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L’ORTOÈPIA CATALANA SEGONS MILÀ* 

 

Albert Rossich 

 

 

Com més s’aprofundeix en l’estudi de l’obra de Manuel Milà i Fontanals, més ens 

apareix com un gegant de la filologia. Els diversos vessants de la seva obra (com a 

escriptor, crític, preceptista, editor de textos, gramàtic, romanista, dialectòleg, estudiós 

de la literatura popular, historiador de la literatura...) conformen una pluralitat 

d’interessos i una obertura de camps d’estudi que encara ens impressionen avui. Per a 

aquest simposi, els organitzadors em van demanar de tractar d’un d’aquests aspectes: el 

de Milà i Fontanals com a filòleg, o com a lingüista. En els últims anys, diversos 

treballs s’han ocupat de Milà com a estudiós de la llengua catalana;1 ara bé, em sembla 

que hi ha un aspecte que ha quedat una mica desatès o mal interpretat, que és el de les 

seves idees sobre ortologia o ortoèpia catalana –és a dir, sobre les normes de bona 

pronúncia del català–, i és d’això que parlaré. 

Milà va ser un gran observador en matèria de fonètica, però la seva aportació a 

aquesta disciplina ha estat generalment preterida perquè després de les formulacions de 

Pompeu Fabra no s’han interpretat bé, o no s’han entès prou, les seves observacions; i 

perquè les normes de bona prosòdia catalana que s’acabaran imposant al segle XX  no 

coincidiran ben bé amb els criteris que ell havia defensat. En canvi, al segle XIX , les 

opinions de Milà van influir decisivament sobre poetes i filòlegs de la importància de 

Jacint Verdaguer o d’Antoni Rubió i Lluch, per posar dos exemples. 

 Les idees de Milà i Fontanals sobre ortologia catalana s’exposen bàsicament en 

un article intitulat “Quatre mots sobre ortografía catalana”, publicat a La Renaxensa el 

15 d’octubre de 1874, treball que comentaré després en els aspectes més interessants. 

Aquest article ha desconcertat els estudiosos, que l’han trobat estrany i desorientador,2 

però és que per entendre’l hem de tenir en compte dues coses que contradiuen 

radicalment la percepció lingüística actual. La primera és que les diverses posicions en 

matèria d’ortografia, al segle XIX , no són simples desacords sobre la representació 

                                                           

* En les citacions, regularitzo les marques tipogràfiques, la puntuació, l’accentuació i la separació de 
mots, però mantinc inalterada la morfologia, la sintaxi i el lèxic dels textos. 
1 Recordaré, entre els més recents, Jorba 1989: 208-223 i 237-239; Solà 1991; Bernat i Baltrons 1992; 
Almirall 1997; Bernat i Baltrons 2002, 2007a i 2007b. 
2 Solà 1991: 139-142. 
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visual de la llengua, sinó propostes gràfiques amb transcendència fonètica, és a dir, 

opcions que distorsionaven la prosòdia que l’autor volia donar a la seva obra. La segona 

cosa és que Milà parteix de la pronúncia acadèmica tradicional del català, a la qual 

subordina una parla dialectal: el català central, de manera que moltes de les realitzacions 

prosòdiques que avui considerem normals eren valorades llavors, si no com a 

incorrectes, sí –almenys– com a vulgars. Per posar-ne un exemple evident, 

l’emmudiment de les -rr  finals: els infinitius cantar, fugir pronunciats com cantà o fugí. 

Ho podríem exemplificar amb molts altres exemples del seu temps i d’abans, i ens 

podríem remuntar al segle XV  i més enllà per fer veure que aquestes regles ortològiques 

havien tingut una vigència secular. Però ho faré amb observacions del mateix Milà 

escampades aquí i allà. 

Com és sabut, es conserva un manuscrit de l’Atlàntida de 1867 que Verdaguer 

havia fet arribar a Milà perquè aquest li fes notar els errors o defectes que hi veia. Milà 

va escriure als marges, amb una lletra endimoniada, observacions diverses: 

ortogràfiques, mètriques, lèxiques, semàntiques... i prosòdiques. Algunes observacions 

es refereixen a casos concrets que no comentaré: per exemple, que s’ha de dir qui-e-tut, 

en tres síl·labes, i no ‘quie-tut’, o con-fu-sió, no ‘con-fu-si-ó’.3 Altres notes són, també, 

inequívocament ortològiques, però fins i tot els millors lingüistes no hi han vist, a 

vegades, sinó manies ortogràfiques de professor. Per exemple, a propòsit de la rima 

Rondan (forma popular de ‘Rotllan’) i “espant” (escrita espan), Milà i Fontanals 

escrivia: «En rigor no son consonantes Rondan y espan». No podia ser més clar, Milà: 

en rigor [és a dir: ja sabem que vulgarment sonen igual, però si volem parlar en 

propietat] Rondan i “espant” no rimen. Joan Coromines comenta: «Preocupacions de 

professor: venia a ser un avís al jovenet que no es prengués llicències ortogràfiques».4 

¿No creieu que, si es tractés d’una preocupació de caràcter ortogràfic i prou, Milà hauria 

escrit alguna cosa com el que fa a propòsit d’horlada: «orlada en catalán»?5 Al costat 

d’espan, hauria escrit, per exemple, “debe ser espant”. Però si posa «Rondan y espan no 

son consonantes» és que vol dir que no sonen igual. En rigor, és clar. Perquè en la 

llengua correntment parlada a Barcelona, la que Milà descriu en els seus Estudios de 

lengua catalana, «donde se inquiere lo que es y [...] no lo que debiera ser» –per dir-ho 

amb els mateixos mots que Milà–, la realitat és una altra: 

                                                           

3 Junyent i Riquer (ed.) 1946: 165 i 190, respectivament. 
4 DECat, VII: 914a35-36 i 917a59-b1. 
5 Junyent i Riquer (ed.) 1946: 200. 
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La t final se suprime después de n: tán(t), jovén(t), venín(t) y de l: adál(t), mól(t), 
(mucho), ocúl(t). Después de n reaparece especialmente en los compuestos antes 
de vocal: Font-álba (pron. Fon-tálba). Se pronuncia en mòlt (molido) y por 
influencia literaria o cast. en absòl(t), resòl(t)». 

 
No és exacte? Recordem que es tracta de la llengua parlada. L’oratòria era una altra 

cosa: més estricta. Milà fins i tot recull la vacil·lació que existeix en altres mots: «quant 

ó quan(t) éra; Sant ó San(t) Andréu.6 

 Ben mirat, tots els altres casos que es podrien confondre amb esmenes 

ortogràfiques també tenen transcendència fonètica: grays («supongo que será 

pronunciación vulgar por gralls»), penjoys («creo que es penjolls»), i fins i tot espasma 

(«parece más usado espasme»), padas («en todo caso pedás»), alerits («esta palabra 

(que parece castellana) es alarits»), entremeliats («Corrijo entremeliats por 

entramaliats»)7 o peixe («Peixe me figuro que es infinitivo y en este caso debe ser 

peixer»)?8 Segurament no hi ha obstacle per reconèixer que grays i ‘gralls’ sonen 

diferent, com penjoys i ‘penjolls’. En això estarem tots d’acord. Però, espasma i 

‘espasme’? No pronunciem sempre [əs´pasmə]? I entremeliats i ‘entramaliats’? No 

sonen tots dos [əntrəməliats]? I peixe i péixer? Que no diem en tots dos casos [´pe∫ə]? Ja 

veig que aquests últims casos els hauré de justificar. I de passada, deixeu-me dir que el 

cas Rondan/espan va ser un dels pocs en què Verdaguer no va fer cas a Milà, i va 

escriure a la versió definitiva Roldan/tremolant, que ve a ser el mateix fenomen que 

Milà condemnava. 

En diverses ocasions he explicat la tradicionalitat d’aquestes normes d’ortoèpia 

que remunten al català medieval i que van mantenir, totalment o parcial, la seva 

vigència fins al segle XIX .9 Milà mateix hi fa referència quan diu que la llengua catalana 

«may ha sigut mirada com un dialecte o com un aplech de dialectes que cada terra 

pogués escriure a son pler: sempre s’ha cercat, encara que per diferents camins, un ideal 

de bon català».10 Com veurem, aquest ideal es plantejava tant per a la llengua escrita 

com per a la llengua parlada. Mestres, gramàtics i preceptistes maldaven des d’antic per 

ensenyar als catalans orientals les normes de bona pronúncia que exemplificaven en el 
                                                           

6 Milá y Fontanals 1875 [1890]: 523. 
7 Coromines no llegeix bé el passatge, i interpreta que Milà va corregir “entramaliat” en “entremaliat” i 
dubtava si corregir-ho en “entremeliat” (DECat, V: 380b14 i 384b40-45).  
8 Junyent i Riquer (ed.) 1946: 162, 163, 165, 170, 182, 185. 
9 Veg. Rossich 1995; Rossich i Rafanell 1998; Rossich 2006a. (Més avall incorporo alguns fragments del 
primer article: pp. 160-161, 169-170, 174-178 i 190-191). 
10 Milà y Fontanals 1874 [1890]: 560. 
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parlar de Lleida o de Tortosa. D’aquí que es condemnés la confusió de les aa i ee 

àtones, i que es perseguís la pronúncia de la e àtona com una vocal neutra. El so neutre 

quedava reservat a les aa àtones, i les ee havien de mantenir el timbre de [e]. 

Paral·lelament, es corregia la confusió de les oo i uu àtones, i es blasmava la pronúncia 

de la o àtona com a u. És Milà, un cop més, que ho explica d’una manera que avui, des 

de la consciència que el so [ə] val tant per a les aa com per a les ee no accentuades, ens 

pot desconcertar: 

 
Entre las muchas diferencias locales de pronunciación en diversos puntos de 
Cataluña [...] se distinguen dos grandes divisiones: la parte occidental-
meridional, en que se pronuncia el catalán con más limpieza y en general 
como se escribe, y la parte oriental, en que se altera la pronunciación, en que 
las vocales son menos limpias y en que hay sustitución de vocales. Esta 
sustitución es la de la a a la e y la de la u a la o en todas las sílabas no 
acentuadas.11 

 
 No és aquest l’únic passatge en què Milà s’expressa així.12 Per entendre el 

fragment, hem d’interpretar el concepte de substitució a la manera antiga, quan 

substituir significava –justament a l’inrevés que avui– ‘ser substituït per’. I ara 

observem-hi la condemna implícita de la pronúncia oriental, la defensa del principi de la 

correspondència entre grafia i so, i l’explicació del que avui anomenem neutralització 

com a alteració de la e àtona (pronunciada com una a), però no pas com a alteració de la 

a àtona, en paral·lel perfecte amb l’alteració de la o àtona, que és pronunciada [u]. 

Milà, que havia estudiat la neutra tònica del baleàric (l’esmenta dins les vocals 

mixtes, «como las que se llaman diptongos en francés: œ, eu, etc., a las que con poca 

exactitud se llaman mudas en mallorquín y son en éste mezcla de a y e o bien de o y 

e»),13 va percebre el so [ƽ] perfectament (per exemple, quan parla de «la diferencia de la 

pronunciación, no de la última vocal en pare y para [que és el mateix so], sino de la pa 

con la última, es decir, de la no acentuada con la acentuada»).14 Ell en deia «vocal 

                                                           

11 Milá y Fontanals 1861 [1966]: 432-433. 
12 Escriu Milà: «la a y la e, pronunciadas aquí con mucha limpieza, son allí [=en bona part del català 
oriental] sucias y gangosas» (Milá y Fontanals 1861 [1966]: 432). I notem aquesta al·lusió a «la dulcísima 
lengua valenciana, que no es otra que la nuestra, más dulcemente pronunciada» (Milá y Fontanals 1871 
[1893]: 306). 
13 Milá y Fontanals 1861 [1966]: 431, nota 8. Però l’estudi essencial sobre el tema és Milá y Fontanals 
1876. A la Ressenya de 1865 parla també de “las vocals mixtas o diftongació en lo mallorquí” (Milá y 
Fontanals 1865 [1890]: 144). 
14 Milá y Fontanals 1861 [1966]: 433, nota 10. Més tard ho formula així: “La a tónica […] es más 
decidida y pura que la átona, según se ve en las dos aes de caixa” (Milá y Fontanals 1875 [1890]: 511). 



 5 

oscura».15 Milà es va adonar també de la pronúncia idèntica de aa i ee àtones («la e 

átona se pronuncia como si estuviese escrita a»; «es una verdadera a»;16 etc.), només 

que ho explicava com un cas de substitució –censurable, en bona ortologia– de vocals 

àtones: una a en comptes de la e. Com quan explica que «el pueblo tiende en ciertos 

casos a convertir en a (no en e, imposible en el lenguaje oriental) la i átona» pre-tònica: 

«vagíla por vigíla», per exemple.17 Tot i que també diu que hi ha regions que 

pronuncien aquesta [ƽ] més com a e. Però no acceptava el so neutre per a la lletra e dels 

escrits en la llengua culta. 

 E àtona i a àtona no es confonien, doncs, en una pronúncia acadèmica o 

emfàtica. O àtona i u tampoc.18 I és clar: l’afectació prosòdica que suposava la 

incorporació massiva de ee àtones (pronunciades [e]) es feia enutjosa per a un català 

oriental de final del segle XIX , acostumat als plurals en -as; fins aleshores, la pronúncia 

natural [əs] dels plurals femenins evitava la percepció d’una distància excessiva entre la 

llengua escrita i la parlada. Aquesta distància, ara, reapareixia. 

I ja que abans esmentàvem el cas de ‘péixer’, he de recordar també que al segle 

XIX , i abans, totes les rr  mudes es pronunciaven, en un registre oral elevat o formal (fins 

abusivament, per ultracorrecció, en els infinitius del tipus vèurer). Naturalment, parlo de 

llengua literària; la llengua parlada espontàniament funcionava com avui. No ens pot 

pas estranyar: el català va ser un idioma de cultura fins al segle XVIII , de manera que 

tenia les seves normes de correcció, normes que eren seguides –per les persones cultes– 

en la llengua escrita i la llengua oral formalitzada. Això és el que s’havia fet sempre, des 

dels orígens de l’idioma, fins que alguns versaires semianalfabets, a finals del segle 

XVIII , ja comencen a escriure, i a pronunciar, parlá, fé, etc. La vigència d’aquella 

pronúncia “acadèmica” es demostra en gravacions antigues, i abans pel còmput mètric 

en poesia: la -r mai no és muda, com avui en valencià. (Amb una excepció: en català 

antic, el grup -rs es pronunciava -s: socós, dinés. A l’època moderna, de tota manera, 

desapareix aquesta excepció). La regularitat d’això era tan absoluta que el mateix Fabra 

no s’acabava de decidir a proscriure-ho (hi ha un parell de Converses filològiques on 

surt el tema). I encara es poden sentir persones grans que, quan llegeixen, fan sentir les 

                                                           

15 Milá y Fontanals 1875 [1890]: 514 i nota 1. 
16 La primera citació és de Milá y Fontanals 1875 [1890]: 515; la segona, de Milá y Fontanals 1861 
[1966]: 434. 
17 Milá y Fontanals 1875 [1890]: 516. 
18 Veg. Rossich 1995 i 2006a. 
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rr  mudes.19 Avui s’ha abandonat aquesta norma que havia aguantat vuit segles,20, en 

nom de la realitat lingüística –ni que sigui una realitat parcial. 

 Com he explicat amb més extensió en un altre lloc,21 per si volíem més proves 

de l’existència d’una “pronúncia […] literària” o acadèmica, d’un “sistema” ortològic, 

més o menys definits, només cal que reproduïm alguns passatges d’una conferència de 

Gaietà Cornet de 1880 dedicada precisament a això, i de la qual conservem una relació 

prou detallada: 

 
Comensà lo conferenciant per sentar que en nostra ciutat [=Barcelona] se 
parla molt malament la llengua nativa, essent los defectes que·s notan en la 
pronunciació la causa de que la nostra aymada llengua sia menyspreada per 
alguns. Digué que aquesta pronunciació aspre, desagradable y, casi podríam 
dir, desdenyosa se observa més freqüentment en la conversa familiar y 
tractes ordinaris de la vida; mes, quant la llengua n’és llegida ab la 
entonació, bon estil y demés reglas prescritas per la lectura en alta veu, 
llavors ja·s presenta ab aquella sonoritat y armonia que tant li tròban a faltar 
los que no la pàrlan. 
 […] Continuà dihent que la causa del trobar desagradable la llengua 
catalana las personas que no són fillas de Catalunya és deguda molt 
principalment a la mala pronunciació que en moltas comarcas del Principat 
se dóna a las paraulas verament catalanas, fent as en compte de es, us en 
lloch de os, suprimint la -r final dels infinitius, ficant-hi paraulas castellanas 
ab pronunciació catalana [per exemple, ‘terremoto’], no distingint bé las vv 
de las bb […].22 

 
 Vet aquí tota una relació de les principals normes tradicionals d’ortologia. (He 

d’advertir que quan diu «as en compte de es» no es refereix pas al plurals femenins, 

sinó a la norma, que ja coneixem, de pronunciar pare, astre, etc. amb vocal neutra: aa 

en lloc de ee, per tant; de la mateixa manera que quan denuncia els que fan «us en lloch 

de os» no es refereix al pronom us, sinó a totes les vocals oo febles). Cornet deriva 

després cap a qüestions de morfologia, i finalment demana que s’estableixi una 

pronúncia, la de «la comarca en què·s pronuncia amb més propietat la llengua catalana», 

que seria l’oficial en els actes públics i acadèmics. 

 

 Al segle XIX , certament, aquest model entra en crisi, i finalment s’oblida perquè 

deixen d’actuar aquells mecanismes de tradicionalitat –els mestres, els textos orals en 
                                                           

19 Melchor 1997; Rossich 2006a: 136-144. 
20 Probablement aquesta és l’explicació que avui aquestes rr  es mantinguin en valencià, quan han 
desaparegut de tot Occitània, Catalunya i les Balears, que són els territoris que van exportar la llengua a 
València. 
21 Rossich 1995: 177-178 i 190-191. 
22 Cornet 1880: 531-532. 
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un registre formal– que el sustentaven. Però encara es mantenia en l’únic àmbit formal 

que restava: l’oratòria religiosa. Milà s’hi refereix significativament, per descartar-lo, en 

l’avinentesa de descriure «el catalán contemporáneo o hablado» sense interferències 

cultes: 

 
Prescindimos de ciertas tendencias más castellanizadoras y de algún resabio 
de cultura literaria que el mayor estudio de la literatura catalana ha 
introducido últimamente, como también de los arcaísmos conservados en la 
catequística y en las preces (pronunciación de -r final [en els infinitius]; 
donchs, ahora dos; imperativo en -au, etc.) y de cierto lenguaje ceremonioso 
(pronunciación de la r en senyor; subjuntivo presente en -ia; posesivos mia, 
tua, sua) que creemos desusado ahora en Barcelona.23 

 

 «Cierto lenguaje ceremonioso […] desusado». Ara Milà ja no està parlant de la 

llengua col·loquial, sinó d’uns registres més formals. (Quan parla dels «resabios de 

cultura literaria» que s’havien introduït últimament en el català es deu referir a 

l’arraconament de vulgarismes com llenga, ayga, atru, etc.). Per si dubtàvem del fet que 

aquest estudiós rebutjava en l’àmbit formal allò que aquí descriu com a usual en la 

llengua parlada, recordaré el judici negatiu que li mereixen els casos d’emmudiment de 

les -rr  finals, que considera «vulgarismos [...] comunes al lenguaje hablado de Mallorca 

y en gran parte, a lo menos, de Cataluña».24 En veurem un altre cas al final del fragment 

de “Quatre mots” que reprodueixo més avall. 

I ara que ja he explicat el context i la tradició en què s’emmarca el pensament de 

Milà, que és el d’una llengua de cultura que es va plantejar abans que ningú, en el món 

romànic, els problemes de la codificació lingüística i la normativització (penso en el 

context trobadoresc i en Ramon Vidal de Besalú i la tradició preceptiva catalana), ja ens 

podem enfrontar al text de Milà que anunciava abans i valorar-ne les propostes que se’n 

deriven. He remarcat en cursiva els passatges més importants. Escriu Milà: 

 
Tenim, donchs, dues menes de català –o, estrenyent més la qüestió, dues 
ortografies–, les quals se diferèncian al primer cop d’ull pels plurals ja en es, 
ja en as. Una y altre tenen ara feels secaces, y la conservació de la una [la 
dels plurals en -as] y la renovació de l’altre [la dels plurals en -es] han sigut 
defensades per dos egregis catalanistes: lo un que ha llegislat ab molt seny 

                                                           

23 Milá y Fontanals 1875 [1890]: 511, nota 1. Al text, “dos” no és errata per dons; Casas-Carbó la 
considerava igualment la forma usual en la llengua parlada, i, per tant, preferible a doncs o dons. (Casas-
Carbó 1891). També la consigna Fabra, al costat de donchs (Fabra 1891: 97). Avui, la forma dos, que ni 
tan sols apareix registrada al DCVB, està en clara regressió i amb prou feines si es pot sentir en 
determinades zones rurals (Empordà, Garrotxa). 
24 Milá y Fontanals 1890: 308. 
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gramatical la més moderna [Antoni de Bofarull]; lo altre que ab sos bells 
exemples y sa influència ha trevallat per la resurrecció de la més antiga 
[Marià Aguiló]. 
 […] La forma antiga [la dels plurals en -es] és la dels temps en què la 
nostra llengua tenia plena vida pública y privada, en què s’escrigueren 
nostres obres més famoses y de major interès per a la història general y 
literària, y ademés correspont a una gran part del territori de la mateixa 
llengua, ahont cabalment se pronúncian ab més puresa les vocals, és a dir, 
a tot lo regne de València y a la que·s diu ara província de Lleyda y un bon 
tros de la de Tarragona. 
 La forma moderna de la llengua [la dels plurals en -as] era ja la 
tradicional y per tots admesa, aquella en què los de Catalunya y de les Illes 
havíam après a estimar-la com a llengua escrita vivent, la més apropiada al 
parlar de moltes encontrades, los natius de les quals han de fer un esforç per 
pendre l’altre; y, ademés, l’adopció de aqueixa [la forma antiga de la 
llengua] havia de portar més duptes y més diferències especials, y, si·s 
volgués ser conseqüent, la sustitució de la e a la a [és a dir, la substitució de 
la a per la e] també en moltes terminacions de verb, v. gr., troven per tròvan, 
empobrint la conjugació y confonent certes formes indicatiues ab les 
subjunctiues. 
 Dues rahons s’han proposat que no’ns persuadeixen, y són la irregularitat 
de que la -a singular se convertesca en -es plural, perquè és sabut que·ls 
idiomes tenen anomalies que no poden mudar los escriptors; y la de que 
dites finals en -es afemínan la llengua,25 quant les úsan los descendents dels 
ilergetes, que, en bona fe, no pàssan pas per gent molla ni fluixa. 
 [... Però] qualsevol sia lo sistema ortogràfich que s’acepte, a ell se deu 
acomodar la pronunciació, y aixís procurarem fer-ho des del principi, 
llegint, per exemple, en Àusias March asenyalades y no asenyaladas; en 
López Soler, astre benigne y no astra benigna; en Aribau, serras y no 
serres, llavors y no llavòs. Si aquesta no passa, deuria passar y valdre la 
regla següent: “Lo poeta que vulga que un consonant, un assonant o molts 
assonants se formen seguint la seva pròpia pronúncia vulgar y no la més 
literària o la més clàssica, que ho mostre en la ortografia”. Exemple: si vol 
que -ar se pronúncie -a, que escriga a y no ar; si vol que les finals se 
pronúncien -as, que escriga as y no es. Motiu: lo dit poeta no ha de voler 
que lo llegidor que per sistema o per naixença usa de una pronunciació més 
clàssica endevine o acepte la del mateix poeta si aquest no·s dóna lo trevall 
de advertir-la. 

És ver que en la poesia vulgar y també en la popular (que en punt de 
versificació no sempre és bona guiadora), y àduch en molt bons poetes 
lletrats, se tròvan exemples de eixos (per a nosaltres) mals consonants o 
assonants, mes de alguns sabem que n’han fugit y esperam (y ab això sol no 
serà malaguanyat lo present article) que·ls altres s’esmenaran de aquest 
pecatet.26 

 

                                                           

25 Ho havia dit implícitament Bofarull: “la terminació en -as [és] més pròpia de una llengua tan enèrgica 
y rodona com és la catalana” (Bofarull 1874 [1987]: 260). 
26 Milá y Fontanals 1874 [1890]: 561-564. 
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 Com veiem, hi ha uns llegidors que «per sistema o per naixensa», és a dir, per 

convicció ortològica o perquè han nascut a l’àrea del català occidental, distingeixen les 

aa i les ee àtones. Per un altre costat, hi ha catalans orientals que, a causa del seu origen 

dialectal, les confonen. Són aquests els que ho haurien d’indicar expressament en 

l’escriptura, si és que es conformen amb la seva pronúncia «vulgar», escrivint serras, o 

llavòs. I, sobretot, haurien de vigilar de no pronunciar com a aa –o sigui, [ə]– les ee 

àtones dels escrits, ja que a cada grafia «se deu acomodar la pronunciació». Altrament 

cauríem en les consonàncies impròpies que apareixen sobretot «en la poesia vulgar y 

també en la popular», i fins i tot en les poesies d’alguns autors cultes. Si aquest defecte 

es corregís, ja hauria valgut la pena publicar l’article –conclou. Una observació fonètica 

que ja apareixia al Romancerillo catalán (1853), a propòsit d’un romanç en a-a que 

acabava amb un mot en a-e (abrassada, paraula, aguardaba, criada, mare): «Nótese 

que en la pronunciación asuenan verdaderamente las terminaciones en áe con las en 

áa».27 «En la pronunciación» vulgar, és clar. 

 Aquest article representa el retorn, més ben dit, el reforçament de les normes 

ideals de l’ortoèpia tradicional. La recuperació gairebé radical de la primacia de la 

fonètica occidental, l’evidència que quan al·ludeix als qui han de fer l’esforç de canviar 

de fonètica només es refereix als catalans orientals, els adjectius que dedica a cada 

model (“vulgar” per a la pronúncia oriental; “clàssica” o “literària” per a l’occidental); 

tot plegat ens situa dins una tradició ortològica tan legítima com la que privilegia la 

fonètica oriental. Ni tan sols la solució final no és tan original com creia Milà. I no pel 

que fa a l’admissió de dues pronúncies –l’una, és clar, més rigorosa que l’altra: Ignasi 

Descamps ja ho havia previst)–,28 sinó en l’admissió consegüent de dues grafies, perquè 

aquesta havia estat també una proposta de Petit i Aguilar per a determinades formes 

(«Haver ó haber, havía, ó había; amava, amaba, etc.») a propòsit de l’ús de b o v.29 

 Tal com preveia el mateix Milà («¿Què va que no hem conseguit complaure a 

ningú y que les nostres opinions han semblat rares, ja a lo un, ja al altre dels lectors?»), 

aquesta solució de compromís no va agradar ni als defensors de les aa ni als defensors 

de les ee. La duplicitat que proposava Milà va ser discutida vivament per Antoni de 

Bofarull,30 i tampoc no va semblar bé a Carles Bosch de la Trinxeria.31 Entre els 

                                                           

27 Milá y Fontanals 1853: 111. 
28 Rossich 1995: 146. 
29Cf. Petit i Aguilar 1998: 178. 
30 Bofarull 1875 [1987]: 263-275. 
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defensors dels plurals femenins en -es, tenim el testimoni de Ramon Picó i Campamar, 

el qual expressava així el seu enuig a Tomàs Forteza: 

 
L’article del s[eny]or Milà y Fontanals [...] no m’ha agradat gens, gens ni mica. 
[...] Tractar les coses damunt damunt sense analisar-les y acabar per dexar-les tal 
com abans estaven no·s propi d’homes de talent [...]. El s[eny]or Milà parla d’as 
y es, però en lloch d’envestir la qüestió cara a cara decidit a resoldre-la, passa de 
llarch y la deixa tan embullada com abans. 32 

 
Abonarà l’opinió de Milà, en canvi, la Revista Balear33 i més tard Antoni Rubió i 

Lluch.34 En tot cas, la duplicitat justificada per Milà no era fruit de la indecisió.35 A 

vegades això s’ha interpretat com una mostra d’inseguretat, i no. Josep Roig i Roqué ja 

explicava que Milà havia adoptat els plurals en -es a partir de la publicació de La Cansó 

del pros Bernart (1867), i que en un treball de 1877 va escriure això sobre els plurals 

femenins: 

 
Il est hors de doute que, jusqu’au XVII

e siècle exclusivement, la règle générale 
subie était de les finir en es. Les exceptions systématiques étaient bien rares: 
nous en trouvons une, peut-être la plus ancienne (fin du XIV

e siècle), dans le 
Torcimany, de Lluis de Aversó, dont tous les pluriels féminins que nous avons 
remarqués sont en as.36 

 
De fet, la doble opció de Milà no era un pas endarrere en la normalització del català; no 

era un reforçament de l’anarquia ortogràfica o de la proliferació d’opcions 

contradictòries. Al contrari: davant la varietat de propostes ortogràfiques, ara en sorgia 

una que s’oposava al caos de les altres, les dels defensors dels plurals amb -as, que 

dominaven de manera aclaparadora; només era qüestió de temps que s’imposés la 

regularitat del model clàssic contra la incoherència dels exemples dialectals i populars. I 

encara que no fos exactament el seu, el model adoptat, la solució definitiva s’assembla 

més a l’ideal de Milà dels plurals amb -es que no pas als models populars que ni Fabra, 

que venia d’aquest sector, va acabar recolzant. 

 Vull remarcar-ho ara que ens acostem al final d’aquesta exposició: el parer de 

Milà no va ser una opinió aïllada, estèril o improductiva. No ho podia ser. Francesc 
                                                                                                                                                                          

31 Bosch de la Trinxeria 1890: 70. 
32 Carta de Ramon Picó i Campamar a Tomàs Forteza, ms. 2069 de la Biblioteca de Cataluna, núm. 41, f. 
2-2v. Dec aquesta notícia a Manuel Jorba. 
33 Anònim. 1874; cit. per Tomàs 1977: núm. 6, 142-143. 
34 cf. Rubió y Lluch: 1891. 
35 Discrepo, per tant, de la interpretació de Mila Segarra quan diu que «l’eminent filòleg no devia tenir 
idees gaire precises sobre ortografia en aquell moment» (Segarra: 1985: 195). 
36 Milà 1877; esmentat dins Milà i Fontanals 1915: 34-35. 
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Matheu va publicar al cap de ben poc un almanac, l’Anuari català 1875, i hi va 

reproduir l’article sencer de Milà.37 També Jacint Verdaguer va tenir molt present 

aquest criteri, i el va aplicar escrupolosament. Ho feia notar Marià Grandia, per 

incorporar-lo –fent una mica de trampa– als partidaris dels plurals en -as: 

 
No·ns sabem esplicar [...] perquè la a final del singular femení (o masculí) s’ha 
de convertir en e en plural. La major part de Catalunya conserva dita a en plural. 
La simplicitat y claretat del llenguatge exigeix que·s conserve, y per això la 
consérvan tots los gramàtichs y los mellors escriptors, inclús Mossèn 
Verdaguer, qui conserva dita a en plural en sas fullas de propaganda.38 

 

On diu «fullas de propaganda» enteneu ‘obres de devoció popular’, que és on Verdaguer 

utilitzava els plurals en -as, com també els infinitius en -i (i no en -e), pera en lloc de 

per, etc. L’estratègia de Milà o de Verdaguer, per tant, era més aviat contemporitzadora. 

I fins i tot Marià Aguiló, l’influent propagandista dels plurals femenins acabats en -es,39 

recomanava, l’any 1875 (any en què els partidaris de les aa van agafar el control el 

Consistori dels Jocs Florals),40 una retirada tàctica als seus seguidors, aconsellant-los de 

presentar les obres als Jocs amb els plurals en -as.41 No ens ha d’estranyar, doncs, que 

en un poema de caràcter popular, inacabat, Verdaguer, que acabem de veure que feia 

servir les dues opcions, satiritzés així les estridències dels radicals: 

 
La llengua catalana    ho està mirant 
ab l’arpa a punt de caure,    los ulls plorant: 
“Fills, dexau’s-e de brega,    no lluytau, no; 
primera que rebria    seria jo”. 
[...] 
Si·l tràngol dura gayre,   jo escriuré en -us, 
perquè les muses pòsan    cara de llus.42 

 
És destacable el cas d’Antoni Rubió i Lluch, l’altre gran deixeble de Milà –i dic 

l’altre perquè l’un és Marcelino Menéndez i Pelayo. Seguint Milà, Rubió i Lluch encara 

considerava, l’any 1891, «imprescindible la disparitat entre lo llenguatge parlat y lo 

llenguatge escrit o sia literari». Distingia així entre lo català que ara’s parla i «lo 

                                                           

37 Milá y Fontanals 1874. 
38 Grandia 1889: 40. Per a tot això, veg. Rossich 2006b. 
39 Aguiló és l’iniciador de la pugna a favor dels plurals en -es com a grafia unitària per als plurals 
femenins. Ja els utilitza al seu discurs als Jocs Florals de 1862: cf. Aguiló y Fuster 1862. 
40 Tomàs 1977: 139. Veg. la carta de Ramon Picó a Tomàs Forteza, ms. 2069 de la Biblioteca de 
Catalunya, núm. 43. 
41 Pinyol i Bassó 1997: 405. 
42 Pinyol i Bassó 1997: 435. 
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llenguatge clàssich del segle d’or de las lletras catalanas», que és el que s’havia de 

ressuscitar. El «català ideal» seria el resultat de depurar el català clàssic amb «els 

elements veritablement progressius del català modern».43 I quin era aquest català 

ideal?44 No podia ser gaire diferent del que preconitzava Milà a “Quatre mots”: una 

llengua «literària general [...], la qual és en substància la que [...] ha sigut derrerament 

restablerta y la que, ab poques diversitats, s’escrivia encara per tot arreu cap a la fi del 

segle XV  y comens del XVI , trayent-ne vulgarismes, llatinismes y paraules forasteres, [i] 

prenent lo bo de la llengua moderna (com és, segons nos apar, la diferència de les 

expressades formes indicatives y subjuntives).45 

Els homes de L’Avenç, que encara escrivien els plurals femins en -as, van 

condemnar el català ideal de Rubió, veient-lo com un perill contra el català oriental: 

 
Suposem qu·el senyor Rubió, encara que no ho va dir esplícitament, creu –y 
altres com ell– que la llengua que nosaltres empleyem no és literària, qu·el 
nostro propòsit d’aixecar a literari el dialecte oriental de la llengua catalana és 
inconvenient, antipatriòtic y pertorbador.46 

 
Ells mateixos, però, adoptaran després els plurals en -es. Però no prescriuran la 

pronúncia acadèmica (ee àtones pronunciades [e], oo àtones pronunciades [o]), 

considerada un vici explicable només pel contagi del castellà, ignorant la tradició que 

havia mantingut durant segles aquest model prosòdic. En canvi, acceptaran la duplicitat 

de pronúncies, lligades no pas a un sistema ortològic més clàssic o acadèmic, sinó tan 

sols a una realització dialectal implícitament considerada secundària respecte de la 

pronúncia general –la del català oriental. Però tot això no em toca aquí explicar-ho. 

 Com Milà, Rubió i Lluch admetia la duplicitat d’una llengua literària més culta i 

una altra de més popular, aquesta amb els plurals en -as contraris a la tradició medieval, 

però encara necessària per no allunyar els sectors populars de l’ús del català escrit. Això 

és el que es desprèn d’un comentari seu del mateix any 1891: «En lo que no havem de 

ser intransigents és en la qüestió de les -es. A pesar de mas preferèncias, crech que lo 

Butlletí [del Centre Excursionista de Catalunya] deu escriure’s ab -as».47 O sigui: no 

ens posem forts exigint els plurals en -es, perquè encara que en rigor aquesta forma 

                                                           

43 Rubió y Lluch 1891: 236; cit. per Malé i Pegueroles 2002: esp. 117-120. 
44 Jordi Malé apunta que «no sabem amb precisió com el concebia Rubió, ja que en aquells anys no hi 
torna a especular (Malé i Pegueroles 2002: 120). 
45 Milá y Fontanals 1874 [1890]: 564-565. 
46 Anònim [Joaquim Casas-Carbó?] 1891. 
47 Malé i Pegueroles 2002: 122. 
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sigui la més correcta, la més clàssica, val més continuar escrivint la grafia usual -as al 

Butlletí. Alerta: al Butlletí, que és una publicació dirigida a un públic popular; no pas en 

publicacions de caràcter literari o erudit: ho podem comprovar al seu Discurs inaugural 

llegit en la sessió d’obertura del curs acadèmich de 1901-1902 devant del claustre de 

l’Universitat de Barcelona, amb els plurals sempre amb -es.48 Anys endarrere ja ho 

havia raonat el mateix Milà, en redactar el pròleg per a l’Àlbum pintoresch-monumental 

de Catalunya editat per l’Associació Catalanista d’Excursions Científicas: 

 
En est escrit (que no ha sigut fet per elecció propia) havem acomodat los plurals 
verbals y femenins al ús seguit per l’Associació: cosa a qué no donam gran 
importancia, peró que advertim pera no passar per massa variables.49 

 
És clar, no? Ell no vol passar per variable, perquè el seu criteri és ben clar i sòlid, però 

no vol fer bandera d’una grafia perquè admet la virtualitat de totes dues, tal com havia 

argumentat detalladament a l’article “Quatre mots”. 

 Tot això passava perquè Milà no parteix de zero, quan estudia el català, sinó de 

la tradició. Una tradició que ens havíem entestat a ignorar afirmant que la llengua 

catalana s’havia enfonsat en una decadència de més de tres segles, i que això l’havia dut 

gairebé a la desaparició. Ens havíem pensat que la consciència lingüística havia 

desaparegut o s’havia difuminat. Però no era veritat: perquè allò que és realment 

destacable de la història del català dels segles XVI , XVII  i XVIII  no és la decadència de la 

llengua i la literatura catalana, sinó la seva vitalitat, la seva continuïtat. 

 

                                                           

48 Rubió y Lluch 1902. 
49 Milà y Fontanals 1879 [1893]: 436, nota; veg. Segarra 1985: 196. 
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