
EL MODEL ORTOLÒGIC DEL CATALÀ MODERN

Totes les llengües tenen, a més dels usos col·loquials bàsics, un estàndard escrit
i un estàndard oral (amb subestàndards dialectals o socials, però ara no cal entrar-
hi). És a dir, uns registres considerats «correctes», tant oralment com per escrit,
enfront dels usos espontanis. Totes les llengües. Anava a dir totes les llengües de
cultura, però sóc del parer que sense cultura, sense el cultiu escrit, no hi ha llen-
gües. Crec que en aquesta circumstància, científicament, s�hauria de parlar, si de
cas, de protollengües.

Anant encara més enllà, fins i tot les protollengües, que no han passat pel filtre
de l�escriptura, tenen un estàndard oral més o menys embrionari. Això passa per-
què, per definició, la llengua no és un bé individual, sinó col·lectiu: la llengua viu
en societat, i la societat imposa necessàriament unes convencions compartides. Les
eventualitats de fugir-ne són molt limitades, i depenen en darrer terme de la pos-
sibilitat d�interpretar-ho des del codi.

L�estàndard oral, com l�escrit, és canviant. Sovint, aquests canvis han acabat
donant l�aparença que la llengua, globalment, experimentava una evolució fonètica
gradual i regular, tot i que en realitat les formes emergents simplement se super-
posaven a una variació dialectal que, mancada dels mecanismes que possibilitessin
el triomf d�una o altra variant, pervivia durant molt de temps. Això ha estat així
fins que s�han donat les condicions que han permès que s�imposessin unes formes
en lloc d�unes altres. Des d�aquesta perspectiva, la creença, ben arrelada entre els
historiadors catalans, segons la qual la llengua antiga era bàsicament unitària i
s�havia anat dialectalitzant amb el pas del temps     podria ser una deducció errònia
a partir dels testimonis literaris que ens han pervingut, condicionats per uns deter-
minats models de llengua. En realitat, jo crec que aquella creença s�hauria de
substituir per la contrària: la de l�existència d�una multiplicitat de formes en els
orígens de l�idioma que van desapareixent, en un procés d�homogeneïtzació que
abraça àrees cada cop més extenses. D�aquesta manera, els estàndards, oral i escrit,
són l�autèntic motor del canvi lingüístic.

I una última consideració preliminar. En l�estàndard oral, naturalment, no hi ha
només qüestions fonètiques, sinó també prescripcions morfològiques, sintàctiques,
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lèxiques, etc. Però, com que aquestes són compartides per l�estàndard escrit, i per
tant més evidents, les deixaré de banda. Em centraré tan sols en les qüestions
prosòdiques, més difícils de percebre, però no tant com podríem pensar.

L�ORTOÈPIA ABANS DE FABRA

El català, com a llengua de cultura que és i que ha estat històricament, té i ha
tingut un estàndard escrit i un estàndard oral, des de fa segles. De manera que una
altra idea força estesa, segons la qual fins a Fabra no hi havia hagut un estàndard
escrit,1 i encara menys un estàndard oral, és falsa. Suposo que no cal argumentar
que sempre hi ha hagut formes dialectals, vulgarismes i col·loquialismes, de caràc-
ter fonètic, morfològic, sintàctic, lèxic o semàntic, que per tradició no han accedit
a l�àmbit escrit: fenòmens com la caiguda de consonants per fonètica sintàctica o
l�harmonia vocàlica del valencià, ocurrències morfològiques com ribia o correbia
(= reia, corria), construccions com poca vindré (= no vindré pas))))) i moltes altres
peculiaritats no han fet aparició en els textos fins al naturalisme lingüístic que
aflora al segle XIX. Com l�article salat, que constatem en la toponímia d�una àmplia
zona geogràfica del Principat i de les Illes i que passa subterràniament des dels
documents del català preliterari als textos mallorquins dialectals del segle XIX. Pel
que fa als escrits, en fi, jo no he vist mai en cap imprès el mot honor, per exemple,
transcrit unor. Perquè sempre han existit criteris de correcció, referents cultes;
sempre hi ha hagut un model de llengua correcta.

Recordem les Regles d�esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, tan
importants, a les quals ja em tornaré a referir. Reflexions tan detallades com aques-
tes no són un cas freqüent, en èpoques tan reculades: el que trobem són general-
ment indicacions de passada, molt puntuals, que malgrat tot denoten la consciència
d�uns hàbits prosòdics ben establerts. Com quan Escolano retreu als castellans que
no sàpiguen pronunciar illustre o collegio amb l geminada, i que confonguin la b
i la v.2 En lògica correspondència, això significa que la norma ortològica valenciana
del moment distingia entre l i l geminada i rebutjava el betacisme �en contra de
la pronúncia general, avui almenys, de la capital.

L�aparició de prescripcions ortològiques, o de bona pronúncia, des dels orígens
de la llengua, venia propiciada per l�existència d�ocasions solemnes que exigien un
ús formalitzat de la llengua oral. Un sermó, per exemple. En el cas català, aquestes
ocasions es van mantenir al llarg del temps: a pesar de les dificultats sorgides
especialment als segles XVIII-XIX, en cap moment no es va estroncar la literatura en
català, que va ser una llengua d�ús normal en l�administració general fins a 1714,

1. Ja la contradeia Josep Moran Ocerinjauregui, «Un document familiar català del segle XVIII.
Transcripció i estudi lingüístic», dins Treballs de lingüística històrica catalana, Barcelona, Publicacions
de l�Abadia de Montserrat, 1994, pp. 141-167.

2. Gaspar Escolano, Década primera de la Historia de la Insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de
Valencia. Primera parte, València, Pedro Patricio Mey, 1610, col. 88.
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en l�administració local fins a mitjan segle XVIII, en l�ensenyament fins a comença-
ment del segle XIX, en la documentació eclesiàstica fins ben entrat aquest segle, en
la notarial fins a mitjan vuit-cents, en la pastoral fins a l�actualitat. Aquestes són
dades que corresponen bàsicament a la situació de Catalunya; el cas valencià és
una mica diferent, com ho són també el de Sardenya, de Menorca o d�Andorra
�lloc, aquest, on el català no ha deixat mai de ser la llengua oficial. En tot cas, no
és cert, com sovint es pensa, que la llengua es degradés de manera global.

Al final de l�edat moderna, al Principat, l�Església, els capellans, eren els dipo-
sitaris últims de l�estàndard oral. Al segle XIX, però, es produeix una ruptura, quan
els escriptors de la Renaixença prenen el relleu de la correcció lingüística i els
models lingüístics es veuen interferits per una formació literària exclusivament
castellana. Aquesta ruptura coincideix amb una crisi d�això que August Rafanell ha
denominat alguna vegada l�antic règim sociolingüístic: als grans canvis educatius
i socials del XIX (alfabetització, establiment del servei militar obligatori, emigració
de la ruralia a les ciutats) s�hi afegeix el triomf de l�Estat unitari. El resultat és la
instauració d�una consciència diglòssica que només es podrà començar a resoldre
a costa del trencament dels escriptors catalans amb els models i els autors de
l�època moderna (del barroc, el rococó i el neoclassicisme). La paradoxa és que
aquesta solució de continuïtat també era una manifestació diglòssica, en la mesura
que l�escriptor català de la Renaixença només encertava a justificar l�ús culte de la
llengua remuntant a uns boirosos precedents trobadorescos i a una lírica popular
incontaminada refugiada als llogarets inaccessibles de pagès, als paratges virginals
del món rural.

La literatura dels segles XVI a XVIII és rebutjada, la llengua literària del barroc és
blasmada, el model ortològic tradicional s�oblida. Això últim, l�oblit de les pautes
ortològiques establertes, és el que retreu Ignasi Ferrer i Carrió als homes de L�Avenç:

[Pompeu Fabra y Joaquim Casas-Carbó] dicen que estudian y
presentan el catalán moderno, esto es, el català tal com se parla, y al
concretar su pensamiento no han visto que, en esta forma, tan moderno
es el catalán hablado por los occidentales como el hablado por los
orientales, y no han advertido además que no están en la tradición
catalana, en la verdadera tradición, esto es, aquella en que hay plena
correspondencia entre la fonología y la ortografía.3

Com que Ferrer i Carrió no tenia una sòlida formació filològica4  no li van fer
cas. Però no calia que ho expliqués Ferrer: Fabra mateix confessa que ell, abans,

3. Ignacio Ferrer y Carrió, «La tradición ortográfica de la lengua catalana, á propósito de discusiones
y de una obra recientes», Revista La España Regional, XI (1891), p. 451.

4. Un exemple significatiu: Ferrer, que defensa la superioritat de la pronúncia occidental (cf. Ignasi
Ferrer y Carrió, Gramática de la llengua catalana segons los principis que informan la gramática histórica,
Barcelona, Imp. Renté y Cantó, 1896, p. 32, nota 2), rebutja en canvi la grafia -es per al plural femení
perquè �diu� no es pot saber quina era la pronúncia antiga d�aquests plurals, perquè «lo parlar de
Valencia» s�ha de considerar una llengua diversa del català, i perquè a Lleida i Tarragona no sempre
s�usa el plural en -es (Ignasi Farré [sic] y Carrió, Gramática catalana. Estudis sobre la matexa, Barcelona,
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llegia d�acord amb unes pautes ortològiques concretes �a les quals, però, no va
poder o no va saber reconèixer el valor d�un model congruent:

Por la lectura de periódicos catalanes, conocía la pronunciación de
los grupos ny, -ch e -ig finales, tx y de algunas consonantes; con lo
cual, e ignorando el valor de las vocales catalanas, así como que
existiesen en catalán otras consonantes mudas que la que lo es en
castellano, la h, leía el catalán bastante mal, como lo leen la mayoría de
los catalanes y no pocos catalanistas.

[Ara, en canvi,] conociendo el sistema gramatical de este dialecto
[= el català central], ¿podía preferir al idioma hablado por la mayoría
de catalanes este catalán académico en uso, algunas de cuyas formas
llegan a ser impronunciables?5

Aquest «catalán académico» és, notem-ho, el que «leen la mayoría de los cata-
lanes y no pocos catalanistas». No ens enganyem, per tant: era el català de la gent
culta, de la gent de lletres. L�altre, l�«idioma hablado por la mayoría de catalanes»,
era la llengua col·loquial; la que parlaven, no la que llegien.

Com era, però, aquesta llengua acadèmica en la qual llegien tots tan espontà-
niament? La llengua escrita es pot estudiar fàcilment; ara: la llengua parlada ja
costa més. No tenim gravacions d�aquesta època... O sí? Però no avancem coses
que ja apareixeran més endavant. El cas és que sí que tenim vies per reconstruir
aquest model ortològic o ortoèpic tradicional. Algunes només tenen valor d�indici;
d�altres són més explícites. Per exemple, hi ha al·lusions a qüestions de prosòdia,
encara que sovint són indirectes, o tangencials, en gramàtiques, preceptives o ser-
monaris. N�hi ha, també, que són més pintoresques, però igualment significatives.
A continuació en recullo unes quantes, ordenades cronològicament.

El poeta Marià Torrent i Vinyes (1779-1823), a començament del segle XIX, fa
referència a un personatge que té una característica interessant: «en la casa hi ha un
capellà que parla com els llibres, sens omitir la er en cap terme».6 Com veiem, es
tracta d�una persona que pronuncia la r muda quan parla espontàniament.

L�escriptor Gaietà Vidal de Valenciano (1834-1893) explica com en deien, de les
beceroles, els infants del vuit-cents: «Tots sabeu que quan essent nins nos han
preguntat �¿Qué passas?� los qui sabían que ja anávam á estudi, [...] no responíam
pas �Las Abeceroles� �ó, mellor, �las bassarolas�, puig, seguint las lleys de la
fonética catalana, suprimíam la primera vocal, y mudávam en as modificadas las
es átonas, ó sía sens accent de tonalisació�, sinó �Lo Jesús�».7 Fixem-nos que Vidal

Imprenta de la Renaxensa, 1874, p. 85). En realitat, Ferrer utilitzava la fonètica occidental polèmicament,
com a argument per legitimar la pronúncia acadèmica tradicional del català i no per una pruïja naturalista
o de defensa d�uns dialectes enfront d�uns altres.

5. Pompeyo Fabra, «Sobre la reforma lingüística y ortográfica», La Vanguardia, 22 de març de 1892.
6. «La Musa vigatana de Marià Torrent i Vinyes. Edició de Roger Vilà Padró». Treball de recerca

(inèdit) presentat a la Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Departament de
Literatura Catalana, Santa Coloma de Farners, 2001, p. 174 (poema 195).

7. Gayetá Vidal de Valenciano, «Notas folk-lóricas», dins Almirall et alii, Miscelánea Folk-lórica,
Barcelona, Llibrería de Álvar Verdaguer, 1887, p. 94.



EL MODEL ORTOLÒGIC DEL CATALÀ MODERN

5

precisa que el mot (a)beceroles no es pronunciava tal com s�escrivia, sinó mudant
les ee àtones en aa modificades �unes aa que es realitzaven com a [´].

Salvador Genís (1841-1919), mestre empordanès, imagina aquest diàleg on contras-
ta l�ensenyament de la lectura pedagògicament correcte amb les resistències que ex-
pressa un pare educat a l�antiga: «�Y bé, noy, ¿que ja coneixes las lletras? �Oh, sí,
papá, ja comenso a llegir! �A veure, porta�l llibre que passas a estudi. Digas aquí:
�U-ló. �No, home: ¿no veus que és una o? O-lór! �Cu-lu-cá. �Tornem-hi! C ó fa
có, l ó, ló, y c á r, cár: co-lo-cár. �U-ba-hí. �No, noy: ó-bé-hir! Qui és que t�ensenya
de llegir aixís? �El senyor mestre al colegi. �Vaya un burro com deu ésser!».8

Rovira i Virgili fa una evocació d�Antoni Rubió i Lluch (1856-1937) en un article
a La Publicitat, l�any 1925. Hi rememora els anys d�estudiant universitari, quan el
va tenir de professor, i recorda que Rubió i Lluch els va llegir un text català antic
que traçava un retrat de Jaume I. Després explica: «Es tractava del famós passatge
de la Crònica de Bernat Desclot. Rubió i Lluch el llegia amb una fonètica lleidatana,
diríem: �...era un pam més alt que tot altre home...�».9 Ja es veu que no era ben bé
fonètica lleidatana, això: si ho fos, Rovira no hauria escrit era, sinó ere. L�únic tret
prosòdic a què podia fer referència Rovira, aquí, és a «altre home» pronunciat amb
[e] final.

El penúltim exemple. El periodista Eugeni Xammar (1888-1973) reporta aquest
diàleg: «�Jo em dic Eugeni Xammar. ¿Troba que és un nom estrany? En efecte, és
rar. Tothom me l�estrafà. �No s�encaparri que a mi em passa el mateix amb un
nom corrent i senzill. A casa ens diem Reventós, però no hi ha manera d�aconse-
guir que la gent no ens digui Raventós».10 Haurem de convenir, doncs, que Reventós
no es pronuncia igual que Raventós; o, més ben dit, que només ho pronuncia igual
«la gent».

Finalment, Xavier Amorós (1923) recorda un actor de teatre d�afeccionats de Reus:

Hi havia una altra cosa que em sorprenia del senyor Roig. Ell era
de Reus i parlava el català d�aquí i pronunciava molt bé les paraules;
hi posava cura; però quan recitava el paper dels Pastorets ho feia amb
un accent com si fos de Vinaixa o de les Borges Blanques. Un dia vaig
preguntar-li per què el feia, aquest canvi. «És com està escrit» em digué.
«És l�estil de mossèn Cinto». No vaig preguntar res més. Ja ho vaig
veure que anaven errats; no sabia per què, però hi anaven. Llavors vaig
recordar que al Via Crucis les dones grans deien la lletra de les cançons
com si fossin mig valencianes. Amb les es tancades del tot i les os,
també. Era un misteri pel qual no calia preocupar-se.11

8. Salvador Genís, «Sobre ensenyansa en català», Lo Geronés, núm. 486 (21 d�agost de 1904), 2.
Vegeu encara el text reportat a la nota 85.

9. Antoni Rovira i Virgili, Siluetes de catalans. Edició a cura de Montserrat Corretger, Barcelona,
Proa, 1999, 99. (Jordi Ginebra és qui m�ha fet conèixer aquest passatge.)

10. Eugeni Xammar, Seixanta anys d�anar pel món, Barcelona, Editorial Pòrtic, 1974, p. 60. (Dec el
coneixement d�aquest text a August Rafanell.)

11. Xavier Amorós, El camí dels morts, Barcelona, Empúries, 1996, p. 184. (Dec aquesta notícia a
Jordi Ginebra.)
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«Un misteri pel qual no calia preocupar-se», diu Amorós. Però «les es tancades
del tot i les os, també» només podien ser les àtones: els valencians, com els habi-
tants de Vinaixa i les Borges Blanques obren les ee i les oo en posició tònica quan
toca. Algú s�imagina aquestes dones cantant «devallà del Cel» �posem que deien
devallà� pronunciant [sel]? En tot cas, a pesar de la imprecisió d�alguns d�aquests
textos �sobretot d�aquest darrer�, amb això sol ja podríem començar a dibuixar
les característiques d�aquestes normes tradicionals d�ortoèpia. Però m�estimo més
recular una mica per fer veure abans que no es tracta d�uns vicis de lectura d�in-
fluència castellana, sinó d�un autèntic model de llengua oral que remunta a l�edat
mitjana.

ELS TESTIMONIS ANTICS

La primera referència expressa a una norma de correcció prosòdica que adduiré
es pot confondre amb una indicació ortogràfica. Les Regles d�esquivar vocables o
mots grossers o pagesívols comencen amb aquesta indicació:

És primerament evitar de mettre a per e ni fer lo contrari, com dir:
Pera per Pere; massete per masseta; hom[a] per home, ànimas per
ànimes, e semblants.12

Sí: algú podria pensar que aquesta indicació afectava només l�ortografia. Hi
ajudaria l�absurda inclusió de «massete», intercalada al text amb posterioritat; però
encara que el text digui «mettre a per e» �que tant es pot referir a escriure com
a parlar�, després bé que posa «dir». I de tota manera no podem oblidar la insis-
tència del redactor material, Pere Miquel Carbonell, a precisar que l�autoritat en
matèria de correcció lingüística no ve tant dels escriptors com dels «perfetament
pronunciants lo vulgar català», o a adoptar no tant els mots més correctes a l�hora
d�escriure, sinó més aviat els vocables més adequats «a parlar pertinentment». En
definitiva, a proscriure tot allò que «no és parlar avisat ne·s lig en lochs elegants».
¿O és que sonen a advertiments sobre la manera correcta d�escriure la proscripció
de mots que són «parlar [...] de minyons», «parlar [...] de gent baixa», o quan
«fàcilment se coneix dits vocables ésser de Empurdà, o de Urgell, o de Mallorques,
o de Xàtiva, o de les muntanyes o pagesívols, dels quals no acustumen usar los
cortesans ne elegants parladors e trobadors»?13

Compareixen aquí els «cortesans» i «elegants parladors», i naturalment els «tro-
badors», que canten o declamen els seus textos i són una guia segura i prestigiosa

12. Cf. Albert Rossich, «Una qüestió d�història de la llengua catalana: el reconeixement de la vocal
neutra», dins Pep Balsalobre i Joan Gratacós, eds., La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona, Quaderns
Crema, 1995, p. 122.

13. Antoni M. Badia i Margarit, Les Regles de esquivar vocables i «la qüestió de la llengua», Barcelona,
Institut d�Estudis Catalans, 1999, pp. 120 i 124.
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a l�hora de determinar els criteris de correcció lingüística. Notem l�ús del terme
trobadors, en lloc del d�escriptors o fins i tot de poetes, cosa que ens situa en
l�àmbit de la poesia de certàmens, justament aquella que és jutjada no pas per la
inspiració o l�originalitat, sinó en funció de la correcció �teològica, retòrica i lin-
güística� dels textos. Tot això ens emplaça definitivament en el terreny de l�orto-
logia, més que en el de l�ortografia. Però encara hi ha un altre argument en aquest
sentit, més decisiu potser, que l�August Rafanell i jo mateix vam exposar en una
altra ocasió:

Un nombre considerable de solucions rebutjades per les Regles eren
inconcebibles en la llengua impresa habitual; fins i tot ens costaria de
detectar-les en les escriptures manuscrites més extravagants de l�època.
Quedem-nos, de moment, amb uns pocs exemples força concloents:
�poder� [=potser], �Barsalona�, �birbe� [=bisbe], o �altro� [=altre]. [...]
Quan, posem per cas, les Regles condemnen la confusió de les aa i les
ee àtones [...], les monoftongacions (del tipus �gont per dir guant �,
�quottre per dir quattre �, �quoresma per dir quaresma, e mil
semblants�, �ayguo per dir aygua�), algunes diftongacions (�aulor per
dir olor o odor �), el ieisme (�tayar per tallar, e mil semblants�), el pas
a u d�una o inaccentuada (�Juan per dir Joan�, �culgar per colgar �),
l�elisió i l�addició de certs sons (�nosatres per dir nosaltres�, �abre per
dir arbre�, �punxor per dir punxó�), o les alteracions per metàtesi,
rotacisme o assimilació vocàlica (�Blybia o Víbria per Bíblia�, �floviol
per flaviol �) [...], hem de pensar que es contemplava a l�horitzó un
inequívoc model elocutiu �i no pas ortogràfic� per al bon català, per
als vocables autènticament catalans. I fixem-nos-hi bé: aquest era un
horitzó compartit tant pels �elegants parladors e trobadors� de
Catalunya com pels de València. Com que a tots ells els unia una
escriptura essencialment comuna, els havia d�unir una pauta ortològica
també indistinta. [...] En les Regles, però, aquesta pauta única consistia
en el respecte a l�estricta univocitat grafia-so, que avui associaríem a
una realització més pròxima al valencià general; però que aleshores no
tenia per què ser sentida com a privativa d�enlloc.14

A què respon l�esment d�un mot com gont, vulgar i dialectal, sinó a un vici de
pronunciació? Què representa el bandeig d�aulor, pràcticament absent en els tex-
tos, sinó una norma de ben parlar? Què pot ser la condemna d�una forma com
birbe, tan rara en els escrits, sinó una prescripció d�ortoèpia? Finalment, a què pot
obeir la inclusió de Barsalona sinó a la condemna de la pronúncia oriental �la
pronúncia, sí�, que confon les ee àtones amb el so propi de la a àtona [= ´]?

14. Albert Rossich i August Rafanell, «Oralitat, escriptura, ortologia», dins Joan Mas i Vives, Joan
Miralles i Montserrat i Pere Rosselló Bover, eds., Actes de l�Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes. Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1998 [=1997], Barcelona,,,,, Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Universitat de les Illes Balears / Publicacions de
l�Abadia de Montserrat, 1998, pp. 283-285.
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No em puc estar de fer una referència de passada a un tema força discutit
darrerament, el de l�autoria de les Regles,15 perquè també això ens pot fer llum
sobre el sentit últim d�aquesta antiga relació de normes de correcció lingüística.
Crec, en efecte, que aquesta disputa s�ha ressentit sovint d�un punt de partida
equivocat. Les Regles no són la reflexió d�un gramàtic original que, seguint el seu
judici privilegiat, adverteix als escriptors del que és correcte i del que no ho és, sinó
una recopilació dels criteris de bon ús propugnats per les autoritats competents de
l�època, és a dir, les normes lingüístiques vigents entre els savis i els entesos. Les
Regles ofereixen els models del present, no una proposta de futur. Un present que
és el resultat, sobretot, d�una tradició poètica i gramatical madura. No cal especu-
lar-hi gaire; el mateix Carbonell ens ho diu, qui n�és l�autor: «Mots o vocables los
quals deu esquivar qui bé vol parlar la lengua catalana, a juy del reverend prevere
mossèn Fenollar e misser Hyerònym Pau e altres hòmens diserts catalans e valen-
cians e prestantíssims trobadors».16 Aquest col·lectiu imprecís era, en suma, el di-
positari del model lingüístic culte. Quant a l�escrit de les Regles, Carbonell n�era
simplement l�autor material, i com a tal recopila les formes que els gramàtics,
poetes i jutges de certàmens consideraven incorrectes; i ell mateix no renuncia a
intervenir-hi afegint-hi alguna cosa de collita pròpia, o més o menys prestada, com
s�explicita en un altre passatge: «aquests vocables de vaig anar a misser Hierony
Pau ne a mi, Pere Miquel Carbonell, no par sian bons vocables».17

EL VOCALISME ÀTON

Aquest model ortològic per al català ja existia, doncs, a final del segle XV. I les
al·lusions a la tasca dels mestres tendent a corregir els vicis ortològics són presents,
sobretot en textos orientals �com el de Carbonell�, des de ben antic. Vegem com
un mallorquí, Joan Dameto, propugna el 1633 el rigor prosòdic:

Algunos nos han querido poner nota de poco cultos en el hablar:
yo digo que si bien entre la gente vulgar, que ordinariamente es la
mayor parte, se puede reprehender este vicio, pero entre la nobleza y

15. Cf. Abelard Saragossà i Alba, «Sobre l�autoria de les Regles de esquivar vocables o mots grossers
o pagesívols», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXIV [= Miscel·lània Jordi Carbonell, 3] (1992),
pp. 81-112; Badia, Les Regles de esquivar vocables, ob. cit.; Germà Colón Domènech, Les Regles d�esquivar
vocables. Autoria i entorn lingüístic, Barcelona, Institut d�Estudis Catalans, 2001; Antoni M. Badia i
Margarit, «Entorn de Pere Miquel Carbonell. Primer comentari sobre les Regles de esquivar vocables
(edició i estudi de 1999)», Estudis de llengua i literatura catalanes, XLIII [= Miscel·lània Giuseppe Tavani,
2] (2001), pp. 83-95; Antoni Ferrando, «Sobre l�autoria de les Regles d�esquivar vocables, encara», Els
Marges, 70 (setembre 2002), pp. 67-98. Quan aquest article ja estava en premsa, ha aparegut un últim
treball d�Antoni M. Badia i Margarit, «325 Regles d�esquivar vocables a la cerca d�autor», dins Solemne
Acte d�Investidura com a Doctor Honoris Causa / Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris
Causa de l�Excm. Sr. Antoni M. Badia i Margarit i/y del Ilmo. Sr. D. Robert Marrast, Alacant, Universitat
d�Alacant / Universidad de Alicante, 2002, pp. 15-45.

16. Badia, Les Regles de esquivar vocables, ob. cit., p. 107.
17. Badia, Les Regles de esquivar vocables, ob. cit., p. 111.
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gente que trata de letras, se u[s]a siempre reduziendo a mayor elegancia.
Estudio en que se deven emplear y preciar mucho los maestros de la
juventud, corrigiendo con industria y arte lo que de otros bárbaros
idiomas, con la ordinaria contratación, se nos ha ido apegando. La falta
más notable que en esto hay, es la pronunciación gutural, y el no
distinguir las vocales a y e. La causa de esto postrero es el tener esta
lengua las tres consonantes [=vocals] a, e, o duplicadas, a la manera
que los griegos tienen la omicron y la omega, de las quales usan algunos
indiferentemente, sirviéndose las más veces de la a por e (e), faltas que
fácilmente se pueden remediar.18

Quan Dameto parla de la «pronunciación gutural», francament, no sé a què es
pot referir. Però quan esmenta la confusió de aa i ee, sí: és la pronúncia [´] de les
aa i ee àtones pròpia del català oriental, tot i que l�autor hi barreja el problema del
timbre de les tòniques. Mentrestant, a Catalunya, s�està imposant una restricció a
l�antic model catalano-valencià unitari representat per les Regles de Carbonell, una
restricció que salva, això sí, el principi de la correspondència entre grafia i so.
Aquesta restricció es manifesta en la generalització dels plurals femenins en -as,
fenomen que es pot considerar completat a la segona meitat del segle XVII, i que
permet eliminar el so de [e] per a uns mots que tots els catalans orientals senten
com un plural regular que afegeix una -s al singular: [káz´], [káz´s].

Però no tothom era partidari d�abandonar les formes més clàssiques i correctes.
El jesuïta Anton Ignasi Descamps, predicador rossellonès, proposava aquesta solu-
ció salomònica el 1666, a propòsit dels plurals femenins:

La principal regla que se à de seguir és la que platícan en la llengua
los autors més clàsics d�ella, y com veja que los més de los que an escrit
en nostra llengua escriuen los dits noms en e y no en a, seguesch la tal
idea. Si bé en lo púlpit indico per millor seguir lo ús commú del poble
aont se parla, y dir las doctrinas o [les] doctrines conforme la
pronunciació de aquell, perquè tal vegada apareixeria als oients parlar
melindrós, y seria ocasió de risa y de pensar que és afectació lo dir les
doctrines aont tots diuen las doctrinas, las scièncias, etc.; y al contrari,
pronunciar ests mots ab a en los pobles que diuen les doctrines, les
sciències, etc. los parexeria un parlar bàrbaro o grosser.19

La regla només valia per als plurals femenins; totes les altres ee àtones s�havien
de pronunciar [e]. Fos com fos, els plurals en -as s�acabaran imposant, al Principat.
El 1743, Ullastre, en la primera gramàtica catalana que coneixem, exposa de mane-
ra definitiva quin era el model ortològic vigent a Catalunya:

En lo plural devem dir i escríurer estas casas, aquestas cosas, etc.,
pués és ben conegut barbarisme dir estes cases, [aqu]estes coses. Perquè,

18. Joan Dameto, Historia general del Reyno baleárico, 1633, p. 62.
19. Anton Ignaci Descamps, Llibre de la Congregació y germandat de la Sanctíssima Verge del

Socorro, 1666, p. 650.
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encara qu·és veritad que antigament, com és de vèurer en las escripturas,
als noms qu·en lo singular acàban en -a, seguind la genealogia dels
llatins, los donàvan los plurals terminads en -e, però tan los castellans
com los cathalans los acabam en -as, segons la pràctica de molt temps
atràs, la qual devem sustenir per esser universalment admesa dels
erudits i versads en nostra llengua.

Alguns umplen las escripturas de barbarismes, usand de la v quand
han d�usar de la b, escrivind i diend vell miñó, vella miñona, en llog
de bell miñó, bella miñona, etc. Altres, al contrari, úsan de la b en llog
de la v, escrivind i diend bol benir?, boleu bós venir?, en llog de dir vol
venir?, voleu vós venir? Dels quals, i semblants, barbarismes deuen los
mestres corregir ab tot cuidado als miñons, perquè, a més d�esser
irrisibles, aféan las veus i destruexen moltas vegadas al sentid; i qui
contrau aquex deffecte en la miñonesa molt difficultosament lo dexa.

Los plebeos aféan las diccions mudand la -e final en -a,20 diend i
escrivind para, mara. Altres déxan la r, tan en lo parlar com escríurer,
diend señó, tinté, papé, quand han de dir pare, mare, señor, tinter,
paper, per lo que han d�invigilar los mestres en desterrar uns vicis tan
universals.21

«Devem dir i escríurer». Com veiem, la prescripció afecta tant l�ortografia com
l�ortologia.

El refús del so [´] per a la e àtona compta amb molts exemples al llarg de l�edat
moderna. Moltíssims, si tenim en compte l�escassetat de textos ortològics en català
abans del segle XIX.22 Més amunt hem vist, també, com es blasmava la pronúncia [u]
en lloc de [o] en posició pretònica: «culgar per colgar», per exemple, a les Regles.23

Però d�això costa molt més trobar-ne mostres. I de textos que rebutgin la pronúncia
[u] per a la o àtona en posició posttònica encara més: no en conec cap fins al
tombant del segle XIX. Potser és que ningú no ho practicava, en un registre culte. El
fet és que fins al Diccionari poètic de Joan Petit i Aguilar no apareix una condemna
com aquesta:

Nota que en lo idioma català no es tròban altras diccions finidas en
-u y -us breus que ímpetu, ímpetus; ritu, ritus; pux encara que alguns
vulgars pronuncían burru, caldu, sombreru, etc., han de dir burro, caldo,
sombrero, etc.24

20. Enteneu: acabant-les amb [´]. El so neutre s�identificava tradicionalment amb una a; vegeu Rossich,
«Una qüestió d�història de la llengua...», ob. cit., especialment pp. 140-141 i 186-188.

21. Josep Ullastra, Grammatica cathalána. Estudi i edició crítica a cura de Montserrat Anguera,
Barcelona, Biblograf, 1980, pp. 327-329.

22. Vegeu Rossich, «Una qüestió d�història de la llengua...», ob. cit., especialment pp. 122-129, 144-
150, 160 i 177-178.

23. Cf. Rossich, «Una qüestió d�història de la llengua...», ob. cit., p. 133, nota 22.
24. [Joan Petit i Aguilar], Grand Diccionari Poétic Catalá ó Llistas Alfabéticas de tòtas las dicciòns

Consonants, Assonants, y Dissonants, catalanas, ms. 1127 de la Biblioteca de Catalunya, f. 4v.
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El model tradicional va mantenir una certa vigència fins entrat el segle xx.
Marià Grandia (1905), per exemple, és ben taxatiu pel que fa a l�articulació correcta
de la o àtona posttònica: «El sò de o átona final de nòm es sempre o: el mòdo, el
còbro».25

Aquest model ortològic es justificava per la correspondència entre so i grafia,
tenint en compte que la pronúncia [´] era vista �tret de les Balears, on les coses
són més complexes per l�existència de la [´] tònica� com una realització més o
menys relaxada de la lletra a.26 Això permet explicar la resistència de molts escrip-
tors catalans del vuit-cents a abandonar la grafia -as per als plurals femenins, ja que
la substitució tenia evidents repercussions prosòdiques. Per aquesta raó, Milà i
Fontanals donava llibertat als escriptors per usar d�una o altra ortografia, sempre
que la pronúncia acompanyés la tria:

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 Ausiàs 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.27

La llicència a favor dels plurals en -as feta des del convenciment de la superio-
ritat de la desinència -es no és insòlita: ja ens havíem trobat amb el cas de Descamps,
i n�hi haurà més.28 I és que 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
[´s] dels plurals femenins evitava la percepció d�una distància excessiva entre la
llengua escrita i la parlada.

De tota manera, la creença tradicional en la inferioritat del català oriental res-
pecte de l�occidental va quedar reforçada en els primers autors de la Renaixença

25. Marián Grandia, Lectura y ortografia de la llèngua catalana, Sarrià / Barcelona, Escola Tipográfica
y Llibreria Salesiana, 1905, p. 20.

26. Vegeu supra, nota 19.
27. M[anuel] Milá y Fontanals, «Quatre mots sobre ortografía catalana», La Renaxensa, V (1875),

pp. 5-7; reproduït dins íd., Obras completas del Doctor D. ..., III, Barcelona, Librería de Álvaro Verdaguer,
1890, pp. 563-564.

28. Per exemple, Antoni Rubió i Lluch, «Quatre mots sobre ortografía catalana»; citat per Jordi Malé
i Pegueroles, «Antoni Rubió i Lluch, cap a una història i una literatura nacionals (II). Defensa i reivindicació
de la llengua», Revista de Catalunya, 172 (abril de 2002), pp. 107-128 (especialment pp. 117-120).
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que van restituir els plurals femenins en -es als escrits. El mateix Milà va manifes-
tar repetides vegades la superioritat de la pronúncia occidental sobre la vulgar de
Barcelona. Ho acabem de veure implícitament en el text anterior, però hi ha pasatges
molt més clars en aquesta línia.29 Com aquesta al·lusió a «la dulcísima lengua va-
lenciana, que no es otra que la nuestra, más dulcemente pronunciada».30

Una idea, aquesta, diametralment oposada a la que guiarà els homes de L�Avenç
en la seva reforma lingüística. Per a ells, la singularitat de la fonètica oriental en
relació amb la de les llengües veïnes la convertia automàticament en el model
preferible. I no s�estaven de proclamar «el nostro propòsit d�aixecar a literari el
dialecte oriental de la llengua catalana».31 S�ha de reconèixer que les desinències
-es, -en no ajudaven a visualitzar aquest propòsit; per això d�entrada no van ser
aquestes les formes que ells feien servir. Ara: un cop adoptades les desinències -es,
-en per als plurals femenins i les terminacions verbals, l�encert de Fabra i els seus
seguidors va consistir a prescriure una fonètica oriental per a unes grafies occiden-
tals �que deixaven així de ser privatives d�un dialecte�, aplicant les regles orto-
lògiques d�una única pronúncia per a les aa i ee àtones (= [´]) i de la realització [u]
per a les oo àtones, cosa que a la pràctica obria la porta a noves discrepàncies entre
oralitat i escriptura.

LA QÜESTIÓ DE LA -R MUDA

Les contradiccions entre l�oral i l�escrit també es mostraven en les transcripcions
de cançons populars publicades per Pau Bertran i Bros el 1885. Empès per l�escrú-
pol de copiar-les «ab fidelitat escrupulosa, tal com les canta�l poble, sense afegirhi
ni treuren un sanabre de res pera fer lo vers cabal ó dissimular una falta», el
venerable folklorista va incorporar a la seva col·lecció una «Llista ortográfica-fonética
(Paraules de les Cansons y Follíes que no �s pronuncian com s� escriuen)»: «acom-
panyar, acumpanyá», per exemple. Bertran reflecteix aquí molts d�aquells fenò-
mens que fins llavors eren considerats errors o defectes de pronunciació i que
tantes vegades havien suscitat les queixes dels puristes. Ell mateix parlava de

29. Cf. Rossich, «Una qüestió d�història de la llengua...», ob. cit., pp. 160 i 174-176. Vegeu també
Francesc Bernat i Baltrons, «Els inicis de la teoria fonètica catalana al segle XIX: les idees de M. Milà i
Fontanals sobre el vocalisme», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLIV [= Miscel·lània Giuseppe
Tavani, 3] (2002), pp. 103-128. L�article meu acabat d�esmentar permet refermar algunes afirmacions de
Bernat i en completa o matisa d�altres.

30. Milá y Fontanals, Obras completas..., V, ob. cit., 1893, p. 306.
31. «Nova», L�Avenç. Segona època, III, 31 d�octubre de 1891, p. 320; citat per Malé i Pegueroles, ob.

cit., p. 120. Al cap d�uns anys, un combatiu Manuel de Montoliu expressava el triomf d�aquest objectiu:
«el dialecte que ha avensat més camí que tots els altres y l�únic que ha fet presoners de guerra pera
convertirlos en adeptes, independentment de la voluntat dels homes y purament en virtut d�un procés
de selecció natural, és, fins al present, el dialecte oriental que té per centre y capital Barcelona» ([Manuel
de] Montoliu, «El problema dialectal», El Poble Català, 23 de novembre de 1908, p. 3). Vull agrair a
August Rafanell que m�hagi fet conèixer aquest text.
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«paraules de fonética viciosa».32 Al capdavall, en l�esforç de Bertran no hi havia cap
voluntat de prescriure, sinó de descriure.

Els homes de L�Avenç, en canvi, reivindicaven la fonètica col·loquial. Pel que fa
al consonantisme, ara es posa de relleu un nou motiu de discrepància entre l�oral
i l�escrit: l�emmudiment de les -rr finals que ho eren en el parlar de Barcelona. En
aquest cas, l�acceptació com a norma ortològica d�una pronúncia fins llavors con-
siderada vulgar va trigar més a generalitzar-se.

Abans hem vist un passatge de Josep Ullastre que parlava de l�obligatorietat de
pronunciar la -r muda del català oriental.33 No és una observació freqüent: l�anti-
guitat i la universalitat d�aquesta regla ortològica �compartida pel francès i l�oc-
cità antic� feia innecessari recordar-la. Les Regles tantes vegades esmentades, de
finals del segle XV, ni tan sols hi al·ludeixen, però és significatiu que incloguin una
ultracorrecció que revela la pronúncia usual, quan rebutgen «punxor per dir pun-
xó » (veg. supra). El fet és que la llengua literària ho evitava, segurament des dels
orígens mateixos de l�idioma,34 fins que alguns versaires semianalfabets, a finals del
segle XVIII, comencen a escriure, i a llegir, parlá, fé, etc. El 1880, però, Milà encara
considerava l�emmudiment de la -r un vulgarisme, propi només del «lenguaje
hablado en Mallorca y en gran parte, á lo menos, de Cataluña».35

Podríem adduir moltes més manifestacions que recorden l�obligatorietat de
pronunciar les -rr mudes, però n�hi ha prou de comptar els versos dels bons poetes
catalans fins al tombant del segle XIX per veure que no hi ha elisió ni sinalefa si hi
ha una -r entremig.36 Tan sols algunes poesies de to popular fan ús de la llicència
d�emmudir-les. De fet, encara avui, a començament del segle XXI, es poden sentir
persones grans que, quan llegeixen, fan sentir les rr mudes.

Quan la norma es va començar a trencar, els poetes ho van haver d�indicar
gràficament perquè no hi pogués haver confusió. Al segle XIX ja hi ha casos espo-
ràdics en què s�elimina la -r final de l�escriptura i s�accentua la vocal final, però al
tombant de segle es va generalitzar l�ús del circumflex per denotar-ho. La introduc-
ció d�aquest signe com a senyal d�emmudiment de les rr sembla una innovació de
Casas-Carbó. I també crec que va ser ell qui va prescriure per primera vegada la

32. Pau Bertran y Bros, Cansons y Follíes populars (inédites) recullides al peu de Montserrat, Barcelona,
Llibrería d� A. Verdaguer, 1885, p. XII. La «Llista» ocupa les pp. 309-321.

33. El còmput mètric prova que també es pronunciava la -r final, per ultracorrecció, en els infinitius
del tipus vèurer i en algun altre mot, com càlzer.

34. Hi ha una excepció: en català antic, en l�estil elevat i com a mostra de «gallart parlar», el grup
-rs es pronunciava -s : socós, dinés (cf. Rossich i Rafanell, «Oralitat, escriptura, ortologia», ob. cit., pp. 276
i 282). A l�època moderna, de tota manera, aquesta excepció acaba desapareixent en favor del manteniment
de les rr. Vegeu diversos testimonis antics que atesten el fenomen de l�emmudiment de les rr dins
G[ermà] Colon Domènech, «Unes notes sobre la pèrdua de la -r final etimològica», Revista Valenciana
de Filología, II (1952), pp. 57-65.

35. Manuel Milá y Fontanals, «El canto de la Sibila en lengua de oc», Romania, IX (1880), p. 365;
reproduït dins íd., Obras completas..., VI, ob. cit., 1895, p. 308.

36. Cf. Vicent de Melchor, «L�ortoèpia tradicional i la pronunciació de les <-r> finals», Els Marges,
58 (setembre de 1997), pp. 100-107.
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superioritat de la pronúncia que emmudeix les rr. Tot plegat en un article de L�Avenç
que tracta de «L�accent circumflexo»:

Deixant apart el signe d�apostrof, que considero que deu servir sols
per indicar la supressió d�una vocal en determinats casos, crech
convenient l�empleu de l�accent circumflexo, quand se tracta de la
supressió d�una consonant o be d�un grop [= grup] de lletras. [...] Sabut
és qu�en bona prosodia catalana la r final dels infinitius en ar[,] en er,
en ir,37 no es pronuncia, en no essent que se li adhereixi algun dels
enclítics[.] Exp.: portar (pron. purtà); portarhi, portarho (pron. purtari,
purtaru); voler (pron. vulè); volerhi, volerho (pron. vulèri, vulèru); finir
(pron. finí); finirhi, finirho (pron. finiri, finiru). Aquesta supressió de la
r en la pronunciació dels casos mencionats, s�estableix ja com a regla
general en català y deu també ser regla general la conservació de dita
r en l�ortografía comú.

Però en determinats casos crech també convenient la supressió de
la r ortogràfica per excepció a la regla general, substituintla en questos
casos per medi d�un circumflexo sobre la vocal anterior a la lletra
suprimida. Els casos a què em refereixo són els següents:

1º. Quand s�escriu en vers y es trova una forma oxítona o aguda
terminada amb r devant d�una vocal, y el versificador vol que de cap
manera no es pronuncii la r, per impedir que pronunciantse resulti una
síllaba de més, allavoras se suprimeix dita consonant, substituintla amb
un circumflexo sobre la vocal anterior a la r suprimida.

Exemple:
Y això s�hà de portà(r) a cap.
Y això s�hà de portâ a cap.

Exemple:
Prime(r) y segon seràn tots dos guerrers.
Primê y segon seràn tots dos guerrers.

2º. Quand s�escriu pel Teatre, encare que siga en prosa, si es vol que
els actors no tinguin més remey que pronunciar correctament.38

No he fet un despullament sistemàtic de textos poètics per veure quan i com es
generalitza el sistema. L�any 1892, un article francament barroer d�un «Gramátich»
afeccionat es queixa que «es una pena sentir á molts cataláns parlar valenciá axís
que�s posan á llegir en llengua de la terra», i dóna unes regles bastant caòtiques per
llegir-la correctament (confonent entre altres coses timbre vocàlic amb sonoritat
consonàntica), però no es descuida de dir que:

se suprimeix la r final dels verbs y de molts noms; axís no�s diu:
fregar sino fregá; diner sinó diné; algúns noms s�exceptuan com: amar
[sic!], amor, etc.; quan axó succeheix s�ha de llegir la frase con si tal r

37. «Hi hà qu�advertir que l�infinitiu dur = portar, qu�és l�únic que termina en ur, es pronuncia du
estant per consegüent subjecte a la meteixa regla d�enmudiment de la r» (nota de l�autor).

38. J[oaquim] Casas Carbó, «Estudis sobre la llengua catalana. IV. L�accent circumflexo», L�Avenç.
Segona època, III, 3 (31 de març de 1891), pp. 76-81 (pp. 76-77).
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no hi fos y s� ha d�unir la que llavors queda vocal final ab la lletra
inicial de la paraula següent si es possible, axís: primer hi pensat, se
llegeix: priméi pensat; fregar el calderó �s llegeix: frega�l calderó, etc.39

Vegeu si n�era, de complicat, ensenyar a llegir tal com es parla! La proposta de
L�Avenç d�indicar-ho amb un circumflex és adoptada aviat pels grans poetes: «i ell
per caçâ encisat», «vull amagrî ls meus llavis», escriurà, per exemple, Joan Maragall
a Visions & cants (1900). I Josep Carner, per exemple, posarà trobâ (però també rê,
en lloc de res) a Els fruits saborosos (1906). Poc després, el rossellonès Pau Bergue,
en un Aperçu sur la versification catalane que segueix el sistema de L�Avenç,
resumia així la casuística de les -rr mudes:

R muette s�élide dans l�écriture, sourtout en poésie; L�Avenç la
remplace par l�accent circonflexe dans les syllabes toniques:

[...] encar parlant de castes flôs,
dexa anâ una gotellada (Llibre blanc, de Victor Catala)

Dans les syllabes atones l�r est simplement remplacée par un
apostrophe:

teme�l perill pour témer el perill.

Però s�elide en prô ; casa (chez), en câ.40

Unes ratlles més avall, Bergue torna a abordar el tema, explicant que, en poesia,
«pour le contentement de l��il, on supprime l�r finale des infinitifs et des substantifs,
par exemple dans estimâ, pour rimer aver mà; colôs, avec melós».41 Carles Riba,
anant encara més enllà, farà nâltres, plêr (< plaer ; aquí la -r sona), ônt (< ahont),
aixî (< aixís), etc., a la seva traducció de les Bucòliques (1911). També usarà el
circumflex amb abundància a la     primera traducció de l�Odissea de 1919; a la nova
versió de 1948, però, substitueix aquest signe per l�accent i un apòstrof (per gua-
nyà� el seu alè).42 Especialment vistosa �per les mides de la caixa� és la capçalera
de la revista Clâ i català (1925). En fi; són exemples espigolats a l�atzar, sense esforçar-
me gaire a buscar-los. Ara bé: si els escriptors indicaven amb un apòstrof o un
circumflex l�emmudiment de la -r era perquè encara ho sentien com una anomalia,

39. Gramátich, «Qüatre reglas per llegir catalá», La Sardana [Palafrugell], núm. 22 (4 de juny de
1892), 3. L�article ha estat exhumat per Pep Vila, «Les quatre regles per escriure català. Opinions d�un
�gramàtic� palafrugellenc», Revista de Palafrugell, 50 (desembre 1997), p. 32. Aprofito per consignar
que, per la llengua que fa servir, l�autor sembla barceloní.

40. Paul Bergue, «Système orthographique de l�Avenç», dins Fables de la Fontaine. Traduites en vers
catalans. Avec une préface et une étude sur l�orthographe et sur la versification catalanes, Perpinyà,
Imprimerie Comet, 1909, pp. 41-42.

41. Paul Bergue, «Aperçu sur la versification catalane», dins Fables de la Fontaine, ob. cit., pp. 43.
42. Més precisions sobre aquesta qüestió dins Joan Solà, «�L�Odissea� de Carles Riba», Avui, 26

d�octubre de 2001, Suplement «Cultura».
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com una llicència mètrica; el cas regular era l�altre, el de la sensibilització de les rr
mudes.

Amb circumflex o sense, la regla que prescrivia no pronunciar les rr dites des
d�ara mudes va trobar, des de bon principi, algunes resistències. En un full engan-
xat al volum de Joan Pons i Massaveu Trascant per les serres (1892), publicat per
L�Avenç de Massó i Casas-Carbó, s�insistia en aquest precepte. Els editors van
voler donar una Advertencia an els que llegeixin aquèt llibre sense estar enterats
de la reforma lingüistica promoguda per «L�Avenç» desde Octubre de 1890 que
contenia les «Regles de pronunciació més importants pels catalans de fonetica
oriental o de vocals fosques», entre les quals aquesta:

3.ª La -r final és muda en tots els infinitius: anar, volar, ser, patir,
etc. Se suprimeix igualment en els noms polisilabs acabats en -ér, -ór,
com carrer, negror (excepte en algunes paraules), i en flor, plor, por,
altar, bestiar, campanar, clar, colomar, paladar, quintar, pler, aïr,
monastir, dur, madur, segur i algun altre mot.43

La iniciativa, deia, va ser mal rebuda per alguns lectors. Davant les crítiques,
L�Avenç tornarà a reproduir aquelles regles, amb lleus correccions ortogràfiques,
però un articulista anònim (Casas? Fabra?) hi afegeix unes consideracions interes-
sants:

Hem donat aquelles [...] regles per a evitar qu�els catalans orientals
llegeixin amb una pronunciació diferent de la seva quand parlen. Un
català de fonetica oriental no pronuncia cap r final d�infinitiu; es posa
a llegir i la pronuncia. S�explica: dingú li ha ensenyat a llegir catalá,
troba una r escrita i pronuncia aquesta r. No llegeix com parla. D�això
[de llegir com es parla] ell ne diu no sapiguer llegir català. Doncs
ensenyem-n�hi; donguem-li a coneixe les regles de pronunciació del
català que parla: diguem-li: tal r no s�hà de pronunciar, millor dit, no
es pronuncia: no es diu parlant, no s�ha de dir llegint.44

Al tombant del segle XIX, doncs, les rr es pronunciaven sempre quan es tractava
de llegir, recitar o declamar. Llevat de determinades composicions i autors molt
dialectals, o d�alguns casos en què s�elimina la -r com una llicència poètica, la -r
compareix habitualment i, per tant, era pronunciada en l�acte de la lectura. No fer-
ho, efectivament, equivalia a «no sapiguer llegir català». La paradoxa és que els qui
a la llarga decidirien les normes ortològiques del català contemporani van ser
aquests: els que no sabien llegir català. O sigui, els que no el llegien com s�havia
llegit tradicionalment, quan els lectors adoptaven una prosòdia més arcaica, més
unitària, menys dialectal.

43. Full enganxat dins Joan Pons y Massaveu, Trascant per les serres (Quadros de la Segarra),
Barcelona, Biblioteca de «L�Avenç», 1892.

44. [Pompeu Fabra?], «La reforma lingüística», L�Avenç (2ª època), IV, 8 (agost de 1892), p. 251. En
un sentit similar s�expressarà Salvador Genís, El auxiliar del maestro catalán..., ob. cit., 1911, 8ª ed., p. XII.
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Val la pena fer notar que fins als territoris més extrems s�havia mantingut ge-
neralment �durant tota l�edat moderna� la vella prescripció ortològica, com al
Rosselló, on la norma hauria pogut ser més fràgil, pel veïnatge amb l�occità;45 i fins
i tot a l�Alguer.46 O a Mallorca, on la llengua col·loquial és tan sistemàtica en l�em-
mudiment de les rr. Pensem, per exemple, en les obres en vers de Joan Ramis.47 Les
mostres d�aquest manteniment, de tota manera, atenyeran el segle XX. Vull recordar
al propòsit un curiós judici de Joan Fuster, expressat «en tant que valencià», obser-
vant que Miquel Costa i Llobera

no permet que la -r muda s�interfereixi en l�estructura del seu vers:
no hi trobareu mai �em penso que mai� les sinalefes que un dia
exigiren l�accent circumflex; no hi trobareu cap rima viciada per aqueixa
particularitat fonètica. Don Miquel no tolerava en els seus poemes
aquests «mallorquinismes» �que són també «barcelonismes». [...] La
prosòdia de mossèn Costa, si més no en aquest punt, és la mateixa que
els clàssics utilitzaven en construir i escandir els seus versos; és, encara,
la valenciana. Podrien fer-se d�altres observacions d�idèntic sentit, en la
llengua literària del gran mallorquí. Totes elles vindrien a confirmar el
fet que l�ideal idiomàtic de Costa se situava en un punt excel·lent,
equidistant dels diversos localismes possibles, inspirat pel bon gust,
confiat del seu abast nacional.48

Reprenem el fil. Com hem vist, Casas Carbó prescrivia de manera decidida, des
de 1891, l�emmudiment de la -r. Fabra, naturalment, compartia aquest criteri, i
menystenia els sectors que s�hi oposaven:

Me balla pel cap que en alguna ocasió s�ha posat en dubte la bondat
d�aquella pronúncia [sense -r ] i més de quatre vegades he sentit en
lectures i en discursos pronunciar sistematicament(,) clarr, flor[r ],
madurr.49

Igualment com, més endavant:

No són pocs els que llegint pronuncien rr mudes (els nostres coristes
se fan un tip de pronunciarne). Hi ha hagut adhuc qui, en l�idea que

45. La sensibilització de la -r muda es pot comprovar comptant els versos d�Antoni Jofre, Las bruxas
de Carança, L�escupinyada de Satanas, La dona forte, etc., visuradas, annotadas y aumentadas per Lo
Pastorellet de la Vall d�Arles, Perpinyà, Impremta de Carlós Latrobe, 1882: l�existència de la -r muda
davant d�una vocal impedeix la sinalefa o l�elisió.

46. L�anàlisi dels versos de Bartomeu Simon mostra que normalment la r muda apareix ortografiada,
i que la presència de la lletra també evita sinalefes i elisions davant de vocal; vegeu Joan Armangué i
Herrero, Llengua i cultura a l�Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon, Barcelona, Curial Edicions
Catalanes / Publicacions de l�Abadia de Montserrat, 1996.

47. Cf. Melchor, ob. cit., pp. 103-104.
48. Joan Fuster, Obres completes, II: Diari 1952-1960, Barcelona, Edicions 62, 1969, pp. 112-113.
49. Pompeu Fabra, «Qüestions d�ortografia catalana», dins Primer Congrés Internacional de la llengua

catalana, Barcelona, Joaquim Horta, 1906, pp. 188-221 (p. 200).
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la pronunciació actual es defectuosa, creu de bona fe que s�han de
pronunciar totes les rr finals. Cal, no obstant, regoneixer que la
pronuncia defectuosa de la r es cada dia menys freqüent i es d�esperar
que acabaria per desapareixer el dia que s�ensenyés per tot a llegir el
català (suposant, perxò, que no sortís aquí i allà algun mestret a qui
s�hagués ficat al cap que cal pronunciar les rr mudes). De totes maneres,
es evident que la conservacio de la r dificultarà sempre l�ensenyament
de la lectura; donarà lloc a divergències i a hesitacions en la pronunciació
de les paraules poc familiars (Roger de Flor).50

Per aquesta última frase, ja es veu que Fabra preveïa la possibilitat d�eliminar
la lletra -r no sols en la pronúncia, sinó també en l�ortografia d�aquests mots:

Es sabut que pronunciem cla, flo, madu, etc. i escrivim clar, flor,
madur [...]; però no sé que mai ningú hagi parlat de la conveniencia de
suprimir la lletra r en aquestes paraules.

No més els poetes la suprimeixen en els següents casos:
1.er Quan fan rimar una paraula en r amb una altra terminada en

vocal [...]
2.n Quan estableixen una sinalefa entre un mot acabat en r i un altre

comensat per vocal [...]
3.er Quan darrera d�una paraula en r, empleen un mot assillabic (�m,

�l, etc.) [...]
Però, aquests casos exceptuats, s�escriu unanimement r; hi ha adhuc

poetes que, més respectuosos per la forma grafica que per la pronuncia
real de les paraules, rebutgen les rimes i les sinalefes esmentades o tot
lo més les accepten excepcionalment a titol de llicencies poetiques, fent
rimar, en canvi, paraules com clar i car, flor i cor, madur i pur, i fent
normalment tetrasillabiques combinacions com ser impotent, refer lo
vol que de fet són trisillabiques (séim-po-tén, re-fél-vòl). [...]

Per això, [...] és permès preguntar-se si no fóra convenient suprimir
de l�escriptura les rr finals mudes; si lo que ls poetes que rimen i miden
d�acord am la pronuncia actual(,) se veuen obligats a fer en determinats
casos(,) no convindria fer-ho en tots, am lo qual, al mateix temps que
s�evitarien aquells inconvenients, s�introduiria una simplicació
considerable en l�ortografia catalana.

[...] Davant d�això, jo crec preferible l�admetre com literaries diferents
formes (parlem, parlam) i diferents construccions (hem anat, som anats),
i que cada autor empleï les que prefereixi. Dintre d�aquest criteri, podria
admetre-s clar, flor, madur, i cla, flo, madú; aquelles serien les formes
del dialecte valencià, aquestes les del català propriament dit i del
balear.51

La proposta radical de Fabra no va anar més enllà. Els poetes, per la seva banda,
van continuar indicant generalment amb un circumflex l�emmudiment de la -r.

50. Ibídem, p. 202.
51. Ibídem, pp. 200-204. Vegeu Mila Segarra, Història de la normativa catalana, Barcelona, Enciclopèdia

Catalana, 1985, pp. 44-46.
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A la llarga, però, l�hàbit gràfic del circumflex o l�apòstrof s�abandonarà, sobretot
després que el mateix Fabra en desaconsellarà l�ús amb l�argument que la llicència
no és l�emmudiment de la -r, sinó la sensibilització:

Potser no fóra desenraonat d�aconsellar que, si fem rimar pastor
amb plançó, evitem de prodigar o d�acceptar com a corrents les rimes
pastor-candor.

Llavors s�esdevindria superflu l�ús de l�accent circumflex indicant
la supressió d�una r; perquè, si, com una llicència poètica, es feia rimar
excepcionalment pastor amb candor, seria més natural d�indicar amb
una grafia especial la pronúncia excepcional pastor, que no de marcar
la mudesa de la r en un mot en què la pronunciació corrent no fa sentir
aquesta r, en què a la grafia pastor correspon normalment la pronúncia
pastó.52

Aquesta conversa va aparèixer a La Publicitat el 19 de novembre de 1924. Dos
dies després, Fabra reprèn el tema, tot i que ara es permet una petita trampa:

Sabut és que un grup com pastor i ramat és tractat, adés com a
tetrasíl·lab (pas-tói-rra-màt), adés com a pentasíl·lab (pas-tó-i-rra-màt);
la supressió de la r en l�escriptura indica la primera pronúncia, i el seu
manteniment, la pronúncia pentasil·làbica.53

No. Les coses no anaven ben bé així. Com hem vist en els testimonis antics, la
«pronúncia pentasil·làbica» d�aquest exemple també implicava el manteniment de
la r en la recitació. El que passa és que d�aquesta manera Fabra introduïa una
solució per a la recitació correcta dels versos escrits segons la norma antiga de
pronunciar totes les rr de l�escriptura. Glossant el penúltim text de Fabra, Alfons
Serra i Rossend Llatas eren, en canvi, més exactes:

EL PROBLEMA DE LA R MUDA FINAL. En el cas d�haver-hi una r final
muda, com en trobar, dolor, segons diu Pompeu Fabra, no cal posar
circumflex. La raó és òbvia: la nostra orella ja ens ho dirà sense
intervenció de signes aliens a la nostra grafia corrent. Cal no escriure:
la dolô inútil, sinó la dolor inútil. El lector ja tindrà prou discerniment
per saber a quins casos l�autor vol fer percebre o no l�r.54

De tota manera, l�antiga norma ortològica acabarà caient finalment en nom de
la realitat lingüística �ni que fos una realitat parcial. També Serra i Llates recoma-
nen abandonar la norma antiga i rimar d�acord amb la pronúncia del català cen-

52. Pompeu Fabra, Converses filològiques. Edició crítica a cura de Joaquim Rafel i Fontanals, II, Barcelona,
Edhasa, 1984, pp. 545-546. Vegeu també Joan Miravitlles i Serradell, Apunts taquigràfics del Curs superior
de català (1934-1935) professat per Pompeu Fabra, Andorra la Vella, Erosa, 1971, pp. 179-180.

53. Fabra, Converses filològiques, ob. cit., II, P. 546.
54. Alfons Serra i Baldó i Rossend Llatas, Resum de poètica catalana, Barcelona, Editorial Barcino,

1932, p. 15. Per a altres referències a la qüestió, cf. la nota següent.
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tral.55 Carles Riba, que en les seves primeres obres alternava la pronúncia de la -r
amb l�emmudiment, optarà per aquesta solució en les seves obres canòniques. Badia
i Margarit, analitzant les seves rimes �això sí, segons les Obres completes de
1965�, ja podrà escriure, contundent:

És evident, doncs (com altrament ja sabíem), que la pronunciació
dels infinitius esdevinguts finals és sense -r. I que és una incorrecció
(una mena d�«hiper-respecte» a l�ortografia) de fer-la sonar en aquests
casos. Caldria insistir d�una manera especial en els infinitius
d�accentuació greu [com tòrcer, créixer, ésser]. És aquí on es palesen
més els escrúpols de tantes persones que, bé que no pronuncien mai la
-r tot parlant correntment i familiarment, la fan sortir, sense cap raó, en
declamar o en llegir un text en veu alta (sota la influència de
l�ortografia).56

LA DISTINCIÓ B/V

Més amunt m�he referit a un passatge d�Escolano que reflectia la pràctica antiga
de distingir entre b i v.57 Uns anys abans, fra Blai Verdú ja ho havia deixat escrit:
«No es possible huyr del todo la afectacion a los que no nos es natural el lenguaje
[...]. Y si los valencianos dezimos sepa por cepa, los castellanos dicen bibunt por
vivunt».58

L�obligació de distingir entre b i v s�aprenia des de les beceroles, com revela
aquest diàleg escolar, que contraposa els hàbits castellans als dels parlants d�altres
llengües:

P[regunta]. Con que letra se equivoca la B?
R[espuesta]. Con la V consonante.
P. De que proviene esta equivocacion?
R. Por haber dexado de dar à la V su peculiar sonido, el qual es

semejante al de la F, aunque mas suave; y asi lo forman los franceses,
italianos, valencianos, y catalanes.59

«Así lo forman valencianos y catalanes». La unanimitat dels autors que s�hi
refereixen fa pensar que no hem de veure en aquest costum la projecció del llen-

55. Serra i Llatas, ob. cit., pp. 69-71 (amb valoracions no sempre exactes).
56. Antoni M. Badia i Margarit, «Algunes normes de prosòdia catalana, segons les rimes de Carles

Riba [1968]», reproduït dins Sons i fonemes de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de la Universitat
de Barcelona, 1988, pp. 87. La condemna de la pronúncia de la -r en la lectura ja apareixia a Antonio M.
Badia Margarit, Gramática catalana, Madrid, Editorial Gredos, 1962, p. 92.

57. Vegeu supra, nota 2. Una altra referència, a la col. 67.
58. Blas Verdu, Tratado de las lagrimas y conversion de santa Madalena: y de la milagrosa navegacion

de S. Ramon de Peñafort de la Orden de Predicadores, Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1605, f. [IV]v.
59. Juan Rubel, Reglas de escribir bien sacadas de los mejores autores modernos para uso de los

discipulos de la escuela de primeras letras, Barcelona, Francisco Generas, 1792, p. 53.
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guatge parlat de determinades àrees dialectals, només. Si bé tenim testimonis an-
tics que dibuixen un mapa per a la pronúncia distintiva entre b i v més ampli que
l�actual,60  la realitat és que qualsevol catalanoparlant que distingeixi entre jota [Z]
i xeix [S], o entre essa sorda [s] i essa sonora [z], pot reproduir l�oposició [f]/[v],
encara que espontàniament pronunciï [b] totes les vv. No és estrany, doncs, que els
mestres valencians i catalans hagin ensenyat sempre que la v es llegeix [v]. Això
explicaria la protesta de Salvador Genís en una obra destinada precisament a com-
batre mals hàbits escolars:

Nadie ignora el pésimo efecto que produce oír constantemente en
la escuela y fuera de ella el sonido dental-silbante (francés é italiano,
pero de ningún modo castellano) de la v en vivir, convento, etc.61

Entenc que la precisió «en la escuela y fuera de ella», en una època en què l�ús
del castellà a Catalunya no sortia de l�àmbit culte, només es pot referir als registres
elevats de la lectura i l�oratòria, en aquell moment pràcticament monopolitzats pel
castellà, però contaminats encara per hàbits prosòdics seculars.

Entre nosaltres, la distinció no es qüestionarà ni tan sols entre els partidaris
contemporanis del català de Barcelona. En un text de Casas-Carbó transcrit més
amunt descobríem això: «voler (pron. vulè); volerhi, volerho (pron. vulèri, vulèru)».
La correspondència fonètica de totes aquestes formes verbals manté la lletra v en
comptes de la b, que és l�equivalència fònica usual a Barcelona i a la major part del
Principat.

Fabra mateix considerava la confusió b/v, malgrat la seva centralitat, com un
fenomen dialectal. D�aquesta manera el deixava a fora de l�àmbit comú, i la distin-
ció esdevenia un tret de bona pronúncia:

La confusió de la b i la v essent en català un fet dialectal, la llengua
mateixa ens diu en cada cas quan s�ha d�escriure b o v. Bo, acabar,
saber, treball, etc., que en català antic apareixen constantment escrits
amb b, i són pronunciats amb b en mallorquí, tarragoní, etc., han d�ésser
escrits amb b; vi, provar, haver, cavall, etc., que en català antic trobem
constantment escrits amb v, i són pronunciats amb v en mallorquí,
tarragoní, etcètera, han d�ésser escrits amb v.62

Fabra, però, no s�acabava de decidir a prescriure�n la diferenciació. Desconei-
xent que la distinció era un precepte d�ortologia tradicional; més encara: ignorant

60. Antoni Puigblanc diu que a Barcelona no es feia la distinció, però que a Mataró �el seu poble�
sí, «y me es de consiguiente natural la verdadera pronunciación de la v; pero me disonaría en castellano
porque no es conforme al uso, así que la evito maquinalmente y sin ningún esfuerzo» (Antonio Puigblanc,
Opúsculos gramático-satíricos, I, Londres, 1832, XLII-XLIII; citat per Josep Moran i Ocerinjauregui, «Notes
sobre la confluència de v i b en català», Caplletra, 6 (primavera, 1989), p. 110).

61. Salvador Genís, El auxiliar del maestro catalán en la enseñanza de la lengua castellana. Parte
primera, Barcelona, Imprenta La Renaixensa, 1887 (4ª ed.), p. VI.

62. Fabra, Converses filològiques, ob. cit., I, 1983, p. 234.
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que la literatura de l�edat moderna havia mantingut generalment l�oposició b / v
d�acord amb la pronúncia viva, Fabra condemna els autors de la «decadència» per
l�ús incorrecte de b i v, però adduint l�exemple de... Pau Estorch (1857)!

El català de la decadència, oblidant l�ortografia tradicional d�aquests
mots i llur pronúncia en les varietats dialectals que no confonen els
sons de b i v (Mallorca, Camp de Tarragona, etc.), acabà introduint la
b castellana en la majoria d�ells: Estorch, en la seva gramàtica, arribà a
escriure amb b el verb haver i els imperfets en ava (parlava, anava,
etc.).63

En realitat, Fabra era un partidari decidit de restaurar la pronúncia de la [v], i
així ho exposava privadament:

Jo vaig propugnar sempre, tant a «L�Avenç» com a l�Institut, que a
Catalunya s�hauria d�ensenyar a pronunciar la «v» (així ho van fer els
anglesos) en tots els indrets on no és dita com cal.64

En els textos escrits, però, Fabra era molt prudent:

Seria una cosa indubtablement dificilíssima, però que caldria potser
intentar, el restabliment de la pronunciació labiodental de la v.65

Vull recalcar que, això, Fabra ja ho deia a la Gramàtica catalana normativa, la
de l�Institut. De tota manera, la pràctica de l�articulació distintiva de la v per força
havia d�esperar circumstàncies propícies:

Tots sabem com, durant la renaixença literària, ens han preocupat
les qüestions ortogràfiques. En canvi, poca ha estat l�atenció que havem
prestat a les qüestions ortoèpiques. [...] Ara podríem intentar, si es
cregués convenient i faedor, el restabliment del so v. [Tot i això,] no és
potser encara l�hora, mentre no disposem de l�escola, d�intentar el
restabliment de la v (vivent encara en una gran part del domini català).
Amb ell evitaríem la confusió, alguns cops greu, d�un bon nombre de
mots, tals com beure i veure, bellesa i vellesa, bel i vel, bell i vell, bena
i vena.66

La Conversa és de 1923. En el mateix sentit s�expressarà al 1934-1935:

Més endavant, si les coses van bé i el català arriba a ésser el que
mereix i readquireix el lloc d�honor que li pertoca, a les escoles catalanes
podríem intentar una cosa: introduir la v en la pronunciació de

63. Fabra, Converses filològiques, ob. cit., I, p. 44.
64. Artur Bladé Desumbila, Contribució a la biografia de Mestre Fabra, Barcelona, Rafael Dalmau,

Editor, 1965, p. 70.
65. Pompeu Fabra, Gramàtica catalana, Barcelona, Institut d�Estudis Catalans, 1918, pp. 22-23.
66. Fabra, Converses filològiques, ob. cit., II, p. 364.
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Barcelona, com a Mallorca i a Tarragona; tornar a dir cavall i no caball.
Sense l�escola això és impossible, però bastaria que a l�escola s�ensenyés
i que els oradors s�esforcessin a pronunciar v i b.67

El moment de generalitzar-la, però, sembla que no ha acabat d�arribar.68 Alguns
oradors i filòlegs de parla espontània betacista s�esforcen a marcar la distinció
�per exemple, el president Jordi Pujol�, però s�ha de concloure que això no ha
suscitat resultats significatius. A més, també hi ha hagut estudiosos que s�hi han
oposat rotundament:

Més d�un cop hi ha hagut erudits que han manifestat que convindria
retornar a la distinció entre b / v, tal com s�observava en català antic.
És clar que això és impracticable, per tal com la llengua no va per
aquest camí; més aviat, si hi ha d�haver canvis, aquests serien en la línia
d�estendre l�actual confusió b = v a les contrades que avui encara
distingeixen.69

LA PRONÚNCIA DE LA L·L GEMINADA

Això mateix �que més endavant se�n podria restituir la pronúncia, quan les
circumstàncies fossin propícies� és el que pensava Pompeu Fabra sobre l�articu-
lació de la l geminada. Doncs bé: aquesta i no altra era la pronúncia prescrita, si
més no en els registres formals, als inicis de l�edat moderna, tal com es dedueix del
retret que feia Escolano als castellans:

En el medio de la diccion no tienen remedio de pronunciar juntas
dos consonantes y se comen la una: como por decir illustre pronuncian
ilustre: por collegio, colesio [sic, per colegio].70

La pronúncia geminada d�aquests cultismes es devia mantenir, sempre en els
registres elevats, amb bastant regularitat. Josep Ullastre, l�autor de la primera
Grammatica Cathalána (1743) no pot ser més clar en aquest sentit:

Á imitació dels Llatíns, encara que sens Regla usám de dos eLs
partídas, de las quals pronunciám l�una ab la vocál que la preceéx i
l�altra ab la vocál que se li seguéx, diénd i escrivind

67. Miravitlles i Serradell, ob. cit., p. 88.
68. Cf. Josep-Anton Castellanos, «L�ortoèpia segons Fabra», Els Marges, 42 (1990), pp. 83-92

(especialment pp. 84-87). Vegeu també Macià Riutort, «L�ortoèpia catalana segons Fabra», dins Jordi
Ginebra, Raül-David Martínez Gili i Miquel Àngel Pradilla, eds., La lingüística de Pompeu Fabra, vol. I,
Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia valenciana / Universitat Rovira i Virgili, 2000, pp. 69-85.

69. Badia i Margarit, «Algunes normes de prosòdia catalana», ob. cit., p. 92.
70. Escolano, ob. cit., col. 88. Aquí Escolano retreu també als castellans les pronúncies dotor, concetos

(en lloc de doctor, conceptos), cosa que pressuposa igualment que es rebutjava com a vulgarisme el
valencià dotor.
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excel-lencia
excel-lent, &c.

Tots los quals i altres semblants vocábles que s� pronuncían ab L
partida es necessári escriurerlos ab una divisió entre las dos eLs en
señál que no las havém de pronunciár unídas, diend

Col-légi
Col-legiál, &c.

I d�aquéxa manéra [intercalant-hi un guionet] tindrán los Mestres
una Regla fixa per�enseñár com s�han de pronunciár i los Estrangérs i
los Miñóns una gran facilitád en apendrerho [...]. Los Castelláns escriuen
estas veus ab una sola L, los quals, com tenen també lla, lle, &c. i all,
ell, &c. en la sua llengua creg introduíren esta practica per a llevár
l�equivocació en estas veus de quánd s�havían de pronunciár unídas ó
separádas, lo qu�es molt confórme per tenir la practica de no pronunciar
sinó una L sola en estas diccións; peró com Nosáltres pronunciám las
dos eLs separádas, nos es precís de mantenír a las dos en l�escriptúra
per a conformár esta ab l�estyl de pronunciarlas logránd en esta part
proporcionárnos en escríurer i pronunciár ab los Llatíns:

Col-legi al-legació
Col-legiál il-lació
Col-legiáta tranquil-lo
col-lectár tranquil-litád
col-lació al-lusió
col-lecta intel-ligent
al-legar intel-ligencia.

I axí semblantment tots los demés vocables d�est�especie.
Las demés veus, emperó, d�est genero que contra l�estyl dels Llatíns

uním en ellas las dos eLs, com en Collár i Colláda,
de «colláre» i «Collis», &c. ja s� veu las devém escriurer unídas i

sens divisió per haver descaigut en estas de la pronunciació llatína,
pux no proferím Col-lár ni Col-láda segóns la comúna practica.71

Al Diccionario catalan-castellano-latino d�Esteve, Bellvitges i Juglà (1803-1805)
la l·l geminada apareix clarament indicada amb una espècie de punt volat, que no
surt quan hi ha l palatal. Per exemple, coll, colla, col·lació, collada, colladòr, collar,
collarét, col·lateral, col·latiu, col·lecció, etc., cosa que evidencia una pronúncia per-
fectament diferenciada, també, a començament del segle XIX. L�any 1872, en «Algunas
observacions generals sobre ortografía catalana» que són, en realitat, unes normes
d�ortologia, Pelai Briz explica: «La l-l se pronuncia com la ll italiana. Quan no porti

71. Josep Ullastra, Grammatica cathalána. Estudi i edició crítica a cura de Montserrat Anguera,
Barcelona, Biblograf, 1980, pp. 233-234. Transcric per &c. l�abreviatura que Anguera transcriu &.
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72. Francesch Pelay Briz, Las venjansas del Rey Pere. Rimas de ..., Barcelona, Estampa de Lo Porvenir,
1872, p. 147.

73. Escrivia Fabra a El Poble Català del 30 de maig de 1908: «ahir encara dèiem expel-lir, apel-lar,
vui alguns encara diuen col-legi, col-locació, però cada dia son més freqüents les pronúncies colegi,
colocació»; cf. Lluís Marquet, «Les Qüestions de gramatica catalana de Pompeu Fabra», Els Marges, 66
(juliol de 2000), pp. 47-74 (pp. 72-73). Vegeu també Pompeu Fabra, «Qüestions d�ortografia catalana»,
dins Primer Congrés..., ob. cit., p. 196.

74. Miravitlles, ob. cit., pp. 159-160.
75. Vegeu Riutort, ob. cit., p. 73, que considera «petulant» la pronúncia de les geminades.
76. Cf. Francesc Vallverdú, Elocució i ortologia catalanes, Barcelona, Editorial Jonc, 1986, p. 28,

el qual diu que «és millor de pronunciar-los amb l simple, si el locutor no sap pronunciar-los amb
naturalitat» (!).

77. Antoni M. Badia i Margarit, Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica,
diastràtica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994, pp. 761-762.

guió que separi una l de l�altra, llavors sona com la ll castellana».72 Pompeu Fabra
certificava la vitalitat d�aquesta pronúncia fins a èpoques recents,73 i amb aquest
argument la volia recuperar:

Si una llengua està supeditada a una altra, tendeixen a unificar-se:
hauríem acabat per suprimir el so de la l doble. Les dues l catalanes
futures seran un dels elements de bellesa del nostre parlar. Una llengua
que imita una altra mai no arriba a tenir el grau de bellesa de la segona.
Hem d�exagerar els trets diferencials. Si es tractés d�una cosa perduda
de segles, ja no valdria la pena de parlar-ne; però és una cosa perduda
recentment per la influència castellana.74

Però tampoc en aquest cas s�ha acomplert, de moment, el desig de futur del
gramàtic.75 La tendència actual és marcar la l·l només en aquells escassos mots
populars que l�han conservada (fal·lera, xitxarel·lo), però no pas en els cultismes.76

Badia i Margarit dóna aquest tret de pronúncia culta gairebé per liquidat, tot i que
no el condemna, com hem vist que sí que feia, en canvi, amb l�articulació de la [v]:

Entre vocals a l�interior de la paraula, la l geminada, de base
etimològica certa i d�ininterrompuda tradició idiomàtica, ha arribat avui
en una situació de crisi, que pot prenunciar-ne la desaparició [...]: la
pronunciació de l·l apareix, com un acte de formació i de voluntat, en
la dicció pública, sobretot acadèmica, de molts parlants (de totes les
terres de la llengua), els quals, però, l�abandonen en les converses més
corrents.77

RECAPITULACIÓ

Ara ja podem resumir les regles d�aquest model de bona pronúncia, l�estàndard
oral de l�edat moderna, que no és del tot coincident amb l�actual estàndard del
català oriental:
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la a àtona: es pronunciava [´], com avui
la e àtona: es pronunciava [e], no [´]
la o àtona: es pronunciava [o], no [u]
la r muda del català oriental: es pronunciava
la v: es pronunciava [v], no [b]
la l geminada: es pronunciava [ll], no [l] ni [λ]

Aquestes normes essencials, Gaietà Cornet i Mas les resumeix en una conferèn-
cia de 1880 sobre els vicis de pronúncia dels catalans en l�ús col·loquial del llen-
guatge:

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 [o sigui, fent [´]
en lloc de [e]], us en lloch de os, suprimint la -r final dels infinitius,
ficant-hi paraulas castellanas ab pronunciació catalana, no distingint
bé las vv de las bb...78

Tot això, ja ho diu, fa referència al Principat. S�hi hauria d�afegir l�articulació de
la l geminada, que segurament encara es feia en un registre oral elevat. Al segle XVII,
els catalans havien adoptat els plurals en -as, -an, separant-se dels hàbits gràfics
predominants al segle XVI, i a començament del segle XX abandonaran la pronúncia
culta que sensibilitza les -rr mudes del llenguatge col·loquial. Paral·lelament, també
els valencians segueixen, a partir del segle XVII, un camí que els porta a distanciar-
se del model comú del XV, en considerar majoritàriament l�apitxat, el dialecte de la
capital, el patró de bon valencià. Ja hi ha dedicat moltes pàgines plenes d�informa-
ció August Rafanell, i en parlaré molt poc.79 La preferència per l�apitxat és el criteri
majoritari, també, al segle XIX. El diccionari castellano-valencià de 1825, inèdit, re-
dactat per C.M.G, fa constar: «solo atendí á la pronunciacion actual del valenciano,
como hoy dia se habla»;80 i vol dir que es basa en l�apitxat. El mateix faran Lamarca
(1839), Font i Piris (1853) �malgrat una declaració d�intencions en sentit contrari�,
Rosanes (1864) i Cabrera (1868). Escrig no, però �a pesar dels errors i contradic-
cions que desfiguren el seu Diccionario valenciano-castellano (1851).81 L�any 1882,
Labaila publicarà les «Principales reglas para la lectura de la lengua valenciana», i
tot i la voluntat de distingir entre consonants pròximes, el resultat revela prou la
vigència de l�apitxat:

78. Anònim, «Conferència sobre pronunciació de la llengua catalana», L�Excursionista, I (1878-1881),
pp. 531-532. L�observació «ficant-hi paraulas castellanas ab pronunciació catalana» crec que es deu
referir a pronúncies del tipus [t´�lεgR´fu] en lloc de [te�legR´fo] �la [´] essent l�articulació normal de la
a àtona castellana pronunciada per un català.

79. August Rafanell, «Les idees sobre l�apitxat de València a l�edat moderna», Estudi General, 14
(1994), pp. 13-47, reproduït dins El català modern (set estudis d�història cultural), Barcelona, Editorial
Empúries, 2000, pp. 35-78.

80. Ms. núm. 6549 del Fons Serrano Morales de l�Ajuntament de València.
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La G, tiene dos pronunciaciones: antes de e, i, suena como Ch
castellana, y antes de las demás vocales como en español [...]. La V,
tiene el sonido de la B. [...] La Ç, es otra de las letras cuya pronunciación
requiere la viva voz. No se puede ni debe confundirse con la s, ss, ni
con la c; ya que la s tiene el sonido de la s castellana en la palabra casa;
la ss lo tiene más dulce, como se lo daba la antigua fabla castellana, ó
como el que le dan las modernas lenguas portuguesa é italiana; v. gr.:
Passar...82

No cal continuar. La reacció contra l�apitxat serà més cosa del segle XX que
d�abans.

Des de Catalunya, avui pot semblar que és molt difícil llegir o parlar d�acord
amb el sistema ortològic que he descrit al llarg d�aquest treball. Però no: és el
sistema que fins fa poc s�aplicava generalment a la lectura en castellà83 (avui, la
familiarització amb el castellà impedeix la perpetuació d�això que en deien el acento
catalán), i és la pronúncia habitualment escarnida quan s�ha de ridiculitzar un
català al cinema, la televisió o el teatre espanyols.

Si llegim bé els primers tractats prosòdics que combaten els suposats vicis or-
tològics antics ens adonarem de la generalitat d�aquest sistema. N�he adduït molts,
d�exemples, pel que fa al vocalisme àton, o a la prescripció d�emmudir la -r final.
Permeteu-me tan sols afegir aquí un comentari molt revelador de Salvador Genís
en un petit manual de lectura, Estampa y ploma, on, definint l�articulació [´] de la
è àtona («la e de pare, que�s confon ab la a de tia ò ab la a final de para»), es veu
obligat a incloure aquesta nota a peu de pàgina:

Aquesta llissó y la XII [sobre les «Articulacions ab la vocal O»] seràn
potser motiu d�extranyesa per part d�aquells Mestres catalans que no
sàpiguen sostreures a la influencia de llur educació castellana. No hi fa
rès: ja s�aniran avesant a la realitat, si s�escolten al parlar. Cal comensar
les coses pel principi. Y�l principi tocant a vocalisar y pronunciar, és
ferho d�acort ab la fonètica propia de cada llengua.84

Bé, també deu ser pròpia de la llengua catalana la pronúncia de les ee i oo
àtones com a ee i oo tancades, no? En fi... Després de tants testimonis, no hauria
de costar gaire d�acceptar que en el passat hi havia hagut unes normes prosòdi-
ques, gramaticals i lèxiques més o menys artificioses, contravenint els usos espon-
tanis dels catalans orientals. Si la vigència d�aquell model no s�hagués estroncat,
avui, tots al Principat parlaríem un català més pròxim al valencià, i l�emmudiment

81. Vegeu Germà Colon & Amadeu-J. Soberanas, Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses
medievals a Pompeu Fabra, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986, pp. 166-171.

82. Jacinto Labaila, «Principales reglas para la lectura de la lengua valenciana», dins Flors del meu
hort, València, Imprenta de la Casa de Beneficencia, 1882, pp. 17-19.

83. Cf. Rossich, «Una qüestió d�història de la llengua...», ob. cit., p. 156.
84. Salvador Genís, Estampa y Ploma. Mètode de lectura catalana en imprès y manuscrit, Barcelona,

Imprempta y Litografía de Joaquim Horta, 1908 [2ª ed.], p. 15.
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de les rr s�hauria vist com una pronúncia rústica, dialectal. Però les coses no van
anar d�aquesta manera; finalment, totes aquelles prescripcions van quedar estigma-
titzades com una manifestació d�ignorància, d�incultura o de pedanteria. La valo-
ració culta del fenomen es va girar com un mitjó.

És curiós. Si bé ortogràficament, pel que fa als plurals femenins en -es i l�obli-
gatorietat de transcriure les -rr mudes segons els parlars occidentals, la normativa
fabriana significa el retorn a la tradició i a la confluència originària amb el valencià,
ortològicament representa el fenomen contrari: l�entronització del dialecte oriental
com a model prioritari. Avui ningú no gosaria afirmar, com els homes de L�Avenç,
que «com qu·el català oriental és el més parlat y el més català de tots, creyem qu·és
obra patriòtica l�erigir-lo en llengua literària».85 Però resulta que Fabra estava con-
vençut que el sistema fonètic del català oriental era un obstacte insalvable per a la
penetració del castellà, un dic de salvació davant el sistema fonològic, tan diferent,
de l�espanyol. Podem rescatar aquesta idea en papers diversos. En triaré un d�aquests
pintorescos, perquè solen apuntar més coses de les que sembla, fins i tot quan
l�autor no acaba d�entendre allò que explica. Es tracta del record d�una conversa
entre Fabra i Francesc Pujols, reportat per Artur Bladé i Desumbila:

A Pujols, li ha agradat el que ha dit el gramàtic [Fabra] sobre la
manera de parlar dels barcelonins, perquè ell creu que les «as» neutres,
les «es» i les «os» obertes, així com la transformació de les «os» en «us»
(«cubert», «cubrir», etc.), és una defensa de la nostra llengua contra el
castellà; defensa que no tenen �o no tenen tant� els lleidatans ni els
tortosins. A propòsit de l�accent de Lleida (i, més concretament, de les
«es» tancades) conta que l�Ors (Eugeni), per influència de la seva mare,
nascuda a Cuba, i també per esnobisme (és a dir, pel fet d�imitar alguns
aristòcrates catalans) parlava «d�aquelle manere...»86

Interessant, aquesta al·lusió al català afectat dels aristòcrates, avui que ja tots
parlen en castellà. Com devia ser? «D�aquelle manere», segur que no. Era, encara,
el català acadèmic de l�edat moderna?

* * *

Acabaré reprenent aquell interrogant del principi sobre l�existència o no de
testimonis de la llengua oral, en un registre formal, de final del segle XIX. Perquè,
efectivament, se�n conserva un.

En un disc de 78 revolucions per minut, el verdaguerista Isidre Magrinyà va fer
reproduir una entrevista seva a Ràdio Barcelona de l�any 1957 i un enregistrament,

85. J[oaquim] Casas-Carbó, «Quin ha de ser el modern catala literari?», L�Avenç  (2ª època), III (1891),
p. 381.

86. A. Bladé i Desumvila, «Fulls d�un vell dietari de l�exili. Amb Mestre Fabra a Montpeller», Vida
Nova, 74 (decembre de 1978), p. 8. Vegeu també íd., Contribució a la biografia de mestre Fabra, ob. cit.,
pp. 64-65.



EL MODEL ORTOLÒGIC DEL CATALÀ MODERN

29

87. El fons de la Fonoteca Històrica Jaume Font està dipositat actualment a l�Arxiu Nacional de
Catalunya, pendent de catalogació.

88. Verdaguer no havia perdut els lligams amb la tradició del català modern que naufragarà durant
la Renaixença. Per això Xavier Casp diu que «yo tinc originals de Jacint Verdaguer, de les primeres
edicions, i la diferencia que n�hi ha entre eixe catala i el que llig ara la gent i en les escoles es enorme.
[...] Verdaguer agarrava als classics valencians i posava valencianismes, mentres que Fabra els va anar
llevant» (Enric Pallàs, «Xavier Casp» [entrevista], Lletraferit, 45-46 (5 de juny de 2001), p. 39.

en un cilindre de cera, de la veu de Jacint Verdaguer. Gràcies al col·leccionista
Jaume Font, fundador de la Fonoteca Històrica que duu el seu nom, la gravació ha
estat passada en cinta magnetofònica, i ara la podem escoltar.87 Avui, sentir-ho fa
un efecte estrany: estem acostumats a veure pel·lícules mudes, velles gravacions de
televisió, però no a escoltar programes antics de ràdio. Són encarcarats, poc àgils
�còmics, en definitiva. Però, si vencem aquesta barrera, podrem contrastar la llen-
gua del locutor (un castellà grandiloqüent, engolado), la llengua de l�entrevistat
(primer, un k´stellano de ´quellos que decí´mos, i, després, un català que encara no
s�ha desfet d�alguns tics del vell model ortològic, com la sensibilització de les -rr
mudes) i finalment la llengua de Verdaguer �aquesta, amb una miqueta de bona
voluntat. El cas és que l�any 1898, un seminarista va dur a Verdaguer aquest invent
sorollós i li va demanar que hi gravés alguna cosa. Van ser dues poesies: «La
cegueta» i «Amor de mare», del llibre Caritat. De fet, la veu de Verdaguer és
gairebé inaudible, només perceptible després d�haver escoltat la gravació unes
quantes vegades, i encara amb la guia del text per seguir-la. Però almenys serveix,
això sí, per veure aplicat aquell model prosòdic a un text que, com que ell ja havia
adoptat els plurals amb -es i les -r mudes se sensibilitzaven en la lectura, avui
sembla més valencià que català central.88
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