
A N T O N I M. B A P I A I M A R G A R I T 

EL PROCÉS D'UNIFICACIÓ DE 
L'ORTOGRAFIA CATALANA 

1. PREÁMBUL 

Abans d'escometre própiament el tema indicat, sigui'm permés de fer algunes 
consideracions que, encara que semblin allunyar-nos-en, en realitat no faran sino 
aplanar el camí per a estudiar-lo amb mes profit. Es tracta de fer veure la singularitat 
del procés que un dia culminaría amb l'establiment de 1'ortografía catalana, en 
contrast amb la via que han seguit altres llengües. També voldria recordar un parell 
de tópics sobre l'ortografia, els quals, de forma mes o menys explícita, serán presents 
en el decurs de tota la meva exposició. El primer és el carácter convencional de 
l'ortografia; tots sabem que el sistema gráfic de qué ens valem per a escriure hauria 
pogut ésser diferent d'alló que és, pero n'acceptem l'arbitrarietat: és una convenció. 
El segon, que es desprén del primer, és el que ens presenta l'ortografia com un gran 
factor d'aglutinació de la comunitat parlant. 

2. LES LLENGÜES ROMÁNIQUES, VERS LAUNTFICACIÓ ORTOGRÁFICA. 
AVANTATGES IINCONVENIENTS 

Les llengües romániques -les úniques de les quals em sentó autoritzat a parlar- han 
anat elaborant 1' ortografía (com també la gramática) de mica en mica, a través d' un lent 
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procés multisecular; lent, sí; pero sense solució de continuitat. Així, si, a les époques 
primitives, les maneres d'escriure depenien de la práctica de cada monestir, de cada 
catedral o deis altres fogars de cultura (que de moment feien servir diferents sistemes 
gráfics per a representar els mateixos sons), a mesura que passava el temps tots aquests 
sistemes anaven acostant-se, tendint a convergir en grafíes mes homogénies. Així, i 
sempre dins les incerteses gráfiques propies de la vida cultural de l'Edat mitjana, ádhuc 
abans de produir-se la renovado que provoca l'humanisme en el món de les lletres, les 
llengües ja apareixen escrites amb forca regularitat en els manuscrits del segle XIV, una 
regularitat que es referiría en els incunables i, en general, en les obres impreses en pie 
renaixement. No cal dir que aquest consolida els aspectes unitaris de les llengües. 

La gestació de 1'ortografía havia estat, dones, extremament llarga i per a parlar-ne 
amb coneixement de causa hem d'anar molt lluny en el temps. Quan advingué el 
cientificisme del segle XVIII, era inevitable que hom procedís a sancionar les maneres 
d'escriure que l'ús i els hábits coincidents deis escriptors havien anat elaborant. Es el 
que feren les Académies. Segons com es miri, pero, aquesta sanció académica encara 
fou prematura o condescendent. Prematura, per tal com, essent la llengua quelcom viu, 
en constant transformado, no passá molt de temps sense que apareguessin veritables 
fóssils gráfics, que ja no estaven al corrent de Fonografía massa aviat establerta (i 
alguns encara avui figuren ais diccionaris amb aquesta forma fossilitzada). 

Condescendent, per tal com sovint la flamant ortografía ja no suggeria, al mateix 
moment de néixer, 1'estat aleshores actual deis sons de la llengua: hom s'hi havia deixat 
endur, segons els casos, per una déria etimológica o per un respecte a la tradició que 
tacaven, d'una manera potser irreversible, el nou sistema gráfic. L'exemple emblema-
tic ens el forneix el francés, que moltes vegades revela un veritable decalatge entre 
grafía i sons. En diverses ocasions he sentit estudiants de filologia románica que diuen, 
no sense ironia, que, per a fer un comentari de fonética histórica d'un text francés, 
l'ortografia els ajuda, perqué sovint descriu un estat de pronunciació ámpliament 
superat per la llengua comuna d'avui. 

Fets aquests petits retrets, cal reconéixer que la codificació ortográfica (i també 
podríem dir-ho de la gramatical) unifica la manera d'escriure la llengua. I la unificació 
és un concepte positiu: la manera d'escriure la llengua ha contribuit a definir la 
comunitat parlant, ha facilitat l'ensenyament de l'instrument que la vertebra i ha 
canalitzat de forma unitaria les manifestacions expressives d'aquest instrument. 

Nogensmenys, la unificació ortográfica també ha tingut un altre sentit i una altra 
funció, ara de signe negatiu. Aixó s'ha esdevingut quan la manera d'escriure la 
modalitat principal de la llengua ha estat imposada a les seves altres varietats regionals, 
sovint nobles i posseídores d'una tradició escrita, ádhuc literaria. No cal dir que 
aqüestes varietats n'han quedat despersonalitzades. I avui se'ls aplica el qualificatiu de 
patois, en el seu significat mes pejoratiu. 
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Pitjor, encara. La unificació ortográfica ha arribat a desfer veritables llengües. 
Aquest és el cas de la gloriosa llengua deis trobadors provencals, que fa segles malviu, 
supeditada al poderos veí del nord. Per a un visitant ocasional, la mostra mes 
espectacular de la despersonalització de l'occitá és la dissortada regulado ortográfica 
de la toponimia, que ha estat tractada com si fos francesa. Pero el francés encara hi ha 
fet mes estrall. Fa un moment deia que, en una certa mesura, l'ortografia defineix la 
comunitat parlant; aleshores, quan una comunitat es troba definida per mitjá d'una 
llengua estranya, aquesta imposa a aquella el mateix concepte de nació. És així com 
molts occitans d'origen passaren a sentir-se francesos. La transmutado és en gran part 
obra de la llengua escrita, ajudada per F escola (que no debades és el lloc on la llengua 
escrita és ensenyada). 

Naturalment, no de tots els mals serán culpables la llengua francesa i l'escola 
francesa. Aqüestes només han estat citades com un exemple. Les reticéncies de les 
grans llengües d' estat en casos com 1' esmentat sovintegen. Quan hi ha qui es queixa que 
s'hagi procedit a codificar la «llengua asturiana» i que hom hagi adoptat el topónim 
Uviéu (per Oviedo), no és perqué existeixi la temenga que un nacionalisme asturiá es 
desenvolupi i acabi essent un perill, sino simplement perqué algú fa servir la llengua 
(i l'ortografia) amb el fi de definir la coHectivitat asturiana. Reaccions d'aquesta mena 
son abundoses i sol en ésser crispades. 

3. SINGULARITAT DEL PROCÉS EN LA LLENGUA CATALANA: LA 
GRAN SOLUCIÓ DE CONTINUÍTAT 

Tornem al nostre tema. Després d'esforcos multiseculars per unificar Fonografía, 
la majoria de les llengües romániques aconseguiren de veure-la reconeguda i sancio
nada formalment. D'aleshores enea, les llengües han deixat una empremta remarcable 
en la manera d'ésser de les comunitats que les teñen com a vehicle d'expressió. 

La qüestió es posa d'una manera absolutament diferent peí que fa al cátala. Si, per 
a les altres llengües, el procés vers la unificació ortográfica s'iniciava amb els primers 
balbuceigs de la llengua escrita, i, en lenta madurado, seguia ininterromput fins al 
moment de la sanció académica en el segle XVIII, en la llengua catalana es produí una 
veritable solució de continui'tat. Certament, el seu camí vers unaregulació ortográfica 
en les époques medievals hi és comparable amb els processos parallels d'aquelles 
altres llengües. Amb un centre de gravetat que es mou sens parar, des del Pirineu a la 
resta de Tactual Principat, a les Ules i a les terres valencianes, la llengua va reduint 
diferencies gráfiques, i, ajudada per la pressió del llenguatge administratiu de la curia 
reial, fa progressos remarcables en la comesa d'homogeneitzar l'escriptura. Tot 
sembla normal. 
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En efecte, tot semblava normal. Ara bé, malgrat les aparences, aquesta via topa amb 
un mur infranquejable en el tombant deis segles XV i XVI. No haig de donar detalls 
d'un fet historie prou conegut: la Uengua i la literatura catalanes son objecte d'una 
pregona ruptura, de la qual fins ara ens ha estat mes fácil d'explicar les conseqüéncies 
que se'n desprengueren que les causes que la motivaren. No es romperen l'ús corrent 
de la Uengua (oral o escrita) ni la producció literaria (fent ara abstracció deis seus 
aspectes qualitatius i quantitatius). En canvi, sí que es trencaren la consciéncia 
lingüística (o convenciment collectiu de pertányer a la mateixa Uengua) i la tradició 
cultural (o sentiment compartit de posseir una historia i una personalitat comunes). 
Aquesta és la singularitat de la Uengua catalana peí que fa a la seva marxa histórica vers 
la unificació ortográfica: la gran solució de continuítat. 

La ruptura de qué foren objecte 1' entitat i la coherencia de la Uengua catalana a partir 
de 1500 tingué molts efectes. Només de resumir tot el que en podríem dir ens ocuparía 
massa temps i no podem entretenir-nos-hi. Assenyalaré únicament que aquests efectes 
els tingué sobretot en dues dimensions. -1) En la trajectória cultural. L'escriptor sent 
que el sol que trepitja no és ferm ni segur, i perd confianca en la Uengua. Aquesta deixa 
d'ésser l'instrument adequat per a qualsevol comesa de l'expressió i de la comunicació. 
Comenca l'adopció del castellá, de moment no sense justificacions o protestes deis 
mateixos que s'hi han passat. -2) En la integritat geográfica. Les varietats dialectals ja 
existien des de feia temps, sobretot la gran frontera interior (que separa parlars 
occidentals i parlars orientáis), i que, a parer meu, és antiquíssima; mai no havien estat, 
empero, reconegudes formalment. Ara son proclamades i la producció es dialectalitza. 
Desapareix tot correctiu que pugui assegurar la cohesió uniformadora. 

4. ELS SEGLES OBSCURS 

La repercussió que tingué la gran ruptura de qué parlo en el funcionament de la 
Uengua és fácil d'endevinar. De moment, el pes del record immediat es fa sentir i 
almeny s la transició no és una caiguda en el buit. Ben aviat, pero, el contrapés de 1' acció 
del castellá neutralitza aquell influx. Tots dos elements conñueixen en 1'obra de 
CristóforDespuig (1557), en la qual es troben un ús normal de la Uengua i la queixa per 
la presencia de la Uengua veí'na. I tots dos elements es converteixen, amb el temps, en 
dos distintius básics que caracteritzaran la Uengua durant tres segles Uargs: els 
arcaismes i els castellanismes. Encara s'hi afegiran els vicis i analogies propis d'una 
Uengua sense timó. El cátala manca de l'acció beneficiosa de la Uengua escrita d'alt 
rang, en la mesura que aquesta actúa com a poderos element d'integració. Els tres 
factors esmentats augmenten i es barregen, en dosificacions variables. Per acabar-ho 
d'adobar, continuant un clima de dificultáis creades al segle XVII per circumstáncies 
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polítiques exteriors, al segle XVIII el cátala és víctima de diverses accions coercitives, 
generáis i relatives a l'ensenyament. No cal dir que tot plegat genera una situado 
d'anarquia i de desorientació en l'ús de la llengua, i que la gent escriu segons alio que 
aprén en les seves lectures o alió que li dicten la imaginado o la intuido. 

El desgavell imperant sois és pal-liat en part per tres factors que actúen de fre: 1) la 
forca de la tradició del passat (especialment activa en la literatura escrita que s'ha anat 
retransmetent); 2) la preocupació pels fets de llengua, mai no desapareguda, pero 
acrescuda notablement en el decurs del segle XVIII), i 3) la sorprenent fidelitat deis 
catalanoparlants a la llengua de llurs avantpassats, que molts han qualificat d'única 
entre les llengües que avui reben el nom de minoritzades. 

Amb els alts i baixos corresponents, la situado descrita dura segles. Tanmateix, en 
el segon tere del segle XIX les coses aniran canviant, per l'acció d'uns quants factors 
histories i culturáis. N' assenyalo quatre. -1) La mencionada preocupació per la llengua, 
en progressió creixent, ha creat un veritable clima que treballa a favor seu i que es 
manifesta a través de diverses gramátiques i apologies de la llengua. - 2) A l'empara 
del romanticisme, que trenca motiles, subratlla i encoratja els particularismes i evoca 
i exalta el passat deis pobles, sorgeix un conreu de poesia, modest per la qualitat, pero 
enardit pels objectius. - 3) La descoberta de les glories pretérites a través de textos 
medievals, sobretot les cróniques reials, que, és ciar, havien estat redactades en cátala, 
crea una auréola de prestigi referent al país i a la llengua. —4) La intervenció d'erudits 
en el joc del recobrament dona crédit ais afanys cada vegada mes generalitzats. 
Exemple: la intervenció de Milá i Fontanals en la restauració deis Jocs Floráis de 1859. 

Tots quatre factors semblen assegurar el futur d' una llengua encara tan desvalguda 
des del punt de vista del seu endegament i de la seva codificació ortográfica i gramatical. 
En el darrer tere del segle, l'aparició de figures de la talla de Verdaguer i de Guimerá 
rebla el clau peí que fa al to del moviment i a la seva popularitat. Semblantment a alió 
que s'ha esdevingut en la historia d'altres comunitats que reivindica ven una situació 
perduda en el passat, també a casa nostra el poderos moviment literari de la renaixenca 
desvetllá la recuperació de la consciéncia de poblé i a la fi de la centuria prengueren eos 
les primeres aspiracions autonomistes. 

5. ESPERANCES ICONTRADICCIONS 

I bé, com era natural i obligat, la primera i principal conseqüéncia de la maduresa 
així adquirida fou el convenciment, universalment compartit, que calia endegar la 
llengua en el seu vessant formal, comencant, és ciar, per l'ortografia. Ates que, com 
veurem, aquesta comesa no fou fácil, el clam popular per la unificació ortográfica es 
féu sentir durant llargs anys i avui, grades a la distancia en el temps que ens en separa, 
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en podem entendre tota la significació. En efecte, si en les altres llengües (i reprenc 
I'exempíe del francés, citat abans) I'ortografia ha refermat -si no creat, en el cas de 
Foccitá- la consciéncia col-lectiva de comunitat, en el cátala fou aquesta consciéncia 
la que exigí una ortografía codificada. Permeteu-me d' insistir en aquest comportament 
que fa de la nostra llengua un cas únic: quan, enmig de la confusió idiomática deis 
catalanoparlants, sorgeix la idea que tots plegats constitueixen una comunitat, se'ls 
imposa la necessitat de disposar d'una llengua codificada. Es la comunitat la que reía 
la llengua, no la llengua la que vertebra la comunitat. 

La gent desitjava, dones, I'ortografia de qué mancávem. Nogensmenys, l'acompli-
ment d'aquest desig hagué de vencer obstacles de tota mena. Quant ais erudits i homes 
de lletres, que, després de tot, n'havien d'ésser elsfealitzadors, i que també se'n sentien 
tan desitjosos com el qui mes, Uur tasca seria plena de dificultáis. Hem de tornar un xic 
enrere. Ja he explicat que la llengua s'escrivia en una barreja d'ingredients diversos 
(composta sobretot d'arcaismes, castellanismes i vicis i analogies). Pero la cosa greu 
era que no ni havia una sola barreja, sino que hi variaven tant les dosificacions deis tres 
ingredients com els elements que els constitui'en. I, com que tothom té un rei al eos (com 
diu la dita), encara que les diferencies deis compostos sovint fossin irrisories, bastava 
que no hi hagués una coincidencia absoluta per a refusar els compostos que no eren 
propis. La solució es faria esperar. 

Mentrestant, en els medis mes populars s'hi afegí un nou ingredient, en forma de 
tendencia vers una mena d'ortografía fonética, la qual es justificaría com un rebuig i 
com una inhibició. Fent una mena d' autointrospecció, cadascú procuraría de retratar la 
pronunciado que li era natural per mitjá de les grafies que li semblaven mes apropiades. 
Ja es compren que aixó es convertía en una altra barrera que havia de fer mes difícil la 
necessária unificado. 

Si la llengua s'havia de salvar, aquesta situado no es podría aguantar. D'ací, 
reunions i mes reunions. Se n'ocupa ven institucions (com 1'Academia de Bones Lletres 
o els Jocs Floráis) i persones afectades i interessades (com Bofarull, Milá i Fontanals, 
María Aguiló, Balari i Jovany). Pero els era difícil d'entendre' s, i la mes petita objecció 
els crispava. Es conta que, en obrir una reunió d'entesos per a tractar del tema, el qui 
l'havia convocada comenca dient: «Es que en aquesta materia, hem de comencar per 
Xabecedañ». Un deis assistents li replica: «Perdó, senyor President, no es diu 
Y abecedari, sino les beceroles». Tots dos s'engolfaren en una discussió violenta, la 
reunioja nopogué tirar endavant i tots se n'anaren, mes disgustats que abans. La qüestió 
ha estat estudiada en detall i amb profunditat; entre d'altres, s'hi han dedicat el mateix 
Pompeu Fabra, Josep Miracle, Joan Sola, Sebastiá Bonet i Mila Segarra. A ells em 
remeto, i renuncio a aprofundir-la ací. A despit del que acabo de dir, no puc deixar de 
referir-me a una fita important en la lluita per aconseguir 1'anhelada codificado 
ortográfica. Em refereíxo a les accions que duien a terme els intellectuals de P Avene 
(centre que era ensems un grup d'opinió, una editorial i una revista). Eren persones 
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d'ideología avancada i, tocant a la llengua, propugnaven una ortografía innovadora, 
pero basada en dades fefaents i en una reflexió lógica. Prenien partit sobre totes les 
qüestions discutides, posant l'accent en les mes espinoses; així, propugnaven els 
plurals en -e (cases, canten), la i llatina (en comptes de la y grega tradicional), i, per 
al so de [k] final de mot, la -c (bandejant, dones, la ch no menys tradicional). Cal dir 
que, a mesura que anaven essent mes escoltats, havien assuaujat llurs posicions 
primitives, mes radicáis, en benefici d'una acceptació social mes ampia del progra
ma; així, ara ja no defensaven la supressió de tota h etimológica {orne), ni la distinció 
entre // (amb 11 etimológica: gallina) i yl (del llatí ly o c'l: palla, ull), com ho havien 
fet al principi. 

Amb aquest fi, tres deis membres mes conspicus de 1' Avene: Joaquim Casas-Carbó, 
Pompeu Fabra i Jaume Massó i Torrents, menaren una memorable campanya per la 
reforma lingüística els anys 1890 i 1891. El clima cada vegada els era mes favorable 
en medis coneixedors i, per mes que en el Congrés de la Llengua Catalana de 1'any 1906 
(del qual parlaré tot seguit) foren defensades altres tesis, la magistral comunicació de 
Fabra s'hi imposá moralment. De fet, pocs anys després, en publicar 1 'Instituí d'Estudis 
Catalans 1'ortografía encara avui en vigor, hi eren recollides la major part de les 
propostes de 1'Avene. Aixó seria l'any 1913. 

6. L'ORTOGRAFÍA D I A L E C T A L I T Z A N T 

Pero no ens precipitem. Algú deu pensar que de fet fins ara no m'he mogut de 
Catalunya. En bona part és cert. I potser no és sense motiu. A Catalunya és on les 
batusses per l'ortografia foren mes agudes i, cosa important, on feren mes impacte en 
les capes populars de la societat. També a Catalunya és on les inquietuds de la 
renaixenca havien estat mes vives i on, per aquesta rao, la consciéncia de poblé era mes 
exigent a l'hora de reclamar per coherencia un endegament corréete de la llengua. 

Tanmateix, el problema afectava, com és natural, totes les ierres de la llengua. Pertot 
arreu els qui es disposaven a escriure tenien els mateixos dubtes i es plantejaven els 
mateixos problemes. Pertot arreu alio que les lectures els oferien era la citada barreja 
de tres ingredients i s'hi sentien desconcertáis. Pertot arreu, encara, s'anava obrint pas 
la tendencia a procurar-se una mena d' ortografía fonética, cosa que hauria hagut de fer 
ruboritzar-se els qui, amb disputes eixorques, anaven ajornant la solució del problema 
ortografíe, perqué qui mes en patina, una vegada mes, seria la idea de la unitat de la 
llengua. 

En aquest punt, m'ha semblat que seria convenient i oportú de dedicar una part 
d'aquesta exposició a presentar tres textos, escrits i publicáis en els anys de confusió: 
el primer, a Valencia; el segon, a Mallorca i el tercer, a Catalunya. Els he cercats dins 
el decenni 1890-1900, quan la impaciencia era tan aguda com el desconcert, pero 
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també quan ja es pressentia la solució del desgavell. Per la geografía de les tres mostres 
podrem apreciar tant la universalitat de la malaltia com la diversitat deis reméis que 
hom hi aplicava, amb el perill que el mal s'anés tornant ja incurable. He renunciat a 
escollir textos literaris, per tal com hi haurien mancat l'espontaneítat i la Ilibertat que 
teñen els que presento (els escriptors tenien el pes de les lectures fetes, no deixaven 
d'afiliar-se a una de les posicions en joc, etc.). Per aixó m'he decidit per tres fragments 
de sengles revistes humorístiques de to popular, semblants per la intenció i compara
bles peí contingut, que posaran de manifest que, si la reacció era comuna, 1'ortografía 
que he anomenat fonética els separava. Son de 1893 i 1894. D'altra banda, totes tres 
maneres quedaven ben lluny d'alló que hom podia preveure que seria la via cap a una 
ortografía estándard. 

Les mostres son extretes de les revistes següents: 1) «El Micalet de Valensia, 
Periodic independent, semanal y bilingüe». Valencia, núm. 3,25 d'agost de 1894, pág. 
1.-2) «En Figuera, Setmanari mallorquí fins á ses réls des cabeys». Palma, núm. 1, 
2 de setembre de 1893, pág. 1.-3) «La esquella de la torratxa, Periódich satírich, 
humorístich, ilustrat y literari». Barcelona, núm. 821,5 d'octubre de 1894, págs. 631-
633. Les reprodueixo en facsímil, havent-hi afegit indicació de columnes impreses (A, 
B, C, D) i la numerado de línies, per a facilitar la localització deis exemples a qué em 
remetré (la referencia T voldrá dir 'títol o ratlles pertanyents al títol'). La reproducció 
és defectuosa, pero no ¡Ilegible. 

De les mostres adjuntes, dones, he extret les tres llistes d'exemples d'ortografia 
fonética (valenciana, mallorquína i barcelonina, respectivament) que insereixo a 
continuado. Hom veurá palesament que cada text volia reproduir la modalitat dialectal 
propia. El lector també s'adonará tot seguit que el llenguatge de La esquella de la 
torratxa és, de tots tres, el que mes suggereix el model de l'«ortografia estándard» que 
un dia s'escamparia pertot arreu. I aixó, tant perqué aquest periodic i els medis d'on 
sorgia i els quals servia havien ates un grau de maduresa que debades cercaríem en els 
altres dos (noteu que la revista de Barcelona ja era al núm. 821), com perqué el parlar 
barceloní, arribat el moment, forniria la base mes sólida de la codifícació total i el punt 
de partenca per a aconseguir-la. Malgrat la diferencia existent entre aquest text i els 
altres dos, he preferit de mantenir la selecció feta de les tres revistes, perqué totes tres 
s'ajusten a uns mateixos condicionaments: d'época (anys 1893-1894), de contingut 
(satine i humorístic) i de territorialitat específica (cada una correspon a una modalitat). 
I, si no podem parlar d'unitat de criteri respecte a la manera d'ortografiar la llengua, 
aquesta manca de coincidencia és justament el que es tracta de posar en relleu ací. 

No cal dir que un comentar! sistemátic i exhaustiu sobre fonografía deis textos 
proposats ens permetria d'emplenar abundoses pagines. Em limitaré a extreure'n uns 
quants exemples d'alguns fenómens (sense esgotar-ne els tipus ni el nombre), amb el 
propósit d'introduir el lector en aquesta via, que ell podrá anar ampliant al seu gust. 
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**—r ''í1 ' _ SE ¡-áu/MAi MAiiofíQul nrts A ses xas oes CABCYS 

SORTIRÁ CADA DISSAPTE, C L I H I A TXTA T BIÍT I K D I U U * i r J Á T 
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«pfaestros propósitos3 

" A ÍXI come 

X JL pola, y 

va comentan ó solen comenta sem-^ 
es diaria qui surtan en focaste 

' endiumenjat. 
Es Fifií.ut umbé té proposita y bones 

intención», encara que no d* aqucllcs de que, 
ÁG segont diuen. csti empedregat I' Infern, 

KM Knan**, setmanari. desitb csse k> qu' 
£ * figmerm rcUotje de la Gutat. 

Yol toci ses W ctxn á boa c iuudi que 
apronta es tempe ved toca b (jmtda com '1 

^S"- bon cristii qu' et y tcmcnV de IWu; vol to
c i f*ck quant cb incendt* de sa i^cicdat 
cuiden arribi fina i ca-noatra; vol toca ¿fr 
ferm quant arríb es moment de qu' et poblé 
acudcsca 1 sa defensa de ta patria y de ta 

ffy?-foganya, sempre cncesa; vol repica ses lestes 
aayab de b ierra y ici glories de Mallorca 
amb so bauy gros: voldrb «rú«i—«i ses cs-
perieooes cicntifiques oo haguessen demoa-
trat qu' e n pertllda,—«ea tempestad y «et 

^S^nobJonades peoperca,y rol ***** espía y me-
aut per dú dina sea aetaes vcua ressonant*. 
»' alegría y es bpn fiunKív quant espagesiuy 
la menestralía d c . u a sa fcyna y fin* y tot 
quant es señorío y la mosconea en vulgucn 

^0 donarsen «na mica, passant eb uys per de-
munt aquesta luycta setmanaL 

Sí *s contegueii; En Ftctrau, be podría 
aclama com es gran poeta alcmany: 

Krcwr r«w, mortmet piangm, /ttffmra 

¡Que Dcu vos do i totí bona oreya per 
aieolti, encara que ata de Huay, y moa con-
serv' i noltro* sa munyeca per estira sa cor-
da y fé renou sensa aixordi ni (é mal de cap 

LQ i- ningúí 
Voldrtam que noguesseu di d" Es FIC.CMu 

4 2 —E*"*! )«-ís--licli iiue il*ma Irs il«*ic. 

S a mica d' ;atr6it 

Hrr ha fadrína qtt* en sentí trempi guite-
rra ó guitarro, es dita ja N fan tronets 

y esclafit*, y es peus ja ti botetjan. 
Hey ha gat ayjordenté que no mes en 

enaomi otó de such blanch, cb uys >a li tor
nan lluenu y se sent sa gar^ameLb mes seca 

5>0 y aíxuta qu' una aresta. 
Hey tu fumado que no mea de pasa! per 

' devane un estany y vcure aqucllcs rodes y 
cáptete* de aígarrets o aquella caixons des
tapáis de trdfafniilts y p*{mrr»t. es morro 

$"5*4* baU b cau y It entra una aoclera rabiosa. 

«;-< 

que fumaria y tirt. mal fossen ses claus de 
San: .'ere. 

Hey ha -se qu' en wntl no mes satsi sea 
faA-cs o garrt«tn. o he en ulori rastre de fc-
rratgc ó piyüs4 ja aixeca es cap, arruta 
morros» y r « , mnstrant ses denta y eacb' 
tant anib un bram que 1 molts d' tradit de 
puL*nO k» pnt le en\*ejA. 

Aíxj com tambe n hi ha d' a I tres d' Artí, 
qu' en vcure es bast ja suan. 

Sobre tot en aquest temps quatrav* 
qu' es sui y es pafl contribució soi 
coses de que un homo no sF en arriba i vcu
re venja. 

. Tornant i lo que de ya, venen i df que 
mi m" en pren com 4 sa tadrina. com i n ' o 
jal aygordenté, com í n' es Atmado; y a oo 
los que no m' agrat d' alabarme, diría també 
que a ' en pren com 1 1 ' J*e« no proptabent 
d' Arti, aiao de quabe\*ol ahra vfla; que 
totes n' hí ha abastement, gractes A Den; en 
térra cayga y mal no (asta. 

KA cara no he sentit culi, sobre tí havh* 
de torna Erewre i Uum no sé que cosa, ver-
h* periódich en mallorquí roncea y 
pant. toUluna |a m' he sentida ta prohitja y 
sa picoreta d*ágata* altre píeh «aploma, y 
engarbulla' quesvuya fot, just no mea per 
provl sí encara hey tenia sa mi girada, 6 m 
ja •* havía tornada roruera. d* ensí que 
davaren y (eren ca cuech U ifn*r*mei* y 
L* R*?ntU. 

^Oh, Knyi'i! Ouín temps era aqueU* Parci-
ata que no havta d" acabi may.qu'uniíomo 
cada diasapte, venia y com csta\-a Best 
fcyne?, >' asso*a y podía donarse aquett rt~ 
err» l n ' e i eos, de llctgí quatre vérbea y 
quatre veres, en mallorqut cía y pb^pét y 
eaporgat, bo d' entendre per tothom, ^ qi 
1 un. quant el Hctgcti ó el sent Uctgf, " 
rcíx que s' hí troba. 

.\ra diuen que volen fé sa mica de prova-
tura de tornemhi toml: y com í mi me co-
ncixen per toKtetuentt Jiárra/, m'hi han con* 
vidat 1 noces... 4, 

Y ¡o, ¡ja 'u crechl totduoa qu' he sentida 
remú-*— No res: alio qu* ara vos esplicava 
Cft Si^niftcansi-s. s«J«ri: *-s iumail-> y e s ga t V 
%' ase y sa tijrüu (talladora. 

Y no hí puvh fé de mes: en tractarae 
d* aiaó. ti jo los tcmella. seria pitjó que ses 
gaUincs. ALay 1 ningü li he sabut di que oo; 
mal sia estat en Perc Estepa qui m' haja 
vengut 1 toca baúles. 

¡Ves qu' he de (e ara. que no es en Pere 
Estepa es qui m' ha vengut 1 ÍMtmí$é> sino 
un parey d' tn-jet-ts de to mes corrent y 
tremoat que se puaetb. y que ja n voldrb 
jo tent de fiyes casadores y que les me de-
manissen per casi! 

Ascoltaulos i n* aquests rotsinois, 
Diu:—Ido voris. Miranlus, que noltros 

ara moa hem passat p' es cap tomi fé un* al-
tra revivaya d* aixo que lt dtuenprensa ma> 
llorquuu: perqué no podem consentí qu1 

aquesta dit tosa tii* Jtfurmd*. pe*U dri Mr 

atierren**, ete^ etc., qu* en té tanta y tanta 
de prensa empellada de forasté. (¡Haatúru 
de etsecayada amb gatioU ben esmolat de 

Jrcach!) n" haja de paaai estrenyedat y írc-
"tura d# un bosssnet de papé, aboot cada tet- S" 
mana un i W / f n w hey puga di ta aéua i 
n et devota lectora que DO •* agradan de 
retorique*, y que ja a'estin firui aquí, ¿e 

., vcure ca Uetret de moMo tanta bambolla 
(t Tc<aateraada^yUnU>JurxMqoeaevolven< /C 

- dre per peix S, y taot de porti noretea, y 
fé platea y ntcá cb ays ubre rft*U ét Ut 
AutjrUmdfi, com ai volgvessca íérmoti crco-

í qu" hey ha Airtoridat* que Mar a*<¿Wrr„ 

«^ r<%> tó" iJ4^ 

uajt^iárríta 

baj^aratrta 

Up^la 

KcAros volen K de owdajr maacm que 
lueTtempa ca que tornea na poca á a'aqu*. « ^ M H^ 

ana, colb d'.igaoraata o de roquetes borda-
van ea gavaigót'cscaaavraaica maJ humo 
' at corre ocatar» «a poca ai ploma, afad, 1 %& 
, natural, pa pa y peía peo , teiMa dona fi-

gueapcTlhnfernes,oivo*ér.iiiiUii (thgent 
amo rodea de cao*, al volé té pasad per or et 
Jtautó, ni per doma* de teda la que casi no 
•^-ría á ¡Ddtaaa de Fnma. 2 . ^ 

Y voris que per aixo hem pentat ea tO, 
y 't coav«Um,y ai a'esta— «a volé pott 
d o n á r r e b r t 

—No dignes soéa, (loa he rapost,) ni «na 
. Lratrb mea; que jo Ceach es eo téare, y oo -1Q 
ra coavénen ^ T K K * ^ 

Tvaa eadevaaC, com cnét aviat mulo. Ta-
ja i b mi, barca y boÜg; deixaume fé ea 
— 1 U # y es tempe de di an trtá* toen i 

3r 
Coa «V / « * # , vetme t'aq«f dbpoat y 

apareyat, mea xaieat qu' un pasaarell y mea 
trempat y DaÜ qo' an pera de rila. 

l A b e n o W i ^ a i p e r b é h a d*e*arl FU i 

|AJa cadevant, ai per „ „ . . . , 
guya. y—¡Dea ao moa nut, que oo 1 ten- 4 0 

guém dedóiai—con diu ea Pep •' Olié, cada 
vegada que •* catana dcvaO n cásala ea taa-
•onet de rttrüt de prtJ*. 

Muuirfci JfÜ 
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Añir 
Preu de cada número 

SENTIMS 
JQisapte 35 de Agost de 1894. 

£nuns¡03, remitlts y 
esquiles mortuorles á NúfÜ. 3 
pr«us ccmvenslonals. 

COGNAC AMAT 
Pídase en todos los cafés y ultramarinos. 

LA PEDRA SENSIBLE. 
JA El Mtcalet, i qo¡ niogú Ij negará qoe 

e i QD ¿ucn no i» , 4 ' estatura n a alta, q n t 

DO caoeU competidor eq malte* llegue* 4 

1» redan*, mi l ) ¿e vegaos Be velgaera M r 

esitral. porque i pesar K V , cota ha /fe* 

d e a i o t lo*, *.«.„ C M e t S M O ¡- a ( r t i e B ; q a . 

na pefqae i i r tg . ja ceoa dará, ha da M r 

iftdiíartot. T i c l* ' -us eo, ¿II ata pobre* 

v t > n n v ^ H B « obstaal el calor aXM¡a«l« I ' U t i , 

lonaa e n í « b « I U peoosai i « u b i do re-

d o i U c b o m . t t , pues els a t u r e s da la t t t t * 

A « n p f M N d * *br*s , « t t t i U B M an la o u l * 

aliaasioper tpic j ' - i t r n u a / j U i X L. 

?^sc3es3urdata fot* I ¡a**, que ja" casf «al ia 

p - C d i d f t t de qaola j j t u i s í i o * ba i le aU 

Her i r , loque H que son tba ( j »ca ( siga 

U n gran coro, la taro da airea ceaipauttros 

qu 'as i lo s i n n r*eo«. 

3 t > T i par ahí v o |)¡bra a,u' „ ( ; t l l | a £ / ^ 

a t a n » / , t» DD*. raoiesle. peteco posibitt-

U l de realtcaiio; el aotor, i i o n * de M U Í -

diee la « * * , ««contra salusíe i n o l i s deis 

c o o S i d u q n c bu¿ mes • n » n * t e ñ 

3 ? qoe te U obligaste de adcoioiitrarraas 

lecattlar pendre» «olguere el ircball da r ¿ 

líaífcw t i tal üíbre y potar» es practica 

*lgo d« la que allí M í n d ¡ « , podrí* n r 

qoo cambian la nosirs sitfl*»iÓ y la capa 

4^úel trebalfaor eo « l i g u e n U n desgsr* i . /Jp 

|Y vioga lo;»! Et ie carrer que li b e u j , 

e l i pee» al JtieaJet, y a u * e f t < M t t f ¿ t a o _ 

reeoajM de Saragosa » d #bw a . ,]¡¿ j e 

J L Í J Í I M J Í * ' P rese f l l* * n ***** dies y i M r -

qrVtes bares «¡ai « m n t i H r c a i B , - 4 U n i . ^ j 

>er» . El Mica leí no esli pert lojo» ni pera 

«larUt coanl li pHoteo » lo cap les b*a-

.d«re«a da m a i o l ¡ n t y c | fc^fcn d í rt. 

„ b n c * ' M P ° " d« "«do q u « « , t i r a n * Mi -
S O M I C I ab>ll >i ¡Mutua f o n . 

La » u a mi i i« printip*} M u d# „ 

l Í T > d r . u f f l a d o , « B i do camp.nM . I b , , ^ . 

Uo f„, ,„# p t f lo „is fu! iJ I (3 f i o <Uj | í f 
^ffltes y mis T O I | « 3 . 

D « K qaa lt b»n ree lanai en vista del ¡o-

cremeiil que vk preoipt la ituarracaio de 

) * * 1 i ¿tica; j q«a laglalarra, Italia y Al* -

OVaaia iamb4 van cdvíat b*rc«a do gnorn . 

5 CaiKjija prepara rsa, qo* esiem apum 

d * *«T« e a u t í ¡ i w i « , y gr»»*» »¡ atjli * ! * 

v«*n> y no i » n p u l » 4' » H F . 

P r M u n r é , siflor líft, tTcr i füar »n la 

prdxíoia H B W U caactwr caafincfaeiit d« 
da bulto q m per « t » ' \ a r i , puse ti, y e o » 

ao M « polftie di ieoi lero, parastuojplíf eJ 

M t i aBeirrocti . B f l w * « r t ; I ü e í f r f f l * d i o f t ? » 0 » » ' » T " ' " eo«UBÍ«Ért w o o«bc4 

Y O S U qoa DO u t t i f* i Sflgaila oi i Cioo- | C*ínn>. 

* * » , ni í ' n i n g ¿ i i aira; ¿pací cdtonses, 

A qalf sata qa« ralationo. lo que díbueo. i ^~, 

Be. Uti lo da ca^a-aiotct is , esc^eaenea. \^^, 

A D. f f i í e d o a li »peoa «I dolor de uo ' ' " 

para'aa U qtort da un Gil. Rctpaltxtt U 

¡amanta deqgrasla q«« Bul l'»()¡lt y acou-

paf len en 1» Hatinaeot al rñpaiabla boma 

La. nota d«l día,'caca ba oull dír i n a 

cariara qoa «s l i b*o «a iera i , es el «íseha 

da D. Carlos y ñ iBollor • P|iri>, T o ú efe-

3£J 

cjii' eá U l A M O 

ñdtxM* on -gra- J2.5* 

p* de earli«cs;'-tjtt* él t reo «xpres ka **> 

Ud-i psul d«:dasoarrilar per haber WvrU 
DÚ> brida da un carril ao* «idf í i l í que 

L p a s a a r t r í de i fa iuer* ; q a ' e a la if,te*ia 

^ d e (oí ttan •ooovlral Bita caiidoa plena, j i 

qtie dos>t eoafe f en enalta precaosídna I 

i' h«o aaliert, resnlUaL pieos de eeballs ' 

ds eat-írf per* la Bra da aqtiell pable; qnv , 
T " e l I umb« CD le^ra de X i l ¡ « bao ooU( que ' 
rooi y 3 p u n í »¡Sor» tratab4a deeetuprar baos ro- \ 

sioi y os t u q t o w o t r a t de l i o bou* c»m > 

ella *e¡fea; qae , . . . . en fi, debuen « U r ¡ 

prop y per aixo D. Casimira «I de F n o í i * i 

p í o » be ai donara parml* per* que en-

ireo a ndaqnel l mair inwni , no tiga qoe 

aquet ls .» * ü t e n allí pera o i i i r i M M U 

eo aire puailo, y per ' a ( * n ( ** ««cit é! 
Prcitdenl f ra tu* * - i E s p í a * coflSdltaat el 

' c a s , créense que el Cebera espiOol con- ¡ 

Jlesie; qoe en -«ísU de qae ele carltftes i* J £ T 

ban planchal la roba y compral espirde- > 

Res, 4 iguí l j j íeol i ' bao pro+ítí d' ascapii- / 

I t r is , e lseien y decaes, oo es cooveaient I 

«»e Y íchto . í Parla. 

Pera lot *' apaaar i ; btix el non d e l ' 5c3 

marquai del He-qttiato y su esposa dofla . 

Bortoloiaa», pasMiiaraa pcrParlsdePrao- I 

sa y pe^Madrid d ' ÜspaAi 

' * • 

™ , , i « i . . , m j . 1 E l b i f * d o S a p r r e a ha anaié Borgos 

Í 5 " [Cu io le í C O Í * S haVtsl y *«u el Micatet 9S4 presidir un ne- l io* , «arlisle. 

q o * li repugnen! Eli M caElai wr n i tur i , - I e-| , ¡ f t e r p o l M n a I e *U 00 Bilbao per» 

a*is<ír á Ufi* *»*mfalca iplefjrisu. 

CíiHJao ya es r e v . o» dorsea-. 

Jei, 
i repugnen! EH rs caElai per o*tur»-

pera roran «I* vataniiao* e*nj da 

eusnt encuant , cansat de iea is i l rhs í , otes 

eogjoaíta las «cues impresión*. , , _ 

CO tf«l« V aira- Q¡p 
V detut. 

Carta de Madrit 
~<ér 

A 

55-

ú - ¿ Madrid a(l de l 

St- D i r t í lo r d* l U i a i n >« V A L U S I I . 

T«l«ui tío: EB apare "o* poMi al ene- . . . . , - . - „.....*- .«»i»c«a. i»m- 1 
, ea rue l í Hcrisji feaanatstei.1 lea nolíj-íae^n M • * « p 4 » * Praaila ba e i » t t * a« « f i e - j^<J 

•5 A ' T í ' 

E l * a i re! de Harroocos 00 sos taaaa 

baos per cuaoL et Hiaistre.4lEstad baar- QQ 

danat al de de Mario* C¡0" <roriara i HajJ-

pí un buo de guerro, y CA el aela *e d i * -

poogue qoe el trusa ro Itía ate í « * j n r 

c i U b a e n Alquesires deteoipora< i s q u e i - - . 

escapa 4 Te ochar y^alll r « i turf a ordans. a[S 

El eaotio «4, segeu dibüer,, <ju" els <•• 

fraa están fam de load' ella, saqnecbaat | 

•doer» y i s t u » l 4 oaeota aeoeoirae.. TOSA-

B 

ffi 
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BiRCELONA 

PREU DE SUSCfiPlCIÓ 
Fofa ds Barcelona, cedí irluieatre: Eipanye, Si peaaetas, 

Cuba, y Puerlb-hk'o, 4.—Kalringer, 4 . 

ESTOCADAS 

S A T Í R I C A S 

-10 

ÍS" 

ao 

25" 

—Loe que Gracia ara. ad-
(mistran, 

par mea qae gastan malta 
{fume, 

que SOD ene micha demoa* 
Itran 

da la claró' j de la* llama; 
paígai ana ni tra l a Gracia 
ana da l n onze TBOT¿* 
tom loa fanaler* apagan 
¿a* i tota loa Huma de ga». 
—Bí; pero *tt crcch qne ig-

[norae, 
qaelfanalqtteqnedaencéa, 
lo fanaler no l* apaga 
Ana qa'eBti T sol ¿en exttfi. 

—Ab nwtira Tetina Franaa 
en Morot DO bí vol traeta', 

a íxo qae '!• noatrea pageaoi 
JO deaitjan moit tempe ha; 
parque '• trobaa ja fa meao* 
plena de T1, «n tan gran» embolia, 
que din qae regañía* riaja* 
ab Uigrimaj del aeoa alia. 
—L»o mere ptíit d' Eipaara 
obra a i i t i , catxaantaoa daoTa, 
p«rqae eols disfruta j goaa 
dontnt gvtt ais alcmanta. 

i 

—Ht ba una aocietat i Gracia 

3na, «egons JA eab tothom, 
el Uaorador aant Isidro 

fa molta temp# qae porta rL nonx. 
5" Y I » qae tal tocteut forman, 

par mea qne paaaio traballa, 
lo día de eant laidro 
celebran doi d tres batía. 
—Vol di1 at ió qoe Sajt ledro 

4o doria *•* DA bailado' 
d* aquella qna fio* bailarían 
á la pauta d* un ponió. 

— E n lo port de Barcelona, 
a l i a r o n déla pelegrina, 

45" meatree feyan U brometa 
una qnanta jorca del mea fin*, 
agafats te Taren reare 
y 'U agafareo perqaé 
rao cometre *1 gro» delicte 

20 7 gran crim d« cridar: jB¿t 
—1T encara ai ha tarambana 
qae^ eridant fcorroritzat, 
din qne lo qa' «s, aquí Espanta 
teoim m u » llíbertatl— 

l í T —Loa noatrti Tebíaa de Gracia 
per prafeaaoDa ja no eatan; 
potg ]aa «Híjai de María» 
allí sola profesad fas.. 
Ellaa par comprar carmetloa 

3$ n o 'a gaatan pea car» dío« l 

perqué dinban que'1 donarse 
no *Ia escás, E. Ms está, bé. 
—Sí ellaa no donan «armado* 
perqoé aixo be no '1* eeta, 

3 5~ P*r acontenta* a molta joves.... 
rüiquilla* podrían da*. 

FiaXCISCO t-LKÜAS. 

-l°B 
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LA ESQUELLA DE LA TORBATXA 

M O N A D A S 

¿Non';hansentit parlar? 
Será una cosa hermookl-

Di , nn deis millón ador
no* del frondas Paren de 
Barcelona. 

Un Mayor, que segur*-
raeol no té altre proposU 
que dotar aqnell «Hl de 
recreo de tota loa refina
mente del progrés modero, 
ha soUcitat pennla al cabil
do municipal pera esta-
blirhl no carril eléctrica, 

Y P Aj Botament, que no 
pensa en res mes qne en 
proporcionar ale barcelo-
nins eebarjoa y distrac
ción*, eoneedirá probable-
ment lo pennla solicita t. 

[Un carril eléctrich din-
tre del Parch!.... ¿Volen 
rea mea bonlch, mea dell-
eat ni mea buró? ¿Un ca
rrilet que donar* la volta 
entera ala jardlns, rode-
jantloa eom qui din ab nn 
duraron de ferro?.... 

Lo projecte ezpoaat dlu 
qne ompla d' emoctó y de 
gratitut i tota loa qne 1' 
examinan. 

Per térra, seguint tot lo 
perímetro del Parch, nna 
via, si fa o no fa eom la 
déla deméa carril», per la 
qual han de pasear loa 
cotíes. 

Peí ayre una serie de 
fibi-ferroa, apoyats sobre 
nnmeroaoa país, qnals fila-
ferros seguirán lo malelx 
cura qne la vía y donarán 
eom ella la rolla al Parch. 

Es á dir, qne '1 earrllet 
en qfiestió tindri P usde-
fruy t de iottlements: ayre 
y térra. L' aygue del lago 
encare no la iuvadeix; 
pero al la cosa dona y 'I constructor t' ni empenya 
¿qui dupu que 1 carril eléctrich se fleará al lago, 
y a' encaramara per la cascada y arribará flus » 
teñir un apeadero sota 'IB caballa que tiran del 
carro de V Aurorar 

(Quina monada! (quina eoseta mes preciosa y 
divertida, sobre tot per las criaturas! 

Lo carril tindrá '1 punt de partida ai peu det 
Aren de triunfo. D allí arrancan los trens y se 'n 
entran dina det Parch eom don Pedro por su talle.... 

iMfrinsel eom •' hi flea aqueat convoy I A travesía 
'1 relxat eom na mal esperit y lomba i un veloci-
pedlalaqueanaveá surtir en aqnest mateixinstant. 

Inmediatament ae precipita sobre un grupo de 

criatnrelas que bailan la sardana; pero no •' alar-
ruin; pot dlrse que no ha slgut res: no mea u* ha 
aixafat dngas. 

Lo tren seguelx eláctrleament la leva mana 
triunfal y fa aoar de coatellas á nn f-uarda pss-
seigs, qne tan mateix ja era bastant d' edat y no 
servia per gran cosa. 

Dona la volt* per davant de 'n Print—que turt 
ilés de 1* risita, gracias al pedestal—y s' aboca á 
la seccio de fieras... 

Una senyora á micas, tres nena mal ferlts, nna 
ninyera morta, Un vellet úniamtnl ab lo brea 
trencat, un jove rebalut contra la soca d'no tr-
bre.... y rea mes. 

Otra per la resonada deis mieos, escampa tres ó 
quatre eadavres per aquella salaareda, surt altre 
cop peí relxat, aplasta nn earrabiner.... y '1 tren 
arriba victorios al Areh de triunfo. 

Total: disset feríts y onze morts en un sol 
vlatje. 

(Quina monada, ehl 
Verdaderament; dinlre del Parch, 1' únich lloeh 

d' eabarjo y recreo qne té Barcelona, lo que mes 
falta hi fa ara eom ara es un carrilet eléctrich. 

Será dállelos veure las bandadas de criaturas di
soltas bnlUeiosament per 1' arribada del petit tren, 
delxaot una cama aqui, un oras aUi y rodant cora 
pilotas per sobre la via. 

(Nadal ¡vinga alxd de-
presea, que ho esperém 
ab anata! 

Aixó si¡ quan al Parch 
ja hl haji 'i carrilet, ja cal 
qne desseguida hi rásalo 
un cementiriet. 

MATÍAS BÓNAFB. 

D 

C 
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Elprocés d'unificació de l'ortografia catalana 

I - Ortografía fonética valenciana: El Micalet de Valensia (Valencia) 

1) s per c (sibilant sorda [s]): Valensia (T), notisies (T), anunsios (T), direcsió (T), 
situasió (A-24), nesesitat (A-25), infelisos (A-25), essena (B-41). Provinents del 
castellá: crusero (B-63), Alquesires (B-64). 

2) ch per j , tj (ús del signe de 1'africada sorda, en comptes deis de les sonores 
corresponents): chomals (A-22), viache (B-21), vachen (B-49), pasecharan (B-
52), saquechant (B-67), machor (C-9), continchent (C-9), Táncher (B-65). 

3) b per v (igualades en la pronunciació de l'apitxat): gobern (B-44), caballs (B-32), 
trataben (B-35). També pot ésser per castellanisme gráfic. 

4) ¿per t (reproduint la sonorització de la sorda final de mot seguida de vocal, ha
bitual en el llenguatge parlat): estadapunt (B-27), (Ministre) d'Estadha ordenat 
(B-60). 

5) a per oda: arma 'armada' (B-29), témpora (B-64). 
6) tancament vocálic, per veínatge d'una palatal: siñors (B-35). 
7) desaparició d'una consonant: vegaes (A-14) (pot ésser d'un mot castellá: redeor, B-

25); desaparició de la / interior en atre, atres (A-28, B-42); respetem (B-16), 
respetable (B-18), probablement també per influx castellanitzant. 

8) fusió de mots segons la pronunciació: sa vist ('s'ha vist') (B-25), maposat ('m'ha 
posat') (A-68). 

9) separado entre de i la vocal inicial del mot següent: de unfill (B-16), de un carril 
(B-28), de aquellpoblé (B-33). 

10) confusió de preposicions: en moltes precausions 'amb' (B-31). 

II - Ortografía fonética mallorquína: En Figuera (Mallorca) 

1) infinitius sense -r (perqué no es pronuncia): comensá (A-5), toca (A-13), repica (A-
20), sonó (A-25), ascoltá (A-37),/<? ('fer') (A-39). 

2) vper II (periodització): batay (A-22), uys (A-30),fuyeta (A-31), oreya (A-36),parey 
(B-57),fiyes (B-59). 

3) (/'per/ (signe d'africadaper signe de fricativa): lletgí 'llegir'(B-37), botetjan (A-46), 
passetja (B-58). 

4) geminació de consonants: molió (per 'motle') (C-9),fibblonades (A-25). 
5) palatalització de s- inicial (peí veínatge de la vocal palatal i): xigarrets (A-53). 
6) a per a representar la vocal neutra átona: surtan (A-6), deixan (A-28), voldríam (A-

41), suan (B-10), aixuta (A-50), sensa (A-39), o e per a: devant (A-52). 
7) pérdua de la -i final del subjuntiu: arrib (A-18), conserv (A-37/38). 
8) article salat: es temps (A-14), sa sociedat (A-16), es moment (A-18), ses experiéncies 

(A-22), s'alegría (A-27), es bon humó (A-27), espagesiuyla menestralía [sic] (A-
27/28), es dits (A-45); amb so (batay gros) (A-22). 
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9) pronoms personáis: noltros (A-38, B-62); mos hempassat (B-63),fermos creure (C-
13), vos explicava (B-47), vos do (A-36). 

10) altres mostres disperses: co 'cor' (C-30), homo (B-13, B-34), hey 'hi' (B-29). 

III - Ortografía fonética barcelonina: L'esquella de la torratxa (Barcelona) 

1) mots sense -r (perqué no es pronuncia; sovint, pero, representada per '): claró' (A-
6), bailado'' (B-10) (pero: llaurador, B-3), tracta (A-Í6), acontenta" (B-35), di 
(B-9), sé' (B-10) (pero: cridar, B-20). 

2) a per a representar la vocal neutra átona: las vinyas (A-21), traballs (B-6), micas (D-
11) criaturetas (D-1), ellas (B-29, B-33), las (A-6), administran (A-3), gastan (A-
4, B-30), troban (A-19), regan (A-21), forman (B-5), arrencan (C-58), tiran (C-
53), ompla (C-30). 

3) la [u] átona, representada per o: societat (A-27, B-5), cometre (B-19), rodejant (C-
26),pagesos (A-17) / mesos (A-19), lo, los (passim); pero: surtir (C-62) (per rao de 
w í , D-8, D-16). 

4) h, indicador de hiatus: venina (A-15), vehins (B-25), dihuen (B-31). 
5) pronunciació vulgar de dues: dugas (D-3) 
6) ela geminada (escrita avui /•/), representada per;/: carmetlos (B-29, B-33). 
7) article lo, los (popular), pronunciat [lu], [lus]: A-3, A-9, A-10, A-23, B-7, B-13, B-

25, C-10, C-20, C-29, C-33, C-42, C-58, D-4. 
8) unions de sons, segons la pronunciació: que'l (A-12, B-31, C-45), está'l (A-14), 

sota 'ls (C-53), haji 7 (D-33), perqué 's (A-19), que 's (B-23), no 's (B-30), etc; pero: 
la invadeix (C-49). 

9) consonant sorda final de mot o de síl-laba: gratitut (C-31), dupta (C-51). 
10) plural de mots acabats en -tx: passeigs (D-5/6). 

7. QUINA ORTOGRAFÍA? EL CONGRÉS DE 1906 

Acabem de veure com transcrivien el llenguatge corrent els nostres avantpassats 
d'ara fa cent anys. Ais defectes imputables a la situació anómala d'una llengua sense 
govern, s'hi havia afegit el de la fragmentado ortográfica. Si publicacions com les 
adduídes mostraven caires positius (com la voluntat d' escriure en la llengua propia), no 
deixaven de consagrar les clivelles per les quals la unitat de la llengua quedava 
compromesa. Aquella llengua que, quatre-cents anys abans, era escrita arreu segons 
els models unitaris de 1'administrado (per mes que en d'altres registres les diferencies 
hi fossin paleses, i les essencials, ben antigües), ara feia la impressió que hom es rabegés 
a presentar-la feta a trossos. Resultat: una llengua adulterada i, de mes a mes, partida, 
esquarterada. 

24 
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Sens dubte molts responsables es formulaven preguntes com les següents. Sería 
possible de fer d'aquell caos, administrat per conreadors amb mes voluntat que 
preparació, un instrument congruent, lógic, unificador? Seríem capacos de dotar-nos 
d'un sistema gráfic que vehiculés, tot respectant-les, les modalitats de la llengua, de 
manera que ningú no s'hi sentís endogalat? D'establir una ortografía que consolides la 
unitat que ja feia prou evident l'análisi mes simple de l'estructura de la llengua? 

El problema era ardu. Ates que a Catalunya les coses havien evolucionat amb mes 
rapidesa i havien aconseguit un estat mes madur, no hem d'excloure que algú no sentís 
la temptació, en tot cas mai no confessada, de cercar-hi una solució limitada al territori 
del Principat. Mirant fora del país, eís comportaments deis gramatics de les llengües 
veínes podien incitar els virtuals arranjadors de la situado a adoptar mesures 
paral-leles: en el castellá, el parlar de Castella havia marcat la tónica per a tot el 
domini, ofegant les al tres realitats dialectals; 1' ortografía francesa (i la gramática) foren 
establertes segons el parlar de l'íle-de-France, que arraconá nobles modalitats dialectals 
ben arrelades; a Italia, el parlar de la Toscana fou el patró per a codificar la llengua 
estándard de tota la península. Per qué no obrar d'una manera semblant a casa nostra, 
on els valencians i els balears (així com els nord-occidentals) se supeditarien 
idiomáticament a la codificació establerta segons el model de Barcelona? No cal dir que 
la solució hauria estat mes fácil. Ara bé, quejo sápiga, la qüestió no fou mai plantejada 
en aquests termes d'una manera formal. 

Tanmateix, alguns indicis ens permeten de creure que la imaginada temptació no 
havia deixat de fer forat en certs medis, baldament només fos d' una manera inconscient. 
En donaré una sola mostra. Com és sabut, el Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (Barcelona, 1906) tenia tres seccions: 1) la Filológica-Histórica, que 
fou la d'activitat mes densa i la mes concorreguda (els temes i les comunicacions 
ocupen prop de 400 pagines del volum d'actes), 2) la Literaria (els treballs de la qual 
passen d'un centenar de pagines) i 3) la Social i Jurídica (on no hi arriben). 

Cosa curiosa: tant peí nombre i l'extensió deis treballs de la Secció Filológica-
Histórica, com per la naturalesa del tema de la normativa, sembla que aquest hauria 
hagut de tenir-hi un relleu especial. I no fou així: la majoria deis qui formaren part de 
la Secció estaven atents sobretot a les qüestions gramaticals, com a problemes prevís 
a qualsevol decisió de preceptiva i no se sentien interpel-lats per la forma gráfica en qué 
aquesta s'hauria de concretar o, en tot cas, no es movien de 1'óptica de la modalitat 
barcelonina. En general, el tema de l'abast geográfic de la normativa que s'estava 
gestant no preocupava gaire. Només hi haig de fer dues excepcions importants. - 1) La 
del mallorquí Gabriel Alomar, que es plantejava una pregunta inquietant: «És indispen
sable pera la vida i progrés de la nostra llengua, l'unifícació absoluta de l'ortografia 
catalana?». Eli hi responia afirmativament amb contundencia: la llengua havia de teñir 
una ortografía única. - 2) La de Pompeu Fabra, igualment partidari de la unificado 
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ortográfica, com ho faré veure tot seguit. La resta de congressistes s'hi mostrava, si no 
indiferent, almenys poc preocupada. 

No sé qué s'hauria esdevingut si la presencia de valencians hagués estat mes 
nombrosa al Congrés. I ho dic, no per a repartir responsabilitats, sino perqué sembla 
obvi que ells haurien pogut plantejar el tema de la normativa des d' un angle interessat, 
que per forca hauria contrarestat o reduít eventuals posicions excessivament barcelo-
nistes. 

En can vi, el tema d' un tractament unitari de la llengua fou mes pres en considerado, 
afortunadament, a les al tres dues seccions, sobretot a la Literaria (pero meny s a la Social 
i Jurídica). En aquella, destacaren Llorenc Riber i Joan Maragall. Aquest, no debades 
formulador de la teoría de la «paraula viva», es mostra vehementment contrari a la 
imposició de la modalitat lingüística d'una sola regió, en detriment de les varietats 
dialectals restants. Mes aviat, endut peí seu entusiasme, Maragall en féu un gra massa, 
en reconéixer drets d'expressió a les mes petites unitats socials, les quals tampoc no 
favorejarien de cap manera d'aconseguir una llengua estándard, válida per a tota la 
comunitat. Pero la codificado de la llengua no havia de venir per les defenses 
ditirámbiques d'uns apassionats, sino per les propostes raonades deis especialistes. 

En aquest sentit, la intervenció de Pompeu Fabra en el Congrés fou providencial, 
per tal com ell era el millor coneixedor de la llengua i qui mes preparat estava en 
lingüística románica. No pertanyent al nucli deis qui hi tallaven el bacallá, al Congrés 
no li havien encarregat cap ponencia. Pero, com a congressista, tenia dret a a presentar-
hi comunicacions. I bé, en la seva magistral comunicado sobre qüestions d'ortografía, 
Fabra parla com obsessionat per cercar una normativa aplicable a les grans modalitats 
de la llengua comuna. Un obsessionat, pero, que anava documental, que no cridava, que 
demostrava. Cito un sol fragment de la seva comunicado, per mes que no sé estar-me 
de recomanar-ne la lectura entera a qui voldrá aprofundir el tema. Deia: «Qui, tenint 
idea del que ha d'esser una ortografía nacional catalana, proposará mai que empleem 
una sola bl Quan dos fonemes d'una llengua, en un moment donat de la seva historia, 
venen a confondre's, mentres hi hagi un dialecte important que conservi l'antiga 
distinció, una ortografía nacional deu conservar-la». I així mateix parla de la -r final 
que, no per no pronunciar-se en moltes regions, haurem de deixar d'escriure, si es 
conserva en valencia. I així semblantment de tots els punts que oferien solucions no 
coincidents. 

8. L'ORTOGRAFIA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1913) 

Per sort, Pompeu Fabra s'anava perfilant com el responsable máxim en les 
qüestions de normativa. Torno a dir que era qui mes preparat estava en lingüística i en 
gramática, i el nombre deis seus collegues i simpatitzants s'acreixia dia rere dia. 
Certament, el Congrés de 1906 no 1' havia pres prou en consideració, com s'ho mereixia 
per l'obra feta i peí que mostrava saber, en les seves conferencies i comunicacions. Pero 
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ben aviat ell, a la Secció Filológica de l'Institut d'Estudis Catalans (fundada el 1911), 
es veié lliure per a preparar l'establiment de la normativa. I aleshores procedí amb la 
seva proverbial habilitat: prenent peu de l'entusiasme fervores que havia suscitat el 
Congrés a favor de la llengua, sabe canalitzar-lo cap a fer acceptar socialment una 
ortografía que no s'avenia prou amb la que havien propugnat els medis oficiáis del 
Congrés, pero que recolzava en solides bases d'análisi filológica, de documentació 
dialectal i de reflexió gramatical. Una ortografía que tenia en compte la realitat global 
de totes les terres de llengua catalana i que, per aixó mateix, després hem anomenat 
«participativa» o «composicional». Em refereixo a les Normes ortográfiques de 
l'Institut, publicades el 1913. 

Era evident: hi havíem d'ésser tots. Encara que la normativa es fes mes complexa. 
I tots hi fórem. Avui ho trobem tan natural, que ens costa d'imaginar la celeritat i la 
unanimitat amb qué la nova ortografía fou acceptada (una ortografía, no ho oblidem, 
que contenia nombroses regles sense tradició i que xocava amb els hábits mes 
generalitzats). En els medis culturáis barcelonins, els escriptors, la premsa i les cases 
editorials adoptaren la nova ortografía d'avui a demá. Hom observa el mateix 
comportament per tot Catalunya. Així l'Institut d'Estudis Catalans, organisme desco-
negut per a la majoria de ciutadans, i mancat de mitjans coercitius per a obligar la gent 
a escriure de la nova manera, es veia revestit d'una autoritat, evidentment moral, que 
fou mes eficac que si hagués pogut sancionar els desobedients. L'adhesió a la reforma 
s'aná estenent a la Catalunya del Nord i entre diversos grups d'escriptors i d'intel-
lectuals del País Valencia i de les Ules. Calia anar amb peus de plom, per a guanyar-hi 
terreny, venint d'un ens que no duia el nom mágic d'»académia» i que, per afegidura, 
es deia d' «estudis catalans»! Per fi, entre els illencs Fonografía de l'Institut ja s'havia 
generalitzat defacto a comencos deis anys trenta i, peí que fa ais valencians, reunits a 
Castelló de la Plana prácticamenttots els escriptors i intellectuals del moment, aquests 
en feren una adopció formal, en un document signat (desembre de 1932). D'ací que es 
parli correntment de les «Normes de Castelló». Per tant, encara no s'havien escolat vint 
anys des de la publicació de Fonografía de l'Institut, i ja hi érem tots. 

Es cert que alguns erudits prestigiosos s'hi oposaren, i discutiren en conferencies 
i publicacions la nova normativa amb els arguments del filóleg bon coneixedor deis 
textos antics. Pero no és menys cert que tots ells restaren molt limitats i que l'anomenat 
«antinormisme» ana decaient ñns a extingir-se del tot. No havien aconseguit de crear 
un clima que pogués amenacar la conquesta tan laboriosament guanyada. 

Com dic, ja hi érem tots. I encara hi som tots. Quedava palés que el valor unificador 
de 1'ortografía no havia de consistir a conculcar tot alió que no pertanyés a una sola 
modalitat, sino a respectar-ho i a incorporar-ho. Així en sorgí una normativa que está 
al servei de tots els grans parlars que constitueixen la llengua total. 

Prescindeixo d'exposar alió que podríem anomenar la «filosofía de 1'ortografía 
catalana», tal com sortí de les mans de Pompeu Fabra. És un tema prou conegut. He 
preferit, en canvi, de fer alguns comentaris sobre aspectes concrets, sempre dins el fil 
del procés d'unificació. Ates que aquesta és una exposició oral, renuncio a comentar 
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alguns aspectes de P ortografía de la serie «africades ver sus fricatives», perqué la 
materia es presta a certes confusions; en canvi, dedicarem uns minuts al tema de la 
recta grafía de les vocals. 

9. ALGUNES APLICACIONS DE L'ORTOGRAFIA VIGENT 

És un lloc comú de subratllar el pes del cátala oriental en 1'ortografía vigent (per 
abreujar, parlaré de barceloní o simplement de Barcelona). Cree que aquesta afirmació 
s'ha de matisar, ja que un deis principis del sistema és de recollir-ho tot, mentre tot hi 
cápiga (co és, sense atemptar contra la unitat), tot evitant, dones, dobles grafemes quan 
un so presenta en alguna modalitat geográfica una réplica que es contradiu amb un altre 
so que la suscita. Ho exemplificaré. 

Comencem per algunes de les grans solucions. La manera de posar per escrit les 
vocals átones tant de temps en litigi {ate i olu) fou resolta, naturalment, d'acord amb 
la fonética occidental, perqué era la que distingia en cada cas entre les dues vocals en 
joc. Com era obligat, no foren tinguts en compte els arguments deis qui propugnaven 
la a universal, ni la tradició per la qual en els parlars orientáis la a semblava el signe mes 
adequat per a representar la vocal neutra. Hem vist que el periódic En Figuera (de 
Mallorca) l'expressava sistemáticament mitjancant el signe a (cosa que també feia, bé 
que no tan universalment, La esquella de la torratxa de Barcelona). Encara avui es 
pronuncia com a [a] en el parlar mes vulgar de Barcelona: escolta, dit [ascólta]. D'al-
tra banda, com que 1' ortografía només obliga la llengua escrita, una vegada escrites una 
a o una e, o una o o una u, cadascú les pronuncia segons la seva propia modalitat: cases 
[cázes] o [cazas]; portar [porta], [portar] o [purtá]. 

Peí que fa a les vocals tóniques, tampoc no hi ha cap discriminació quan no els per-
toca de dur accent: escrivim/?era i la pronunciado es distribueix en [pera], [para] i 
[pera]. Tothom escriu igual i cadascú pronuncia a la seva manera. Fa anys quejo 
mateix vaig constatar que, davant la pronunciado ambigua de la e del mot primavera 
a Barcelona (que unes vegades s'hi sent oberta i d'altres, tancada), vuit poetes 
barcelonins (o de cátala oriental) diferien, en fer-la rimar, ara amb un mot que té e 
oberta, adés amb un mot que té e tancada. Dins mateix de Barcelona, la pronuncia tam
bé s'hi bifurca. 

La cosa es complica, per la seva repercussió obligada en l'escriptura, quan la vocal 
tónica d' una paraula determinada ha de dur accent i la seva pronunciado difereix d' una 
contrada a una altra. Per a evitar el doble grafema de qué parlava suara, en aquests casos 
ha prevalgut la norma de Barcelona (mes que la del cátala oriental general, que no 
sempre está d'acord amb el barceloní). És injusta la regla? No sabría com respondre-
hi. Tenint en compte la situació de la llengua cap a l'any 1911 i les circumstáncies que 
acompanyaren la redacció de les regles d'accentuació, cree que aleshores la solució 
donada era Túnica viable. Sovint aquesta formulació ha estat interpretada com una 
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imposició del parlar de Barcelona al valencia. No és així, com es pot comprovar perqué 
la solució valenciana és compartida peí nord-occidental i per una bona part de 1' oriental 
(com el Girones, l'Empordá, la Garrotxa); els balears també están acostumats a escriure 
é (amb accent greu) quan ells pronuncien la vocal neutra tónica. La qüestió era d'elu-
dir el doble grafema (és a dir: que no es pogués escriure ciencia i *ciéncia al mateix 
temps). Com sempre, és ben ciar que, posat l'accent que diu la regla, la pronunciació 
pot adop-ar qualsevol d'ambdues menes de vocal, oberta o tancada, i la neutra i tot. 

No parlem deis mots que teñen una o, els quals, de Barcelona cap al nord, a Giro-
na i a Perpinyá, van passant de o oberta a o tancada i a u. Aixó no obstant, sempre hi 
escrivim o. I si aquesta vocal ha de dur l'accent, s'escriu a tot arreu d'acord amb la 
pronunciació barcelonina, que també ara ha fornit el criteri. 

10. RESUM I ULLADA AL FUTUR. AMB EXEMPLES 

Voldria orientar aquesta darrera part a fer un resum succint de les parts anteriors i 
una petita reflexió sobre el futur del procés d'unificació de qué hem parlat fins ara. El 
mot procés significa la 'manera de descabdeílar-se una acció progressiva' (és així com 
el defineix el diccionari). La breu definició conté dues idees que es refereixen a quelcom 
viu, quelcom que es mou, que es modifica: les expressen el verb descabdellar-se i 
V adjectiu progressiva. Totes dues idees han presidit la lenta marxa vers la unificació 
del'ortografía catalana. Repassem-ho. Fins ala fi del segle XV, les formes d'escriptura, 
tan heterogénies des deis orígens de la llengua escrita, s'anaven acostant, camí d'una 
unificació que altres llengües veieren sancionada al segle XVIII. La nostra llengua hi 
fracassá al comenc del segle XVI, i visque una llarga época de confusió turbulenta: es 
movia, pero no s' orientava. A la fi de la dinovena centuria, del si de la comunitat parlant 
brolla un clam imperios: «hem de teñir una ortografía correcta i única!». Enmig de 
discussions interminables, tan estérils com violentes, les coses continuaven movent-se, 
pero tampoc no s'orientaven a l'objectiu desitjat. El Congrés de 1906 torna a remoure 
les aigües i prepara el terreny. Per fi, lTnstitut d'Estudis Catalans recollí el clamor de 
la societat i publica les Normes ortográfiques (1913), que contenien 1'esperada 
ortografía participativa, susceptible d'emprar-se pertot arreu. No havien passat vint 
anys, i les regles d'escriptura ja eren saludades i acceptades d'un cap a l'altre del domini 
lingüístic (1932). Tants esforcos no havien estat debades. 

D'altra banda, l'ortografia adoptada no s'installá com una forma definitiva de la 
llengua, amb un estatut ja intocable. En efecte: quan havia de parlar de la se va obra de 
reforma de la llengua, Pompeu Fabra insistía en el carácter provisional que la distingia. 
Malgrat els elogis que s'ha merescut -i parlo amb objectivitat demostrable-, l'ortogra
fia catalana, com tota obra humana, continua essent perfectible. Així, ha estat l'objecte 
de diverses modificacions i millores. I bé, haig de proclamar que prácticament totes les 
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reformes que s'hi han introdui't han estat fetes sota el signe de la universalització, que 
en el nostre cas concret vol dir a favor deis parlars altres que el barceloní o cátala 
oriental. Gairebé sempre les reformes han rectificat errors, no intencionats, sino per 
desconeixenca, reconec que no sempre invencible. 

N'escullo unes poques mostres. Jo vaig estudiar gramática catalana essent molí 
jovenet, en els anys trenta. Aleshores apreníem que l'imperatiu del verb venir feia vi
na, amb a, i escrivíem la paraula meó amb e {recó). Totes dues formes son avui 
inexistents. Molt mes recentment, el diccionari ha introdui't rere idarrere, amb e (com 
correspon al llatí retro i a la fonética deis parlars occidentals), sense suprimir encara 
rera i darrera, amb a. Ja desapareixeran: n'és el destí inexorable. La proposta de 
l'estándard oral de PInstitut ha recollit la diferencia de genere en casos com turiste I 
turista, propia deis parlars occidentals. El procés es troba sempre en marxa. És lent, 
pero no s'atura. Plouen les propostes, moltes propostes. Jordi Colomina se n'enduu la 
palma. Puc dir que l'Institut, seguint el camí iniciat per Pompeu Fabra, no 1'abandona
rá. I que procurará d'accelerar el seu ritme de treball. 

La llengua catalana gaudeix avui, dones, d'un instrument adequat, guanyat no sense 
afanys ingents ni sense una llarga expectació. Sabrem correspondre al bé que nosaltres 
mateixos ens hem procurat? Assolirem de custodiar el tresor en bona hora trobat? En 
els nostres dies no son rares les queixes de determinats cercles contra la normativa 
establerta. Afecten sobretot el vocabulari, mes ben dit: les abséncies de certs mots al 
diccionari. També son formulades reserves referents a alguns punts gramaticals, 
especialment de sintaxi. Mes rares son les reticéncies respecte a l'ortografia: alguns 
mestres, per a qui la tasca d' ensenyar es fa difícil per rao de 1' ortografía, i poca cosa mes. 
Si les altres llengües es caracteritzen per ésser relativament sovint l'objecte de noves 
propostes en materia ortográfica, no sol passar així amb la nostra. Eugenio Coseriu es 
despenjá un dia amb un article en aquest sentit (on mostrava una gran mancanca 
d'informacions, tant de técnica com d'ambient) i la veritat és que ningú no se n'ha fet 
ressó. La nostra ortografía ha estat universalment respectada fins ara per la gent 
catalanoparlant. Continuará essent-ho? 

M'agradaría d'acabar per on he comencat: amb els dos tópics sobre l'ortografia. El 
primer era: el seu carácter convencional. Les convencions plauen o no plauen, pero 
s'accepten. Per aixó les anomenem convencions. Mes, encara: es preñen en conside
rado, es consideren com a cosa propia i, ja incorporades, retraten la manera d' ésser de 
la comunitat. El segon feia: l'ortografia és un gran factor d'aglutinado de la comunitat 
parlant. Només cal sentir-se part de la comunitat. Si és així, no hi ha problema: tots ens 
sentim adherits a la societat de la qual formem part, també mitjancant la llengua que ens 
defineix. Pero si algú té retrets a fer a l'ortografia de la llengua propia, com els que 
podría formular sobre altres capteniments de la societat, que volgués modificar i 
millorar, els ha de fer públics, els ha de comentar, els ha de defensar. Les formes avui 
correctes vine, racó i rere, per exemple, no sorgiren dins l'Institut d'Estudis Catalans, 
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sino que li foren suggerides de fora estant (i aixó mateix s'esdevingué amb els altres 
retocs introdui'ts en el decurs deis vuitanta anys que ens separen de les Normes 
ortográfiques de 1913). 

Ara bé, com que la norma escrita és el vehicle formal de la pronunciació, i aquesta 
és, a totes les llengües, extremament varia en els indrets i en els individus, no ens ha de 
preocupar que a vegades no trobem ben reflectida la nostra pronunciació (personal o 
de grup) en la grafía que hi correspon: pronunciem d' acord amb el nostre hábit personal, 
pero escrivim com tots escriuen. Ja he recordat que ciencia es pronuncia amb e oberta 
a Barcelona i amb e tancada a Girona, a Lleida i a Valencia. Benvingudes varietats 
fonétiques, que la gramática histórica justifica. Pero tots escrivim el mot amb un mateix 
accent greu {ciencia), per respecte a la convenció establerta i peí sentit d'aglutinació 
social. Benvinguda també la unitat gráfica, dones. 

El grup tz (del verb organitzar, per exemple) es pronuncia a molts indrets com a 
fricativa sonora [z], en d'altres (en els parlars apitxats), com a fricativa sorda [s], i, per 
descomptat, a la majoria de contrades de la llengua, amb 1'africada sonora [tz]. Tots 
convenim a escriure tz, que abonen poderoses raons etimológiques i de fonética 
histórica. Novament, la convenció salva la cohesió de la societat. 

Un darrer exemple: la /•/ (ela geminada): 1) a Mallorca se sent, popular i espontá-
nia, en la pronunciació de diversos mots; 2) a Barcelona és raríssima, prácticament 
inexistent; 3) a Valencia, inexistent del tot. Ates que ningú no ens llevará el dret a 
pronunciar com ens surt espontániament, articularem, segons els llocs i les persones, 
/•/ o l. Pero escriurem indefectiblement /•/, d'acord amb l'etimologia, perqué així ho 
tenim convingut i perqué així ens sentim part d'un conjunt lingüístic coherent. 

L'ortografia suscita, ha de suscitar, la voluntat d'adhesió a la norma. Respectant la 
convenció, assegurarem l'aglutinació. Si tots ens produím d'aquesta manera, el procés 
d'unificació, viu i operant, continuará fent-se sentir amb eficacia. I, tal com sovint son 
les formes les que salven els continguts, l'ortografia salvará la llengua. 

Valencia, l de desembre de 1993 
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