
A L B E R T R O S S I C H 

EL NOM 
DE LES LLETRES 

Vull agrair a Joana Esco
tado, August Rafanell, Imma 
Socias, Joan Solà, Pep Valsalobre 
i Mariàngela Vilallonga que 
m'hagin atès amb tanta amabilitat 
en les meves consultes biblio
gràfiques. En la transcripció dels 
textos, desfaig les abreviatures i 
regularitzo l'ús de i/j i u/v, els 
guionets, apòstrofs o punts volats, 
la separació i aglutinació de mots, 
les majúscules i minúscules i la 
puntuació. Respecto, en canvi, 
els accentsquan són significatius. 

(1) Hi he introduït la lletra e, 
que, per un lapsus calami de 
l'autor o errata de l'impressor 
(induïts probablement per ta 
transcripció de la efa. continua
ció), no apareix a la relació, i he 
prescindit de diversos incisos que 
interrompen la recitació seguida 
de l'abecedari. D'aquesta matei
xa època hi ha altres alfabets sem
blants amb la forma ex en comp
tes de xeix, però semblen referits 
més aviat al llatí, com V abecedari 
de les «Regles de ortografia» que 

Pere Torra, en les «Regles de ortografia» publicades al final del seu Dictionarium 
seu Thesaurus catalano latinas (Torra 1640: 661), escriu: 

Les lletres ab sos noms són: a, be, ce, de, [e\, ef\ ge, ha [«encara que los catalans la 

pronuncian com si se acabàs en c: hac»], i, ka, el, em, en, o, pe, qu, er, es, te, u, xex o ex 

[llegiu xeix o ecs], y grega, klzeia.' 

Aquesta és la primera vegada que apareix transcrit sencer l'alfabet català (avui hi 
trobem a faltar els noms de la jota i de la ve, que eren considerades com a variants de 
la i i la u). Doncs bé: si deixem de banda la innovació d'escriure ha per hac (aquí Torra 
va cedirà la temptació permanent de molts gramàtics de rectificar la realitat, lingüística 
fent recurs a l'analogia); deixant de banda aquesta mínima intervenció, doncs, Torra no 
s'inventava res. Descrivia el que des de temps immemorial els mestres havien ensenyat 
als seus deixebles: el nom de les lletres, a partir dels quals es confegien les síl·labes i 
s'ensenyava a llegir,2 

La filologia catalana no s'ha interessat gaire pel fenomen de la pervivència secular 
d'aquest sistema de designar les lletres ni ha valorat la significació que té el fet que 
s'abandonés, o el moment en què es va oblidar. Però darrere les diferents designacions 
de cada abecedari hi ha uns models escolars específics i una determinada tradició 
literària i gramatical. Rcpassar-ho aquí ens permetrà treure algunes conclusions que no 
em semblen pas insubstancials. 

Reprodueixo en apèndix al final, per no trencar el fil de l'argumentació, uns quants 
textos complementaris que, tangencialment, tracten també del nom de les lletres. 

Caplletra 27 (Tardor 1999), pp. 65-86 
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Quejo sàpiga, Joan Coromines ha estat Funic estudiós que ha advertit modernament 
que les lletres de Tabecedari no sempre s'havien designat de la mateixa manera: molt 
de passada, consigna «algunes dades esparses sobre els noms catalans d'algunes lletres 
de l'alfabet (que en el cas d'altres fóra ben poc útil recercar)», entre les quals que «en 
lloc de erra, ela, ema, etc. es deia er, el, etc.». A part d'això, i d'un esment a la i grega, 
tan sols s'entreté una mica en l'etimologia de la hac i de laxeix, aquesta darrera l'única 
lletra que mereix entrada pròpia al Diccionari Etimològic (Coromines 1980-1991:.?. v. 
lletra i xeix).3 En canvi, el Diccionari català-valencià-balear, que fa constar sistemà
ticament el nom actual de cada lletra, dels antics només recull ei mot itzeta traient-lo 
dels diccionaris de Torra i Figuera (Alcover i Moll 1930-1962: s. v.j. 

Avui, el desconeixement de les formes clàssiques dels noms de les nostres lletres 
és gairebé total. 1 això que tenen una vigència històrica extraordinàriament dilatada. La 
tradicionalitat dels noms de les lletres ateny el començament del segle que ara s'acaba 
i remunta als mateixos orígens de l'idioma. I més enrere i tot, com es desprèn, per 
exemple, dels comentaris de sant Isidor (c. 560-636) quan tracta de les lletres. Les 
consonants -d iu- s'anomenen així... 

...quia per se non sonant, sed iunctis vocalibus consonant. Haec [consonantes] in duabus 
partibus dividuntur: in semivocalibus et in mutis. Semivocales dictas eo, quod quiddam 
semis de vocalibus habeant. Ab e quippc vocali incipiunt, et desinunt in naturalem 
sonum, ut/, /, m et ceterae. Mutae autem dictae, quia nisi subicctis sibi vocalibus nequáquam 
erumpunt. Si enim eis extrcmum vocalis detraxcris sonum, inclusuni liuerae murmur 
sonabit, ut b, g, d et ceterae».4 

L'autor de les Etimologies explica que, mentre les vocals es pronuncien soles (a, e, i), 
les consonants necessiten el suport d'una e: així, unes comencen per e i acaben amb ei 
seu so natural (són les semivocals: eft el, em, etc.), i les altres comencen amb el seu propi 
so afegint-hi una e de suport (són les mudes: be, ge, de, etc.). Retrobarem aquesta 
classificació, queja apareixia en sant Agustí,5 en el Torcimany de Lluís d'Averçó. 

Entre nosaltres, les primeres enunciacions de l'abecedari s'han de buscar en els 
textos de preceptiva poètica de tradició trobadoresca. Tot i això, hem de tenir en compte 
que no sempre ics declaracions de l'alfabet recullen la pronúncia; generalment, en 
efecte, només hi trobem les grafies. Hi ha també alguna ocurrència casual de noms de 
lletres: a la Faula del rossinyol de Cerverí de Girona, per exemple, apareixen «l'cr», 
«l'e», «la y» i la «pe» per formar els mots «rey Peyre»; i a VEspill de Jaume Roig «H» 
rima amb «flach» (Coromines 1980-1991; s. v. lletra).6 

El Mirall de trobar de Berenguer d'Anoia (principis del segle xiv) només ofereix 
proves indirectes dels noms que es donaven a les lletres. D'una banda, és gràcies a ell 
que documentem la forma occitana ['elj per a la / a les darreries del segle xn o 
començament del xin, en reproduir un fragment d'un poema de Pere Vidal que només 

tanquen el diccionari compilat 
per Antoni Font (1637: 335-
336), o elque copia un tal Antoni 
Puig el 1728 al ms. A-275 de 
l'Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona, fs. 1-3 (Anònim, 
Regias de buena pronunciación 
[llatina]). 

(2) El mètode tradicional 
d'aprenentatge de la lectura es 
copsa perfectament en aquesta 
reflexió escrita a propòsit de 
l'ensenyament en castellà: «To
dos los métodos [para enseñar á 
leer] inventados hasta el dia [...1 
se reducen á principiar por obligar 
á los niños: primero, áque apren
dan y nombren los caracteres 
simples; segundo, á que com
binen estos caracteres y formen 
silabas; tercero, á que reuniendo 
las sílabas aprendan á leer las 
palabras [...]». Arabé, «acostum
brado el niño á decir be, cuando 
se le señala únicamente el carácter 
b, y acostumbrado á decir a, 
cuando ve el carácter a, luego 
que se le presenten reunidos, y 
se le dice que los pronuncie 
juntos, dice mas bien bea que ba». 
Les dificultats són «mucho ma
yores cuando, acostumbrado el 
niño á decir equis al ver aislado 
el carácter x, y á decir a al ver el 
a. se le presente ¡a combinación 
xa y se le impida el decir equisa, 
como es natural, para obligarle á 
decir/rt ó esa» (Vallejo 1825: 11, 
13 i 14). 

(3) Al final, Coromines ima
gina una etimologia inversem
blant per a 1' expressió mallorqui-
na fer xeixec ('cometre una 
ímprudènciao indiscreció'), com 
si derives de «ferxeixecs, o signi, 
pronunciar xeix quan s'havia de 
pronunciar 'ics'». No cal dir que 
un tal origen hauria donat, airibat 
el cas, fer *xegecs. amb la frica
tiva prepalatal sonora: d'altra 
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es coneix pel seu testimoni: 

banda, la vocal pretónica hauria 
mantingut el timbre [e]: ['fe 
Je'3eksjo ['fe je'jeks], i no ['fe 
J a ' / t k ] , que és com es diu 
realment, 

(4) Etymologiarum, 1,4,3-4 
(Oroz y Marcos 1993: 282). 

(5) De or dine, 2,12, 36 (Ca-
panaga 1957: 773). 

(6) Contra el que deixa en
tendre Coromines, no em con
venç que la forma/f/ que apareix 
a la Faula del rossinyol volgués 
dir 'jota' («vesets er/'ardí, /perque 
ja '/«eme' di»): crec que es tracta 
de precisar la coincidència del 
segmenLya. comú als mots jardí 
i a Jacme. 

(7) Vegeu Vidal 1984: 112 
(per als versos de Peire Vidal) i 
86-88. (He modificat els criteris 
de transcripció aplicats per Jaume 
Vidal i he compulsat el text amb 
el manuscrit.) Interpreto que el 
nostre preceptista no vol oposar 
ceix a eix, ja que en aquest cas 
hauria transcrit eix també amb /', 
sinó que es refereix a la que devia 
ser la pronúncia general occitana: 
ex [='cks], com Averçó, que 
escriu sense cap ambigüitat echs 
(vegeu més endavant). 

Col lop quant vol de letra appendre, 
et anc null temps no-í poch hom far entendre 
ne a, ne b, ne c, ne d, ne /, 
mays solament anyell, anyell. 

Les grafies catalanitzades d'aquests versos no ens han d'induir a error: anhel només 
podia rimar amb el (amb |ej). 

D'altra banda, el Mirall de trobar dóna totes les grafies de l'«a.b.c», o «beceroles», 
com «dehim vulgarment»; explícitament, però, només hi apareix el nom d'una lletra: 
la ceix o ex. En parlaré més avall. De tota manera, de les seves explicacions podem 
deduir més coses. Seguint una vella tradició que ja coneixem, Berenguer d'Anoia 
classifica les consonants en «mudes» (b, c, d,f, g, k, p, q, t) i «mig vocals» (/, m, n, s, 
r, x). A part, esmenta la h, la v i la z. El nom de \'df[=ef\ li serveix per explicar que «en 
nostre pronunciar» comencem aquesta lletra en vocal i l'acabem en consonant, si bé 
«par que mils fos dita e pronunciada que li dixéssem/e», ja que així coincidiria en la 
seva forma amb la resta de les consonants «mudes». Com hem vist també en el text de 
sant Isidor, això significa que les consonants dites «mig vocals» tenien la vocal de 
suport abans de la consonant: el, em, etc., i que les consonants dites «mudes», després 
(llevat de lay; que sant Isidor, però, comptava entre les semivocals): be, ce, de, etc. 

És interessant el que diu Berenguer d'Anoia de la x. Segons elí, 

fan mal en algunes partides de Catalunya e de Mallorques e de les Ylles de mal pronunciar 
la x, cor ells la nomenen [...] ceix, e axi la giten de sa natura e de son significat, cor ells 
la comencen en consonan e la determenen en consonan [...]. En los altres lochs la pro
nuncien mils, per ço com li dien ex [=' eks], e axí comencen-la en vocal e deiermenen-
la en consonant».1 

La pronúncia condemnada, ceix [= 'sej"], no apareix documentada enlloc més. Podria 
ser un error de copista, per xe ixi Fos com fos, el pas de ceix (o seix) &xeixés perfectament 
lògic. Tenint en compte que en català és freqüent la variació [sJ/[J'J en posició inicial 
(cefallós I' xafallós; sanglotI' xanglot; saragall l'xaragall; seixanta l'xeixanta; simbomba 
I ximbomba; síndria I xíndria; ciprer I xiprer; sirgar I xirgar; sisclar I xisclar; siular 
I xiular; civada I xivada; civera / xivera; soriguer I xoriguer; sucar I xucar; sudar I 
xuclar, etc.), no té res d'estrany que finalment els parlants orientals hagin optat per una 
variant xeix: la preferència per la inicial [/] s' hauria vist reforçada pel fet que aquest era 
el so que representa la lletra. 

La redacció en vers de Las flors del Gay Saber de Guilhem Molinier (Anglade 
1926), composta entre 1337 i 1343, resol pràcticament tots els dubtes sobre el nom de 
les lletres en occità. Unes vegades perquè s'escriuen senceres; d'altres, quan només hi 
ha el signe de la lletra, perquè el còmput mètric, la rima o les elisions internes en 
permeten reconstruir-lo. Uns quants noms més es poden deduir per analogia. El resultat 
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abraça gairebé tot Y alfabet. (Escric entre claudàtors els noms reconstruïts per analogia 
i entre parèntesis el número de vers en què es reflecteix la pronúncia): a (383), be. (652), 
ce (693, 891), de (881), e (383), [e/1, ge (470), i (383,455), el (611), [em], en (612), o 
(383), pe (862), er (803), es (530), te (861, 864), u (383, 455), ex (911), y grec (916), 
¿¿•da (642, 819), Per la rima es demostra que ce es pronunciava amb e tancada (['se]) 
i que er i ex es pronunciaven amb e oberta (['erj, L'eksJ.) 

Un altre preceptista, Lluís d'Averçó, consigna en diversos llocs el nom d'un bon 
nombre de lletres. A la primera part del seu Torcimany, apareix la xex («sàpien tuyt que 
la ditax deu éser nomenada xex e no echs, corrua sua vera sonoritat està en xex e no echs, 
si bé alguns qui no u entenen la fan sonar adés en echs, adés en xex, però lo ver so és 
de xex»), la / grech o i gregua, la eny («lo segon so d'aquesta y sona en altra diversa 
manera, ço és, ab n consonant denant ella; [...] però a mon seny, quin que nom hom li 
digua, ella pròpiament ha nom eny») i les diverses denominacions de la z: 

Les més persones dretaraent no la saben pronunciar, car molts les pronuncien sots tres 
síl·labas, axí com itzeta, e no és ver aquest nom, ne lo nom no trau pròpiament al so que 
aquesta z aporta, ne la sonoritat que dóna en les diccions on deu éser posada. E d'altres 
la pronuncien sots dues síl·labas. nomenant-la zeda, e és fals aquest nom, axí com lo 
demunt; ans ab veritat ha nom ze, sots un sol accent e sots una sola síl·laba compresa. 

El nom eny que ha aparegut abans és un invent d' Averçó, com es desprèn clarament, del 
text. Les altres lletres -n 'hi falten algunes- apareixen al diccionari de ri ms que constitueix 
la tercera part del tractat. Són: a, be, ce, de, e, ef, ge, em, pe, es, te, ze. També hi surten 
la jota, la o i la er, però sense cap observació que confirmi explícitament que hi són com 
a noms de lletres.8 Les indicacions sobre l'obertura vocàlica sovint són contradictòries 
al diccionari: en tot cas, la e de er és considerada semisonant (oberta); de la e/no en diu 
res; i totes les altres ee esmentades són qualificades de plenisonants (tancades). 

L'actitud d'Averçó defensant el nom de la xeix i condemnant inequívocament la 
pronúncia ['eks], més pròpia de la tradició llatina i occitana, contrasta amb la posició 
contrària que hem vist en Berenguer d' Anoia. Ho hem de valorar com una manifestació 
més de la progressiva independització de la poesia catalana respecte deí tronc occità. 
Notem també que el nom de la itzeta, condemnat per Averçó -tot i que aquest devia ser 
el mot més usat per designar la lletra , és dels pocs que van sobreviure igualment en 
occità, sota les formes iseda i ¿seta (Mistral 1882-1886: s. v. izèdo i izèto). 

MANTENIMENT DE LA TRADICIÓ 

En català, el manteniment dels noms que designen les lletres és general a tot el 
domini lingüístic durant l'edat moderna, i en alguns casos, com veurem, ateny el 
començament del segle xx. Algú podria pensar que es tractava d'un model ideal, conservat 

(8) Vegeu Casas Homs 
1956: vol. I, 36-38 i II, rimes 
mims. 5,453, 572, 1211, Í326, 
1378, 1441, 1477 i 1489. He 
canviat l'accentuació. 
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