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Q~1a tre paraules 
l"'f L veure' l menyspreu y' l desconeixement 
rlab que's tracta ta escriptura de la nos
tra llengua, per rrramdticlis y escriptors, 
m'ha induhit a escriure les presents Lli
çons d'Ortografia Catalana, que ojeresch al 
públich estudiós y amant de la puresa del -. 
idioma. 

Lo desconcert ortogrdfich actual ha ar
ribat a tal punt; tants y tant grans són los 
disbarats que uns y altres tracten d'intro
duir en la nostra grafia, que entre tots 
han lo,qrat fer antipdtica l'escriptura del 
nostre idioma, apartant del us d'ell a per
sones que a banç s'hi sentien inclina·des. 

Gat donchs que'l bon sentit s'imposi, que 
parli la tradició y la ciencia, que' s torni 
al bon c_amí iniciat pe r los cldssichs y se
guit per lo gen,ial Verdaguer) la més gran 
autoritat entre'ls moderns escriptors ca
talans. 

A n' aquesta obra de rectificació hi va 
destinada la nostra humil obreta; Facin al
tre tant tots los que puguen y' s 1.'anten 
d'estimar la llengua pdtria. 

J. A. 
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LES LLETRES O SIGNES GRAFICRSJ 

Les Beceroles catalanes, dites també en con-
j unt•Abecé, Abecedari .J Alfabet, son un aplech 
de 30 signes grafi.cbs corresponents a 30 sòn.s vo- _ 
cals, ab los quals se poden pronunciar totes les 
paraules que formen Pidioma ca tala. _ 

Aquestes lletres o signes son los següents: 
Majúscules 

A, B, C, Ç, CH, ·D, E, F, G, H, I, J, L,.LL, M, 
N, NY, O, P, Q, R, RR, S, 88, T, U, V, X, Y, Z. 

Minúscules 
a, b, e, ç, eh, d, e, f, g, h, i, j, l, 11, m:, 
n, ny, o, p, q, r, rr, s, ss, t, u, v, x, y, Z-. 

Les consonants, que sonen sols al unirse ab 
algu!la vocal, totes tenen un sò inalterable, ex.
capte en alguns casos que se senyalaran al trac- · 
tar de cada una. 
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II 

DE LES VOCAL8 

Les vocals se divideixen en t_òniqtf,es y atones, 
y la e y o tóniques,. en obertes y tancades o 
agudes. 

La vocal tònica porta nn accent, gra ve o agut 
(è, ò; é, ó,) y's percibeix clara y vibrant. En 
molts casos vé dispensada del accent per no serli 
de precisió, y en altr.es passa a ser oberta, tanca
da j .fine atona, segons la fonètica de la c~marca 
ab la cual se la pronuncia. 

Les vocals obertes se marquen ab un accent 
12rave (è, ò,) y's pronuncien clares y vibrants, 
oom en vè1·t, très, clòt . fòrt, etc. 

Les tancades o agudes se marquen ab un 
accent agut (é, ó) y's pronuncien vibrants, però 
fosques, com en té, dént, góç, 11·ós, etc.) 

Les demés vocals a, i, u, sempre són obertes, 
porten l'acceI1t que's vulga sempre sonen d' una 

., meteixa manera, per mes que alguns han tractat 
d'establir modalitats. 

La vocal a.tona sona fosca, casi apagada, com 
es veu en ten1a, altura, pare, ma1·e, que sonen 
te'l"l·m, alturm,, parm, mm·re, etc, y les demés, 
i, ,o, u, que sonen molt fosques, casi apa.gades, 
comfonentse ah les consonants ah les quals t:ie 
ajunten. 

Les vocals porten altra mena d'accents y son 
los següents: . 

Lo circunflexe, (a) que marca la cayguda de 
una consonant que l'acompanyava, c_ompam, cóp 
de palm, coJp, be contracció o escurçament, ccm 
mirtU1 vam, de mirarte, varem, etc., y en final 
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de 11ílaba, que's posa .per estalviar una 1· que's-fa _ 
muda, com fio . estimét, eto. , . 

Lo crema o diereais (e) que estableix. una di
visió desfent un aiptonch, molt usat en ver~, com 
.en veement, 1roent, si be en alguns CRHOS pot evi-· 
tarse posant en son lloch una h etimològica. 8e 
posa també sobre la u per ferla sonar entre una 
q o g y una e, v. g. eloqüencia, consegüent, etc. 

Fora d'aquets, no són usats ei:i catala altres 
accents ni senyals sobre ui devall de lea ll .. tres, 
ex.ct-pte en les abreviatures j la cueta de la lle
tra e iier !erla dolça, ç-. 

- III 

COLOCACIO DELS ACCENT¡$ 

La colocació d'un accent sobre una yocal obe
heix a la necessitat de ferla forta o clara, segons l 

siga obert, (greu) o tanoat, (agut) y en algún cas 
solament se coloca a i obgecte -de dif"'renciarla 
d ;altra paraula homograma, o sia que entranthi 
les meteixes lletres _té diferent sentit, p:- ex., sé1·, 
ve, bal, y se1, sustantiu, cosa aaimada, si, prepo• 
aieió, y sí, sina, pronom o afirmació. 

En primer lloch s'accentuaran totes les pa
raules agudes de dues sílabes ncabades en vocal, 
sigueCJ de la naturalesa que'a vulguen, mira, 
tindré . a1·pí, timó, Verdú, etc'. 

Les meteixes agudes que acabin ab s, v. gr. 
progrè.?, escas, sumís,-colós, Montclit,8-.J_etc., o ab 
n, com algún diran, etc. 

• 
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Totes les polisílabes agudes que acabin ah 

vocal, com estació, remoli, eta. 
S'accentuaran totes les breus o esdrújules, 

com cómprali, can·e.Qa, arnfora, etc. 
Les greus ·o planes poden dispensarse del ac

cent, colocantse sols en aquells ·casos que l'autor 
cregui convenient remarcar una vocal oberta, v. 
gr.· bibliòfil, albarè~a, etc. 

Les paraules agudes que escrites en singu
_ lar porten accent, al plural lo perden per inne
cessari, v. gr. ma, mans; mm·i, ma1·ins; cata'1a, 
catalans; eto. 
·,, No s'accentuara ~ap paraula aguda que acabi 

ah l, ll. t, ç, 1·, x, eh, ni cap altra consonant for
ta, exceptuada la s, donchs los basta la força de 
la consonant pel' ser agudes. 

S'accentuaran tots los monosílabs quan cal
gui obri r la vocal, com sò, fè, sòn, etc. 

Los aguts polisílabs verbals com camina1·é, 
fm·é, :aniré, etc., al plural perden l'accent: cami
naremf farem, anirem; mes al mudar de temps, 
s'accentuen les tòniques, v. gr·. camin<frem, f é
rem, menjarem, e1.c. 

Los pronoms no s'accentuen. S'accentuaran 
en cambi totes aquelles .paraules que podrien 
confóndreshi, com món, terra; més, quantitatiu; 
sa, ab salut; etc. 

~o s'accentuara cap i davant de a final, v. g. 
tenia, Maria, fia, etc., per ser regla essencial
ment castellana. Quan se vulga que la i siga a.
tona· y tònica la vocal enterior, pot aquesta ac-

. c~ntuarse, v. gr. varia, tènia, vènia _ etc. 
Deuen portar accent totefll aquelles paraules 

monosílaus que han perdut una n final, com pa, 
ma, g1·a, bò, que abtrnç eren pan, man, g1·an, 
bon, e.te. Se· ooneixera que han perdut aquesta n 
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fent lo plural, v.gr. pans, mans, grans, etc., o be 
fent un derivat, com manejar, panna., graner, etc. 

Igual regla deu observarse ah les paraules 
consemblants de dues o més sílabes, com mari, 
ma1'iris¡ pilcí, pilaris; etc. Aqúest accent, ademés 
rle~marcar lo sò agut, indica la consonant cay-
guda. . 

Es difícil dictar cap regla concreta respecte 
quines paraules tenen de rlur accent obert y qui
nes tancat en ses vocals. Lo millor sera seguir 
als bons escriptors o colocar cada un los que fa. 
ei segons la varietat dialectal de la seva terra. 

,Alguns gramatichs s'han permès la llibertat 
d'usar dos accents en una mateix.a paraula, mes 
nosaltres creyem que no es necessari arri bar a un 
tal oxtrem que podria. Sl:lr cau de moltes confu
siens. 

Fora d'aquestes reglt~s poden presentars fJ al
gunes petites dificultats d'accentuació que'] bon 
criteri del escriptor pet resoldre, procurant no 
contradir los que senyalem. ' 

JV 

. DE L'APOSTROF 

En lo catahí, com en moltes altres llengües eu
ropees, passa que al pronunciarse dues paraules 
les quals tinguin dues vocals iguals o similars en 
eontacte, se pronuncien com si n'ornés n'hi hagués 
una, confonentse'l sò de les dues en-un sol. Per 
exemple la aygv,a, lo home, de Aragó, se llegei• 
xen com si realment estessin escrites laygua, 
lhome, daragó. 



Joseh Àladetrl 
Los antichs, que no miraven gayre prim en 

qüestió d 'ortografia, ajx.ís ho escrivien realmeLt, 
mes al esdevenir Jos e1,wriµtors tin poch cu l'iot-ol:! 
per la cultura de la llengua, vegeren que sent 
dues, les paraules baviAn d'eàser doa lot! grops 
de lletres que s'havien de grafiar, y en un prin
cipi s'estila escrjure ben especificat lo home, 
la àygu,a, . etc., més al iniciarse seriament los 
estudis gramaticalH, y tal volta alliçonats p&r 
l'ex.empl~ dels francesos, los e..:criptor's catalans 
se decidiren a acce¡.,tar l'apostrof per suplir ab 
ell una de Jes dues vocals que sonaven ju11tea y 
aleshores escrigue·ren molt rahonablement l'home, 
l'aygw1, d' A1·agó, etc.¡ costum o regla gramati0al 
que ja ha quedat definitivament consagrat. 

· Se vou ab tota claretat q ue'Js articles y prepo-, 
sició apostrofats, son lo, la, de, dels quals s'ha 
suprimit la vocal sustituhintse µer un apostrof. 
Donchs bé, la colocació del dit apostrof ha donat 
lloch a una incorrecció en lo 'lual incorren toia 
los moderns esc.riptors, y que oal senyalar per si't:1 
yol esmenar eu benefici de la puresa de la llen
gua. 

Passa, rom veu tothom, que quan s'apostrofa 
un article unit a una paraula •se,gfü,nt, es molt. 
faci! col_pcar l'apostrof en son Jloch, puig la me
teixa rabó ni:ttural ho ensenya: l'homP., i'esperit, 
erc .. mes vé'l cas que l'articl~ pert la vocal per 
rahó del sò de una vocal anterior, y aleshoret! 
tq ui es lo qui no pert la noció de la colocació del 
aµostrof1 Pn exemple escrivim: vinrlra lo dia, 
més com la o cau per rabó del sò de la vocal an
terior, tenim necessitat d'escriure v-indtd'l dia, 
y coloquem l'apostrof en un lloch que no li co
rr-eMpÒn . Fixeu vos si aixís com escrivim «vin
dra'l dia» haguessim d'escriure yindr~ l'ho'Yf!,e; 
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veyeu com aquí se coloca l'apostrof en son lloch 
degut? Si l'article en lloch de ser lo fos el, com 
pretenen molts, aleshores seria una incorrecció 
escriure •'7indrí: l'home» y seria de ra.h6 escriure 
«vindra'l home», més la rahó es tan clara, que no 
crech que ningú se atreveixi a defensar lo con
trarj, ni caure en l'error d'escriure el home, el 
amo1·, etc., com fan los castellans, sinó l'home, 
l'amor, etc. 

La rahó natural. donchs, y la. bona correcció 
gramatical aconsellen posar sempre l'apostrof alla 
hont cau la vocal, y aixís ho fan los francesos 
quan escrivint en lo llenguatge parisench o en lo 
francès corrupte de la gent de pooa cultura, es• 
criueu casi solament ab consonants alternades 
d'apostrof, y aixís l'han colocat en alguna època 
los catalans, escrivint per exemple: · 

E fou d'acort que l' Rey d' Aragó a' titula.s 
comte de Barcelona, etc. . 

.Ta aàbem que sera una mica difícil esmenar 
un vici ortografi.ch tan ~rrelat y estès, mes si al-. 
gún dja's logra, la puresa de la llengua'n _sortirà 
guanyada ra. 

Aquest vici, que s'extèn a molts pronoms y 
preposicions, ha donat lloch a errors llastimosos 
fent que s'adoptessin com a formes correctes 
errors fonamentals de suma ignorancia. · 

Han escrit que's. diu y desseguida han consa• 
grat lo pronom es per se, escrivint es diu. · 

Han escrit qi¿e't diré, y han esçrit després 
et dfré per te diré. 

Han escrit que'm vas dar, y han fet 4esprés 
em vas dar per me vas dar. 

Han esorit que'l pare, y han adoptat després 
6l par~ per lo pa1re; etc., et~, 
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Per fer això, valdria mésseguir ·10 camí de la 

formació éiel del, fet d-e ·la preposició de y de l'ar
ticlè l', y fer tàmbé qúes, quem, quel, etc., com 
ja feyen los antichs, que no caure en lo vici de 
bastard~jar les formes gramaticals pures. 

V 
/ 

L'ARTIC!:JE ' 

La llengua catalana no té mes que 90s articles: 
lo, los, yer lo masculí j la, les, per lo femení. 
Això es lo gue han dit y repetit tots los grama
tichs en totf'S leB èpoques y han practicat sempre 
tòts los escriptors, desde 'ls trovadors del segle X 

·als poetes y prosistes del s'€gle XX, això es, du-
rant'IIlil anys de 'literatura gloriosa, coronatli pe-r 
lo gílni exce1s de Verdaguer. · 

Unicarnent, d'ença d'uns quants anys, alguns 
flamants grarnatichs ,J escriptors, s'han inventat 
un riou article, ]'el, lo qual desgraciadament va 
extenentse com taca d'oli per tota la literatura 
catalana., , 

Los uns s'apoyen en que en algunes contrades 
lo pronuncien; los .altres eu que'la. classichs l'es
crivien. Don,chs bé, ni may s'ha escrit ni may 
s'ha pronunciat. -Lo que en algunes comarques 
pronuncien es un article lo ab o cayguda, l', o 'l, 
_una-especie de l liquida, ab un BÒ de vocal ante
rior, per exemple: que'l pare, no)l veuré, y'l Juan, 
etc. Això no rol dir que aquesta inclinació s'ex· 
tremi per. vici J's dei-xi sentir una especie d'el, 
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però lo vici no's deu accèptar may com -a regla en 
bona gramatica. 

Respecte a que'ls ulassichs l'escrivien es com
pletament fals. May ningú podra citar un sol àu• 
tor classich que hagi fet us d'aqueix. article. Los 
c1as~ichs catalans escrivien el per ell y en alguns 
altres oasos de formes contretes, però may CQm 
article. Lo que ha donat peu a n'aquesta suposi
ció es lo no haver sa.pigut llegir los claf'lsichs. 
Nostres gramatichs, per exemple, han obert una 
orònica y han llegit: 

«El Rey de Navarra vingué fins a nos» 
Si haguessen sapigut llegir haurien vist que 

l'El ab que començall paragraf no es tal article 
sinó una forma contreta de E y lo, y per lo ' tant 
equival a 

E lo R;,ey de Nava1·ra, etc. · 
S'ha de tenir present que'ls clússichs acostu-

maven a començar lo paragraf per una E, que es 
lo meteix Et llatí debilitat, y quan la parau1a · 
que seguia .era "un article ' lo, la o queya, y com 
que sols sonava la l, ells la ·grafiaven Junta ah la 
e anterior y res~ltava la forma el. De igual ma
nera , avuy que per comptes de e conjunti va fem ' 
y, si grafi.essim com ells o guiantnos per lo sò, en 
comptes d'escriure correctament 

« Y lo rey de Navarra, etc., 
Escriuríem: 

«Il rey de Navarra, e~c.» 
ab lo qual resultaria la naixença d'un article il . 
com los italians, tan inadmissible y absurt com 
l'el dels castellans. _ 

Llegeixis ab sa crite1:'i1ls classichs, J 1
d ' veura 

que sempre ~ue apareix la forma el es deguda a 
una e conj untj va an~erior. L' article masculí 
únich en catal!l> eij lo, ben viu entre nosaltres, y 
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'may lo devem sustituír per un altre purament 
castella-o degut a l'jgnorancia dels grarnatichs. 

VI . 
l 

LA Y CONJUNTIVA 

Un gros error dels gramatichs es lo volguer 
expressar per una i la. conjunció catalana. Alguns 
gramatichs castella.ns, entre ells en Salva, ja ha
vien provat· d'introduirho a la seva llengua y 
fracassaren Això es degut o al mal gust dels 
que ho proposen, o a la falta de coneixement" de 
lo que es y sjgnifica la tal conjunció. 

La y catalana procedeix del et llatí, que en to • 
tes les ll~_ngües neu-llatines de eop passa a ser 
e per cayguda de la t y encara avuy la conserven 
algunes llengues com lo francès, l'italia, lo pro
venyal, lo gallech, lo portuguès, etc. Lo catala la 
conserva :fins a la decadencia y'l castella fin& a .la 
aparició de La Ceiestina. . 

Donchs bé, per una natural inclinacjó a la de
bilitacjó, l'et llatí que esdevingué e, lo sò de e se 
convertí en sò de i. Mes per sobre 'l sò, primor
dial al sò, hi ha'l signe, car lo sjgne es la base 
de tot a escriptura, y aquesta conjunció deu aj un
tarse a la trndició y a la regla a fi d~ que sia en
tesa per tothom. Si l'et llatí lo convertim en i, la 
regla queda destruïda. O s'hà d'escriure e, com 
en Bulbena, o en son lloch una lletra . que sjga 
senyal de contracció, com es la y grega. Los 
francesos y altres, quan n escriuen e escriuen &, 
que es signe de contracció de etcwtera, jgual a 
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et. Aixís en catala veyem Massó & Casas, Pel & 
Ploma, etc .. lo q u al s'entèn per; tot lo mon, però 
donaria lloch a duptes y a males inMrpretaci.90~ 
si en ]loch del & hi posàssim una i, que només 
servi ria per los catalans y castellans. Però com lo 
catala de sempre- ha senyalat les contracèJons per 
una y grega, lo natural seni escriure la conjunci<S 
ab aq de ta lletra, no cayent ~ay en lo disbarat 
de t't,rho ab una i llatina, que àdem~s de ser una 
grossa incorrecció gramatical, es d'u,n ~fecte. ee~ 
tètich desastrós , 

VII 

LA CH FINAL 

Alguns gramatichs, sense mirar a com va ni a 
com costa, han proscrit la h final de les paraules 
que la solien portar. Al pronunciar, per exm:nple, 
les paraules such, foch, no cal tenir l'orella gay
re fina p13r percibirhi una aspiració que s'allarga 
quelcom més en lla de la e, que ab molt bon ori
teri los ca r alans han senyalat per ·una h. Això es 
<iegut a que les paraules catalanes que ac~ben ab 
eh son procedents d'altres llatines que acabaven 
en us, ,v. g. succus focus, y al contranre~, se- ,. 
gons geni de la nostra llengua, ha quedat q_uel. 
com del autich sò que es natural marcar ah tina 
h, signe rl'aspiraoió y no trencar la paraula se 
cament ab una e com qui talla un membre ab 
violencia . .U nicarnent ho feren aixfs los proven-
çals, poch cuy iadosos de la grafia · y'ls francesos 
que ho prengueren d'ells tal com ho trobaren. 
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senç mirar d'hont ·procedia la paraula ni la-ma• 
Mra de pronunciarla de les gents del Mjgdia 

, q-qe no eren franchs ni germanichs. . 
- La e final constitueix, donchs , u.n barbarisme 

· ·introduhit en nostra c-qlta lle?gua, 

--
- VIU 

_LA D FINAL 

_Uo altre error gramatical de pes es creure que 
una paraula catalana pot acabar ab d. May, fins 
ara, havia aparegut aquesta lletra e,n final de pa
rau.la. Tot fa cre_u_re que es un galicisme impor
tat per los seíni-ilustrats que llegeixenJ·a premp· 
s'a 'de Paris y compren alguna nove1-a francesa. 

· Se comprèn que'Js francesos, que tenen incl-i
' nació a matar· la vibració de · 1a p_araula apagant 

-la 'derrera. lletra ab un tò naçal, hagen adoptat ]a 
d, però no ho ,podem fer may los catalans. La 
nostra naturalesa fònica, es clara, vibrant, enèr
gièa,y la t -"es la sola consonant ab la lllual de.vern 
tancar les paraules que la demanin. Tant es aixís 
que fins acostumem a posarne a les paraules,que 
no'n deuen dur, com escorpit,. a.pit, etc., que son 
es.carpí, api, etc. . 

Lo posàr la d en final de vocable, no pot ser 
mes que un galicis·me o un castf'llanisme. paig 
abdues llengües·tendeixen a amollar la vibració 
final d.e la paraula y fir.s aniben a ~uprimirne la. 
coi;i.sonant. Per exempl.e los casteHans escriuen 
,ociedad però ja pronuncien socieda, y fi.os pot 
assegurarse que ho arribaran a escriure acadèmi-
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cament~ co_m ja fa~ en lo llengnatge xulescli de 
les cnmed·if' S del género chico. Los francesos Ai, 
aquelJs han anat 11 olt més enlla, y pobre d'aquell 
que ei:.-c ri gu és societr,t o se,c iPted, com en la Edai; 
Mitja, s ·ha d'escriure ja sócieté, e.om los caste
llans ei-criuràn sociedriJ y'ls ita.ljani escriuen 
tamb é società. Pe1 ò qüè n'hem de fer nosahres 

_ que aqaesees llengües dege~erin y e1' amollin, _si 
t ts diem ben vibrant societat~ No tenim la pa
ra ulà en tota 9a força y -puresa? 

Di u eu Jos par.tililaris de la dJina] que la posen 
perq ue aquesta apareix en los- derivats femenins 
y es precíti unificar 1a ortografia, més ben dit la 
ortologia, v. g. f edrl-fer>1da, hum1:d-humida. 
Aquesta ·es una rahó de peu de banch. 'Los que 
tal diu~n haurien qe reparar que l'amol lament 
de la t en d s'ha fet per una degeneració o vici 
popular, .Y que per comptes de rebaixar lo correc
te finA a lo degenerat, millor tasca seria procu
rar elevar lo, degenera.t fins a Jo correcte, y sent 
ja impossible, proçurar preseFvar lo correcte de 
la degeneració. 

Ademés, si ·tal fecim, seria ridicol veune es
crir, llibertari., bondnd, est?:mad. corJJprad, c:ulti
vud .Y u 11a infinitat d'adgetius .V partieipis y noms 
que semblaria que'ls bavem p1è3 directament del 
cas•elhí. y m::tlahit lo serve_y que hauríem. fet a la 
nostra llen,Q;ua ab nostr('S ridícoles reformes. 

S'ha extès tant ja entre'ls joverns : literats a
quA ta degennaci6, que fins los noms propis 
acost,uu1en a f'Scriurels Hh d final, com Eduard, 
Ricrwd, etc., f'n contra de la fonètica .Y de la tra-

1 

· d ició, que ban fet sempre Edita17 t, Rüart, etc . 
LoFI que tal fan, preferejxen, inüonscientment, 
ser uns servils imitadors de l'evolució del francès 

. o del castella, qu~ regoneixe Ja natura del català . 
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.IX 

LA. H INICIAL y · MEDIAL 

Àlguns gTamaúchs .oÒ sols han decretat la su
pressió de la h final, sinó que han provat de 
treure la inicial 'y intermitja de tòts los mots, si 
be encara no han arribat a la bestiesa d'escriure 
ome, ad~sió, 01To'P ,' etc. Per.ò ja hi arribaran. 
- L_a h, per més que es una lletra muda, es un 
gr,an element de la gra!llà.tica, -y sense gramàtica 
no ·hÍ ha llengua escrita possible.' En les llengües 
es precís respectar la llu i; :filiació, la tradició, la 
historia, si j3S que vo1e·m queºJs estrangers lle-

. geixin les nostres obres. De lo contrari far.em 
una Uengua ~sorita al us del vulgus, y lo meteix 
escriurem que caus. que ca cau.s. 

La ,hinicial se posa en la majoria de casos ~n 
tecort. del lla·tí, p. ex. hoine-homo, herba-herba, 
hoste hospes, -hort-hortus, etc. 

En altres casos, quan prové de paraules gre
gu-es, com hèrqe, hemicicle. heretge, hemisfe1'i, 
ltemorragia, etc., se posa perque la e grega_ té la 
forma de R J totes les llengües estan contextes 
en conservarla com indicant la filia":}ió grega, que 
la fa ·entesa per tothom, y m'apar que'l principal 
fí que ateny una lleng_ua, es lo de ferse entendre, 
Sjllvat lo parer dels · enemichs de la h 

La h medial cal posarla en reccrt d'uña conso
nant 'c~ygúda y pera omplir lo/ buyt que hi deixa 
aquella cons0riant, que ~mcara avuy not,em. Pt3r 
exemple escrivim ,,-ahó perque en llatí fou 1·atio
nem, y en les altres llengües vives encara hi po-

• , l 
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sen una o dues consonànts, com razón, raggione, 
ra1·son, razó, 1·azaó, etc., J encara avuy dihem 
racional y no 1·aonal. Lo meteix. podríem dir 
de totes les demés paraules hont lo sa criteri del~ 
.bons escriptors l'ha conservada. Si oblidem això, 
farem com los francesos que per hom diu escriu
en on dit, deiu.nt l' hom de tal . manera que ja· 
ni'l seu criador lo coneix... · 

X 

LL])TRES MUDES 

Es un error creure que en cata.la' hi ha lle
tres mudes, com en francès. Les lletres s'escriuen 
per esser pronunciades, y si parlant correntment 
deixem de pronunciarne alguna, ~s solament per 
vici o degeneració, lo q u al ei en fràncès ha. arribat 
a constituir regla, no devem permet.r:e -que tal ' 
passi en ca.tala .. 

J Aixís, donchs, devem esc~,iure y pronunciar -
fior, dolo1·, lc meteix que fem ab amor; co1·, etc., 
y no dir fió, doló, etc., puig a seguir per aquest 
oamí arribariem al extrem de dir ·com los mallor
quins mtí per mm·, eó per co1·, y altres idiotismes 

. que sola jndiqn~n la degeneració d' una · llengua 
causada pel predomini del vulgarisme en contra 
de la µureaa gramatical dels escriptors cultes. 
Aixís sigué com als primers tempFI de} Renaixe
ment, abondon~da l'escriputra de 1a nostra lltm
gua a· mans indoctes, s'arriba. a escriure 1 'horrible. 
,catala. qu'a.ra'tJ parla• tan propi de l~e gatade~. 
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XI 

LA S S.iJNZILLA Y LA SS DOBLE 

Es difi.cirestablir una reg1a per l'us de l~ s 
sen-zilla y dobl8. Lo sò, la fonètica, deu ser 1'ar
brit. Per qui sa.g lo fra1

ncè:3 es faci l I guibantse 
p,er lo sò, sapiguer quan correspòn s o ss, puig 
son ben diferents los sòns de casa y massa, mes 
per qui no'l sRpiga la regla més segura es guí
harRe per lo sò de la s castella.na,. y posar ss en 

' tots los cu1os fan que la catalalla tinga ne tenir lo 
sò d'aquell!l, v. g pasa1·-passa1·,_<;icosa1·-acossar, 
usant la s senzilla en tots ag_uells altres en que 
lo sò eB més~ dolç, com pesar, cosfr, etc. 

XII 

r LES LLETRES COM POSTES O GRO PS. 

En ca.tala, ººD'.! en. les altres llengli.es,,succe
heiX: que per representar un sò dete·rminat deve · 
gades nos hem de valdre de dues . consonan,t.'3 
j q.ntes. Cal remàrcar les següen.te: , 

NY-GN 

Antigament, lo que avuy es ny era ,so}s 11 .• o 
n. doble, reforçada, exp. canà per canya. dona 
per danya, m_ea ab l'us s'amí reforçant, fi.us al 
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extrem q__ue·ls castellans tingue.ran de marca~ 
aquest _rt>fo, ç 1ios.~nt una ralleta sobre, (ñ) y'1s 
catalanl!! aj untanthi una ~ltra ll{ltra (ny), y això ha 
quedat definitivament. · 

Cal remarcar que no sempre fou ai,xí, puig 
en sos primers temps se feu lo -signe de ny es
crivint nh, grop que encara usen , los llengua
docians de l'altra l?anda dels Pirineus . y ab eUs 
los portuguesos, escrivint Espanha, haça'(l.hri, etc :-. 
¿_Qui sab-si seria ·ruellor retornar al bon principi 
y unificar Ja nostra grafia ab la d'aquestes na
cions germanes~ · ' 

La tn .. dic ió llatina nos dona un alt1·e gt'Op per 
expressar a4uest s9, y es GN. Aixís quan esori• 
vim y pronunci~m Uarl@magp.è estem en un error 
fonètich, puig sona Oarleipa.ny, ja que la V€:IU -
,nagne no s'havia conegut ma¡ en Cd.tala, J en 
cacnbi tenim Montmany, Vallmanya, Oasama.nya, 
etc. Si adoptes1:;ÏJn aquest' grop -per lo sò ' de n 
reforça-da uol:! uniriem als fra:nceaos y al's italians, 
puig ~lls també escriuen Espagne, Spagna. 

Un altre error més greu que aqueªt, es_ ]'ha- ' 
ver a.guit als castellans eo .l'adopció del grop ll 
per significar lo sò de l reforçada. L_a ll en catala 
no té altre valor que la de doble l, com Col·legi, 
Ma'l'inel-Zo, etc., encara que ,estiguiò juntes. Per 
expressar lo sò que avuy donem a la ll caldria re-· 
tornar al origen de la nq_stra llengua 'J adoptar l~ 
grop llt que ja t~oiem, escrivi~t palha, malhn, 
c11stelh, etc., com encara avuy fan los llenguado- · 

- cians y'ls portuguusos, conseqüents ab la tradició 
v. ,. pw·elha, bolha, ·etc • .Mes, qui es capaç de 
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corretgir un vici tan · arrelat, y entre gent tan 
presumptuosa y toçuda'? _ 

No obstant creyem que seria mes fücil resuci
tar aquest grop que no inventar una lletra, com 
proposa en Fabra,·una mena de 7, ab una Tallela 
travessera a modo de t, es dir, una . especje de 
signe· com lo de lliures esterlines. Si ja tenim lo 
nostre propi, ja usat de sempre per los altrefl, 
perquè tenim de buscar lo desconegut, quens fa-
ria estranys a tothom'? . . 

XIII 

LA .G FINAL 

La g final no pot tenir may lo sò de e, com 
. erroniament han pretès alguns gramatiohs, que 
àesprés .han .tingu~ qe regoneixe'l seu error recti
ficantse ells meteixos. 

L'error ha procedit de que han considerat 
q.ue escrivintse amiga devia forçosament d'es
criures amig, grega, greg, y aixís correlativa
ment lo masculí ah lo femení. 

. L'ignorancia dels tals no'Js deixava veure que 
la veritable consonant íinal dels tals mots es una 

. e y no u_na g,· (amicus, grecus) y que's diu amiga 
· per amo11ement de la e d'amjca, grega, per la de 

greca., etc., y aixís d'una iucorie-cció ne ,olien fer 
un: principi, una base, trastornant-la gramatica. 
, .. En :resum, la g final, sobretot derrera de i, té 
unicament lo sò de tx .dolç, v. g. Ma1:g, Roig, 
rn,ig, Reig, puig, etc. Conseouents en aquesta re-
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g]a ha u riem d'escriure m1ja, y no mitja, puget y 
no putxet, tal com escrivim Pujol y no . Putjo'l, 
veíg-veja, J no vet/ a, .etè., etc. Aixís · escriu-riem 
41-b tota correcció. 

XIV 

DIFERENCIA ENTRE LA B Y.LA V 

Lo e-as de confusió entre b y v, tan frecuent 
en caste11a, es ·també u:a inconvenient en ca.tala, 
principali;nent entr~'ls barcelonins1 acostumats a 
fer sempre b. ¿Com distingir ]'una de l'11ltra'? ~ 

Podria di~tarse una regla b~stant fixa dient: 
S'escriuran àb b totes aquelles ·paraules que pro• 
cedeixen del llatí y porten p en aq_uella llengua, 
com capilir,s cabell; sa.pere.-saber, sap-iens-sabi, 
mes nos trobem ah la dificultat-de que'l llatí _ès 
An]s patrimoni de les persones molt cultes, y per 
l'immensa majoria seria en va .fix~rla. ·_ 

En la dificultat d'aplicar aquesta regla, caldra 
anar directam~nt a la aplicació_ de ,la v, y aquesta 
sera .de·lley usada en ·lo cas general,~abso]u.t, de 
que tal lletra procedeixi:de una u o's: converteixi · 
en u àl J?Udar de gen re o cas. Per exemple, si 
s'escriu viu s'he. d'escriure viva,. noU: nova, tou• 
tova, r,au-cava o cova, teu teva, mtu meva, etc., 
deixant la b _per tots Jos altres casos. · · 

De vant de consonant, , l o 1·, es_ sempre b, ex-
ceptuaotse ·cadam·e. , 

·En los casos ~n que ni _una ni altra regla s1ga. 
aplicable, l'escriptor deura subgectarse a la auto
rlta t ·deltil ine~tres, o si li pla u, seguit· la . costum 
de sa terra, 
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.. En tots los casos s'ha de tenir en compte que 

la b es una p deb.ilitada y no s'ha d'exagerar fi.us . 
a in cor re en la incorrecció . d · escriure llivertat, 
acavar, sçivi, ~te. · · . 
- A,dttmés deuen anar ab v tots los participis . 

. verbals com anava, comp1·a1Ja, caminava, etc . 

.xv 
~ US DE µA G Y LA J 

Si tinguessem d'usar aquestes dues lletres 
segon• 10n valor estimològich, sè'ns oferirien una 
pila de dificultats .que entorpirien . bastant l1 e11-
criptur'a de la nostra llengua. Lo millór sera 
donchs dictar dues' regles aenzillísaime1 que en 
res perjudicaran la bon&. literatura. 

I. S'escriura g sempre qu, pr:ecedeixi a una 
• e o a una i: ge, gi, y en tots los fi• als de paraula 

y de-sílaba, v. g. despaig, fuigne, 1:,tc. r 
II. S'e8criuraj sempre que precedeixi a una 

a, o, u, .v.: g. ja,, jo, ju. 
Y fora dificultat.s. 

XVI 

LA P Y LAB FINALS 

. Cal remarcar que'l catala, per rahó de natura
lesa aixís c@m no admet la d final, sin6 la t, així! 
tampoch admet la b, 1inó la p, que es la b forta. 
Cap s'e-~criu de la rueteixa manera tan si significa 
extrem com si es un derivat de cab1·e, que en sou 
ori¡en t~mbé ~ou a.h p, capere. 



Sempre'ls catalan& havien escrit_ cup, nap., 
sap; llop, tBtc .• que seguint ·1@s rigleA d'alguns 
fi.amants gramatichs s'ha,urien cï'esoriure a b b. 

La b formant sílaba ab voeal anterior, sols deu 
escriures ab la- prepo:3ició ab, sola o unida. 

La p final que avuy posen alg1rns a.l _ nom de 
Joseph, filo soph , etc. es. una inoorrocció. La ph 
deu conservarae en aquéatos nom~ per ~uardar 
sa fesomia y ea puresa com fan casi tot, los altres 
idiomes. Aqu~st grop d" ph · procedeix de :
la <I> grega , que p,ot - a1segurarse tenia los dos, 
sòns, de p y de f, segons los C?SOS, y en catal~ 
pot di rse t.a m bé Josep, filosop, tot y escrivint co
rrectamen t J 08~ph, filosoph, etc. 

Se comptèn que a alguns los faci nosa la eru
dició. 

XVII 

LA ÇO C TRENCADA 

En nostre Vocabulad completissim de la lle
tra Ç, havem doD_;at una infinitl'lt de mots catalans 
que haurien" de començar ab _aquesta lletra, mes 
considerant que- e~ prematur lo seu .us actual, 

. ccnsiguem al menys l'us que's deu fer d'aq,uesta 
lletra en la.s demés caso11, això es, quan no· es· i~ 
nicial, cos.t que ja va acaptant tothom. 

La ç inicial generalment procedeix del alarp 
y del grech, més 1a iuter:i;nitja y 1a final procedei
xen del llatí. 

En primer lloch deu usar1e ç quan aquesta o
cupa.'l lloch d'una c7 com. se veu en. comerç, llaç, 
calç, llenç;amiçtat, etc . ., perque fau e,omercial, 
llacet1 calcinar, ll~noeria, amich 1 etc, 
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En segón lloch deu ·usarse ç en aquells casos 
que 1ls castellans usen la z guardant la puresa 
gramatical , com ca.za-caça, .cµoza-moça, primeózo 
•primeriç, lazo-Uaç. Deuen .exceptuarse aquellH 
verbals q qe tot y cor l' e0pone• tlosh1 ç s'han enfor
tit en s J 0$ impoeu.;ibJe tornarlos ·a Ja puresa. , coin 
·simpatisa·1·, civilism·, etc. 

En úhim cas també la ç procedeix de una 
t llatina do lça, com 8e veu en cançó, de canfio, 
pla·ça, de platea; Llorenç, de Laurentum; alça1·, 
d'alt, de altus; adreçar, de dret, de dfrectus; 
av~nça1·, de avant, de ab j ante; esforç, de fort, 
de fo?"tis, etc. També pot procedir de una x com 
balança de bi-lanx, o d'una q, però aquets casos 
són molt poche: . 

· Guardant les regles susdites se obtind_ra un 
us caai complert y· perfecte de la tan düwutida 
lletra ç. . 

XVIII 

LaX 

. Aquesta 1letra que·avuy té entre nosaltres una 
pila de sòns, sols ne deu:ia tenir un: lo fie xeix . . . ' 
com Jª ~ema an~1gament. Avuy per rahó de les 
moltes rnfluenci~s rebudes y pe: reforços propis 
de la naturalesa catalana, cal distingirlí molts 
diferents sòns, eatre'ls quals notarem Jos sE>
güents: 
. !· En ,Princjpi de paraula té aempre'l sò pri 

m1~1u de xeix, v g . . u.meueya, xera, xifra, xó, 
~eixa,_ ~u.fl.a. 1 ~ta 
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ÍI. ·.oerrera t I-o sò de eh càstellana, v. g-
, matx.o, cotxe, catxa.ça, ~te. , · • 

I]J. En los • compostos d'origen llatí sona 
· r¡z, i. g. exèrcit, exemple, eximir, exordi, etc. 

IV. Sona · en alguns dels mots precede-qts 
debilitats per la popularisac_ió, com. extrany, ex
tranger, ext_raordina ri, extroncar, et<?-, 

V. Sona ~s entre vocals, com: qon_vexe, ·prò 
xim. m:ixte. etè. · 

Y per últim sona xeix sempre que té una i 
emolient devant, com; caixa, feix, glÏu_, fa:ix1t, -
coix., etc. 

XIX 

LA y' CONSONANT Y LA I VOCAL . 

A. forç~ de voler innovar, alguns gramatichs • ~ 
han arribat a de1:1con.eixe 'l valor de ]~s llet.res. 
ja que :ignoren que existeix una y· consona.ñt' y 
una i vocal. . 

La y deu empleàrse en tots aquells caso~. en 
que fèreix una vocal, oom teya, veya, fq,ya., o be 
en aquells en que acaba u na para ~la . ó sílaba, 
reforçantla, com ho podria fer una t o una p, per 
ex. rey, apoy, avuy, ñoy, etc. · 

La i vocal ·deu emplearseaol:lment en aque11s 
casos e!l que es ferida per una consona ut, v g. 
vina, dia, tia, etc. o sona sola, davant de conso
'naur.: p1·ovei1•, o lespret de un1 h, com: Vt3hina, 
pahfr etc. 

Fentho aixis - evitarem confusions sapiguent 
quan es fruyt, producte del arbre) y quan fruit, 
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(participi del verp fruir), y. djferenciarem beneyt 
de "!Jeneif, veyncr., ~@ veinri,, que se1;a eucara mi
llor escriure berielút, vehina, etc. 

La y es casi sempr@ fi.lla de u·na coñ: racció., 
. (p. 16) Per ex.ample, quan diem veya; per: arribar 

a n'aquesta forma contreta, primer hem· hagut de 
dir 'l)edú:t,. (baix Uatí, par+i11ipi :l.e vedere, veure), 
des·prés vesi,1, (llen~uadoi:ia) mé!il ·tart vehia (ca
tala antich ), de8prés veía. ( castella mol t degene
rat) y per fí veyr1, cat.ala aotual. Escriure veia, 
.donchs, com fan algu°:s, y pronunciar veya, es 
co'ntrari a la etimologia y contrari a la fonètica, 
es senzillament una grafia filla de 1a incultur/3. 

,. Sembla mentida que hi hage oap persona cul
i ta que no ho comµrengue aixísl 

XX 
La Z 

La z' en catala solei s'usara en tres casos: 
Pdm-er. En lloch d'una s s.enzilla en )es pa· 

raules reforçades per una t, v. g. ·maTtirisar-mar
tiritzar; horrorisar, horroritzar, etc. • · 

Segón, Per fer lo sò de s despréd d'una con
sonant, generalment una no una r o l, v. g.: gan-
zeJJ, esmorzar, colze) etc. ', t:~1 

Tercer En les para u les derivades d l grech 
ab l 'arrel zoos, com zoologi1:1., zootecnia, etc. 

Fora aqaets tres casos .¡ueden poques excep
ciond, coru p. ex. Zidro, Zona, zero/gazeta, ,¡um
~mm, etc. 

Cal notar quc~'l sò d'aque~ta lletra tn català 
' se· fa oem en francès y no com en castella. 
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XXI 

CONCORDANOIA DEL PARTICIP'! AB LO 

TEJU~E D'ACCIÓ. 

Lo bon ca~ala ooneo rda'ls participis, pl uraJ·1, 
masculins o fam,enin1, ab lo terme d'ac0ió, no i
mitant a) oastella que'le fa invariables·, J això es 
un dels gran, tr,ets de la fesomia de la nostra· 
llengu.a. De11 dine, p. ex. 

-Has vist Jo pare'? 
-Si, l'h_e vist. 
-Has vist la mare'? 
-Si, l'he vista. 
-Ha1 vist mons germans'? 
-Si, los he vistos; vi1tes1 si es ·femení, etc. 
Sols sera dispensable alterar aquesta regla 

quan lo ¡.,articipi va devànt. del terme d 1acció, v. 
g.: He vist lo. pare, he vist la aart'r he vist los 
germans, per la rahó de que àl fer lo participi 
vist encara no rï'ha formulat lo terme d'acoió j 
a.quet no se sap ai sera. masculí o femení, singular 
o plural. 

Per últim, cal tenir en compte, per destruir 
c~rts vicis easteHans, que tots les noms adgecti
vals que signifiquen coses iwmateria]s, quali
tats, sensacions, ets, son' femenins, y aixís se di
ra: la color," la valor, la amor, la do.Jor, la hu
mor , la furor, la calor, la sabor, etc., desJerra.nt 

. l'article ma~culí que per _jmit.ació ca1üelhna Íno]ts 
hi acompanyen, dooanr.loshi una naturalesa que 
may havien 6ngut. · . · 
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OBSERVACIONS l.M.PORT ANTS 

En lo cas de usar ben sílaba invers11 1 s'hi deuen compe_n
dre tots los prefixes llatins en ab y ob, co·.u: a0dicació, abju
rar, observar, obtindre, etc. 

En los casos de paraules compo stes en les que hi entri s 
Inicial dei scgón element, aquesta deura ser sem¡;re senzi'la, 
per ex .: r-esonar, girasol, torna sol, resurrecció, t te, per me s 
que·s pronunclin com a dobles. 

La terminació grega eldo,, equivalent" a ~forma, usada en 
los mots cientifichs, esdevé oydi en catala, per ex.: osferoydi, 

hemorroydi, metal~ydi, etc. 
Igualment los mots clentífichs acabats en osis, !sis, etc. que 

eren a la castellana ab doble s, se deuen es:rlure y pronun
ciar ab s senzilla, p. ex.: flogosis, tisis, hemosis, crisis. etc. 

Lo meteix devem dir de la terminació llatina ceus, herb:i
ceus, foliaèeus, que esdevenen herbaci, foliaci, etc. 

En pertocant a ta ç, ademés dels casos senyalats s' esciura 

ab dita lletra tot augmentatiu, com: homenaç, casaça; o tot ad- • 
gectiu que's trobi -en Igual cas, com: bona9 1 postiç, etc. Aques-
ta ç final dispensara del accent a la derrera sllaba, per ser ja 

forta de si. 
Cal remarcar també que la preposició se no s'apostrofa an

tecedint vocal si la segueix una s, v_g.: que's sep~ra, que cal
dnj, ·escriure: que -se separa, que se sap, etc. . \ 
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