llobregat, que per la mateixa època havia 
començat a publicar poemes en català al 
Diario de Barcelona. Joaquim Rubió era 
col·laborador de Joaquim Roca i Cornet, 
notari que va arribar a ser durant un temps 
l’únic redactor del Diario de Barcelona i 
que va mantenir una estreta relació amb 
Pere Labèrnia durant pràcticament tota la 
vida d’aquest a Barcelona. Aquesta relació 
té dos vessants. Per una banda, Roca i Cor-
net, que segueix la professió de son pare 
Joaquim Roca i Giol, és el notari de Pere 
Labèrnia pràcticament des dels seus inicis 
a Barcelona i fi ns a la seua mort. Per l’altra, 
la dedicació publicista de Roca i Cornet el 
converteix en un intel·lectual de relleu pú-
blic en l’ambient cultural de l’època i en el 

castellana y llatina apareix el 1839 en una 
edició de 2000 exemplars.
Al pròleg d’aquest diccionari poden trobar-
se algunes de les claus de la personalitat de 
Pere Labèrnia. El Diccionari apareix sota els 
auspicis de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, institució que va 
ocupar un lloc preeminent en la cultura 
academicista d’origen il·lustrat de la capital 
catalana i a la qual van pertànyer homes 
com el mateix Fèlix Torres Amat, Antoni de 
Capmany i Pròsper de Bofarull, que ha-
vien de reactivar amb la seua obra l’interès 
pel coneixement del passat i per la llengua, 
i que més tard van ser considerats com els 
precursors del moviment de la Renaixença.

En les formulacions lingüístiques fetes al 
pròleg del Diccionari, Pere Labèrnia denún-
cia l’«estat d’abjecció y descuyt» en què es 
troba la llengua en aquella època. L’ideari 

Vicent Sanz 

Pere Labèrnia i Esteller (Traiguera, 1802), és un dels fi lls més il·lustres del nostre poble pel fet de ser, ni més ni menys, que un dels 
precursors de La Renaixença. I més inclús que per la seua importantíssima obra lexicogràfi ca i lingüística, Pere Labèrnia representa 
tot un símbol per a nosaltres: fou ell fi ll d’una terra, la nostra, que alguns consideren “de frontera”, però que, en realitat, sempre ha 
estat i continuarà sent un pont d’unió entre dues terres i una mateixa llengua i cultura. 
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Seria desitjable que el poble de 
Traiguera assumira la fi gura 

de Labèrnia com un valor propi 
i actiu, rellevant, si no per a la 

història local, sí almenys per a la 
sort de la llengua pròpia.

vehiculador d’una religiositat que cal rela-
cionar amb Jaume Balmes, que en va ser el 
principal difusor. Es tracta de l’anomenada 
Escola Apologètica Catalana, un corrent 
fi losòfi c que es proposava defensar la 
vigència de la fi losofi a catòlica tradicional 
tot modernitzant-ne el missatge. Pere 
Labèrnia, que coneix personalment l’obra 
de Roca i Cornet i s’hi relaciona, s’inscriu en 
aquest corrent cristià des de la seua condi-
ció de docent i de llatinista, interessat per 
uns valors morals clarament conservadors, 
que juguen un paper ideològic decisiu en 
l’orientació que la burgesia barcelonina 
que va incorporar-se a la pràctica literària 
del català va donar a la Renaixença.

De totes maneres, en un sentit estricte, no 
es pot considerar Pere Labèrnia com un 
integrant de la Renaixença. Això per una 
raó principal: l’Acadèmia de Bones Lletres 
és el seu àmbit de treball, el lloc on troba 
els textos a partir dels quals confegeix el 
Diccionari o bé les persones que li’n poden 
proporcionar i que al pròleg del Diccionari 
apareixen com a col·laboradors. Aquests 
col·laboradors, inclosos Pròsper de Bofarull 
i Joaquim Roca i Cornet, han passat pràcti-
cament tots per la Universitat de Cervera. 
Després de la guerra de Successió, entre 
1702 i 1714, Felip V de Borbó, com a re-
presàlia contra Catalunya, n’havia suprimit 
totes les universitats i havia implantat la de 
Cervera, vila que se li va mantenir fi del al 
llarg de la guerra. A part dels inconvenients 
ocasionats per la supressió dels estudis 
universitaris i la seua centralització a Cer-
vera, l’horitzó intel·lectual d’aquesta insti-
tució pràcticament va anar extingint-se a 
mesura que els canvis socials i polítics de la 
primera meitat del segle XIX van anar im-
posant-se i el desenvolupament econòmic 
va forçar la restauració de la Universitat 
de Barcelona, al 1837. L’entrada en fun-
cionament d’aquesta institució marca la 
formació d’un nou contingent intel·lectual 
vinculat amb el liberalisme i amb el ro-
manticisme que serà el protagonista del 
descabdellament de la Renaixença. Retin-
guem, això no obstant, que el col·legi de 
Sant Pere, que Pere Labèrnia funda el 1849 
i dirigeix, s’adscriu a la Universitat i per tant 
de manera més o menys directa exerceix 
un mestratge professional en la generació 
de la Renaixença.

Veiem, per tant, que el mestratge de Pere 
Labèrnia és doble. Al mestratge docent, 
l’abast del qual és una incògnita, cal su-
mar-hi el lingüístic. Entre els dos hi ha una 
estreta relació que parteix de l’activitat 
educativa. No s’ha de perdre de vista que la 
construcció de l’obra lexicogràfi ca avança 
en paral·lel a la professió docent. I en 

aquells temps l’educació bona o millorable 
que s’anava implantant ja des d’abans del 
triomf del liberalisme es feia en castellà. 
D’aquesta manera havia començat a intro-
duir-se el coneixement del castellà entre 
les capes socials de l’àrea lingüística ca-
talana que tenien la possibilitat d’accedir 
a l’educació. Aquest plantejament va 
propiciar l’aparició d’una sèrie de diccio-
naris de traducció català – castellà, ja que 
els estudiants catalanoparlants en tenien 
necessitat per tal d’aprendre la llengua de 
l’ensenyament. Doncs bé. El de Labèrnia, 
que ofereix la traducció al castellà i al llatí, 
és el primer diccionari de la seua època 
que a més de la traducció ofereix la defi ni-
ció de cada paraula catalana. Aquest fet fa 
dir al castellonenc Germà Colon i al tarra-
goní Amadeu Soberanas, en el seu llibre 
Panorama de la lexicografi a catalana: «El 

de la marginació provocada per segles de 
deriva i prohibicions, va proporcionar un 
corpus lingüístic apte per al reviscolament, 
que va mantenir-se com a referent fi ns a la 
normativització moderna.
És veritat que se l’ha considerat sempre 
un barceloní. Això no obstant, els estudis 
arxivístics sobre la seua fi gura, publicats 
el 1979 per Josep Maria Madurell, posen 
en evidència les relacions existents entre 
aquest barceloní d’adopció i el seu poble 
natal. El 1841 ven la seua casa del carrer 
de la Portella i cinc bancals al seu germà 
Manuel. El 1851 atorga al seu nebot Vicent 
Labèrnia, que en aquell temps viu a Barce-
lona, una remuneració. A l’any següent, li 
ven diverses fi nques del terme de Traigue-
ra, en el que sembla la liquidació del seu 
patrimoni traiguerí. Finalment, mor el 1860, 
un any després d’haver estat restaurats els 
Jocs Florals de Barcelona, la plataforma 
cultural de difusió de la Renaixença que 
Labèrnia contribueix a promoure amb el 
seu Diccionari. Efectivament tot apunta a 
l’adscripció barcelonina del nostre home. 

Ara bé: no es pot obviar que si Fèlix Torres 
Amat escriu el 1836 que els treballs del 
Diccionari portaven catorze anys, la idea 
de la seua realització i els primers passos 
per portar-la a terme és anterior a la seua 
arribada a Barcelona, i per tant, en allò que 
pot considerar-se més essencial, resulta 
evident que respon al bagatge que porta 
del seu poble i del seminari de Tortosa. En 
això, per més barceloní i barceloninocèn-
tric que se’l vulga considerar, cal no perdre 
de vista aquesta matisació per captar el va-
lor i el signifi cat de la seua obra. Labèrnia, 
per formació i per originalitat és un perso-
natge de l’entorn sociocultural centrat a 
Tortosa, amb el qual en aquella època les 
comarques del nord valencià hi mantenen 
unes intenses i estretes relacions, per no 
dir directament que hi pertanyen.

L’any 1905, el bibliògraf i erudit castello-
nenc Josep Ribelles i Comín va dedicar 
a Labèrnia un estudi biobibliogràfi c que 
va merèixer un premi de l’Ajuntament de 
Castelló en els Jocs Florals de Lo Rat Penat 
de València. Aquest estudi de Ribelles és 
una reivindicació de la fi gura de Labèrnia 
com un patrimoni comú de valencians i 
catalans i com un valor de referència de la 
seua unitat lingüística i cultural. Seria desi-
tjable que el poble de Traiguera assumira 
la fi gura de Labèrnia com un valor propi i 
actiu, rellevant, si no per a la història local, 
sí almenys per a la sort de la llengua pròpia. 
Al capdavall, no hi ha cap fi ll de Traiguera 
que en els darrers dos segles haja deixat 
una empremta cultural tan remarcable 
com la seua ■

 

lèxic de la Renaixença i pràcticament l’únic 
que a Catalunya gaudí de prestigi i autoritat 
des que aparegué fi ns a la publicació del 
normatiu de Pompeu Fabra fou, certament, 
el Diccionari [...] de Pere Labèrnia». 

Vol dir això que, sense arribar a ser un 
personatge públic de primera fi la, Pere 
Labèrnia ofereix en el seu diccionari 
la base del llenguatge que havia de 
servir al moviment de la Renaixença 
per desvetllar la pràctica literària en 
llengua catalana i, mitjançant aquesta via 
cultural, portar a terme el redescobriment 
i la redefi nició de la personalitat política 
dels Països Catalans, certament amb re-
sultats ben desiguals, ja que  la difusió de 
la Renaixença literària durant les primeres 
dècades de la segona meitat del segle XIX 
va ser prou irregular. En concret, a València 
va tindre una incidència molt limitada.

A més, cal tindre en compte que el diccio-
nari de Labèrnia, en diferents reedicio-
ns, va constituir el referent i l’autoritat 
més sòlids de la llengua catalana fi ns a 
la publicació, el 1932, del Diccionari Ge-
neral de la Llengua Catalana de Pompeu 
Fabra, justament l’any en què els usuaris 
valencians de la llengua catalana se su-
maven a la unitat ortogràfi ca amb les ano-
menades Normes de Castelló. D’aquesta 
manera, pot tindre’s idea de com Labèrnia 
resulta ser un dels personatges més impor-
tants de la història de la llengua catalana, ja 
que, recollint un migrat testimoni heretat 
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