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SOBRE DIFERENTS PROBLEMES PENDENTS EN 
L'ACTUAL CATALÁ LITERARI, per POMPEU FABRA. 

OTFIOM sab prou que son rarIssimes les questions d'or-

ke 
174 \ tografía, de morfología i de sintaxi en les quals els nos-

(' 9- 7 --" e) tres escriptors estiguin completament d'acord. 

I II !r6 I Quan s' iniciá la renaixença literaria, la llengua par-
lada•s trobava massa castellanitzada i malmesa per poder 

IINZA/  j,e ,;11 ésser adoptada integralment corn a llengua escrita, i tot 
1-1111- seguit començava la tasca de purificar-la i de polir-la 

cercant de reemplaçar les paraules, les formes i les construccions jutjades 
dolentes, per d'altres tretes de la llengua antiga o de les varietats rurals de 
la llengua parlada. Calla no res menys fixar l'empleu de moltes lletres, 
de l'accent gráfic, de l'apòstrof. La tasca empresa era grossa i difícil, calla 
regirar una infinitat de questions, decidir-se en cada cas entre diferents so-
lucions proposades, i, no havent-hi una autoritat regoneguda per tothom, 
havlen fatalment de produir-se tota mena de divergencies. 

El nombre d'aquestes ha anat creixent cada dia, a mesura que s'han 
anat suscitant noves questions. Solament algunes de les questions primiti-
ves, corn la dels plurals femenins, han estat definitivament resoltes,—quan 
els ha arribat el dia en qué, desapareguts els apassionaments dels que les 
suscitaren, ha estat possible plantejar-les i discutir-les enraonadament;—
però la gran majoría de les nombroses questions que continuament han 
anat suscitant-se, se troben avui dia en un estat comparable al de la célebre 
qüestió de les as i de les es trenta anys endarrera, i han de veure-s proba-
blement Barg temps privades d'una solució generalment acceptada. 

El present treball,.que ve a ésser corn un inventari d'aquestes questions, 
no té pas la pretenció d'ésser complet. Fóra, en efecte, tasca interminable 
examinar una per una totes les questions que avui separen als nostres es-
criptors; així, tot tractant de no oblidar cap de les questions més importants, 
hem deixat deliberadament de costat moltes questions secundaries, l'expo-
sició de les quals hauría allargat excessivament el nostre treball. 

En la primera época de la nostra renaixença les questions que van ésser 
objecte de discussió i originar un gran nombre de divergencies, foren prin-
cipalment les ortográfiques i les morfològiques. Unsautors proscrivien l'em-
pleu de la Q, els altres se refusaven a rebujar-la; aquests, seguint un criteri 
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rigorosament etimològic, vollen que s'escrivís cabal!, gobern, etc., aquells, 
apoiant-se en la tradició, sostenten que calla escriure cavall, govern, etc.; 
hi havla •Is partidaris dels plurals en es i els partidaris dels plurals en as; 
dingú no estava d'acord sobre les desinencies verbals a les quals calla donar 
la preferencia. A poc a poc, no obstant, anava generalitzant-se •1 sistema onto-
gráfic i morfològic d'en Bofarull; un moment, pogué creure-s que tard o 
d'hora tothom acabaría per adoptar-lo; i potser hi hauría realment pervin-
gut si no hagués estat la campanya antagonista dels de l'Avenç. 

Aquests se van posar del costat de l'Aguiló sostenint en ortografía •l cri—
teri tradicionalista contra les exageracions etimologistes d'en Bofarull i de-
mostrant d'una manera irrefutable la bondat dels plurals en -es (Cases-
Carbó). La «campanya lingüística» de l'Avenç ofereix duguesaltres caracte-
rístiques : la dignificació de les desinencies verbals i de certes particularitats 
morfològiques del dialecte central, —en el desig de desencarcarar la llengua 
escrita, — i la tendencia a simplificar l' ortografía desempallegant-la de corn-
plicacions inútils, com els signes purament etimològics o la y dels diftongs. 

Desapareguda la publicació Avenç, continúa l'obra d' infiltració de les 
«reformes» preconitzades per aquesta revista. Una Iluita s'estableix entre .1 
sistema Bofarull i el sistema Avenç. Durant algun temps tot se redueix a 
aquesta lluita, nos susciten noves qüestions, però aviat cessa aquest peno-
de podrIem dir merament proselitista, i, tot continuant regirant-se les qües-
lions antigues, van successivament plantejant-sen de noves : supressió de 
l'apòstrof prepositiu (Fabra), empleu de l' accent greu sobre totes les ee i les 
oo obertes (Nonell), empleu del guió devant de les formes reduides in, t, etc. 
(Bulbena), adopció de nous símbols per a la representació de la l palatal 
(M. Cases, Fabra), substitució dels accents agut i greu per diacrítics sots—
crits (Fabra). 

Mentre passa això en el camp de l'ortografía, i en el de la morfología 
continúen essent objecte de discussió les antigues qüestions dels subjuntius 
en -i, de les desinencies -ám, áu, -ás, etc., sorgeix, en l'obra de descastella-
nització del nostre diccionari, nada amb la mateixa renaixença, un proble-
ma importantíssim : el de la catalanització dels llatinismes que •I catalá ha-
via pres fets del castellá. En la primera época son acceptats sense escrúpol 
mots corn centro, fecundo, método, opúsculo (Labernia, Estorch) ; però no 
tarda a començar-se una campanya contra aquests castellanismes vergonyo-
sos, i acaben establint-se regles concretes per a la catalanització dels llati—
nismes, d'on neix una nova seria de qüestions morfològiques, causa de noves 
discussions i divergencies. 

En fi , les questions sintáctiques, poc estudiades de primer, adquireixen 
darrerament una gran importancia. L'atenció sobre aquestes qüestions ha 
estat sobretot despertada per la campanya de l'Alcover en favor de la descas-
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tellanització de la sintaxi catalana, la qual va iniciar fa ja set anys en una 
conferencia donada a l'Ateneu 'Barcelonés, assenyalant Ilavors, entre altres, 
tres grans castellanismes sintáctics : l'empleu de la preposició a en l' intro—
ducció del règim passiu (Veig A la Warta en compte de Veig la Marta), l'in-
variabilitat del participi passat en els temps compostos (He LLEGIT, la carta 
en cornpte de He LLEGIDA la carta) i l'empleu d'un sol auxiliar per a la for—
mació dels dits temps compostos (HAVIA vingut en compte de ERA vingut). 
Avui un horn presta una atenció preferent a les questions sintáctiques, i 
alguns se preocupen de la descastellanització de la sintaxi tant corn de la 
del vocabulari. Assenyalem aquí corn a questions sin táctiques importants, 
ultra les tres citades : les referents a l'empleu de certs temps dels verbs (si 
demanés... o si demanava...), a l' us d'algunes preposicions(a i en, per i pera), 
a l'empleu dels mots conjuntius qui i que, quin i qual, puix i doncs, a les 
partícules negatives (mai no ve i mai ve, no i no... pas), a l'ordre en qué cal 
collocar els complements átons (Alcover), la qüestió de l'article neutre (Bu!-
bena), la de la supressió de les preposicions átones davant de la conjunció 
que (Fabra). 

Desde •Is començaments de la renaixença fi ns ara mateix, s'ha parlat for-
ça sovint de l'importancia que cal donar a l'etimologia llatina en la fixació 
de la nostra ortografía. Les diferents questions en qué un horn ha fet inter-
venir l'etimología poden dividir-se en tres classes : Recta escriptura de 
dugues lletres corn la b i la v, signes de dos fonemes primitivament diferents 
els quals han acabat confonent-se, pert, continúen distingint-se en algun 
dialecte important; 2. Recta escriptura de dugues Iletres corn la 9 (c) i la s 
(ss), signes de dos fonemes originariament diferents esdevinguts idéntics ; 
3.a Ortografía dels signes purament etimològics, corn la It de home. 

El catalá antic posseeix b i v, que no corresponen pas sempre a biav 
Ilatines (CABALLU cavall, VOCITU bait); aquestes b i v catalanes subsisteixen 
sense confondre-s en algunes varietats, corn el mallorquí; doncs, es evident 
que la llengua escrita ha de recolzar l'ortografía de les dugues lletres b i 
en l'us antic o en el d'aquelles varietats de la llengua parlada que no les 
confonen en la pronunciació. Els gramátics de la primera época, volent con-
formar l'escriptura d'aquestes lletres a l' etimología llatina, introduiren una 
munió de graffes erronies (cabal!, gobern, etc. i adhuc haber, parlaba. Es-
torch), erronies, pu ix que estan en oposició amb les graffes tradicionals iamb 
la mateixa pronuncia actual (mallorquí, etc). Sortosament, el criteri anti-
etimologista de l'Aguiló ha acabat imposant-se en la qüestió de la b i de 
la v, i a poc a poc van essent foragitades totes aquestes graffes erronies. 
Però l' error dels etimologistes, que consisteix en anar a cercar, en la llengua 
llatina, allò que la llengua propria ja •ns dóna fet, reapareix recentment en 
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altres qüestions, per exemple en la de l'ortografía de la a i de la e átones (con-
foses en el dialecte central, distintes en les varietats occidentals), ¡ ja hi ha 
qui creu que cal escriure cram, elmoina, etc. i que les grafíes aram, almoi-
na son dolentes perquè aquests mots provenen de "Eramen, Eleemosyna; corn 
si no escrivissim fines, porten, cánem, escoltar, apesar de procedir aquests 
mots dels Ilatins fi/iAs, portAnt, canAbu, Auscultare. (L'exageració de certes 
regles gramaticais ha estat també causa de l'introducció de grafies erronies: 
un horn ha cregut, per exemple, que calla escriure surtir, cusir, perquè diem 
surt, cus, o fosió, exclosió, perquè diem fos, exclòs, corn si no tinguéssim 
eixir al costat de ix i corn si l'existencia dels mots 0172éS, admès ens impe—
dís d'acceptar els llatinismes omissió, admissió). 

El català antic presenta dugues Iletres, 9 (o c)i s (o ss), que han acabat 
per ésser pronunciades amdugues s sorda. En les paraules d'origen llatí, la 
s provenint des Ilatina i la 9, de c, ci, ti llatins, es clar que aquí l'etimolo-
gla llatina •ns pot servir de guía prou segura encara que insuficient, per a 
l'ortografia d'aquelles lletres, sempre, naturalment, que convinguem en 
mantenir les grafíes tradicionals. En això no hi ha hagut pas conformitat 
ja desde •ls primers temps de la renaixença, puix la majoría dels escriptors, 
tot conservant la c davant de e i de i (cel, gracia), reemplacen la ç per s o ss 
(calsa, cassa), mentre altres mantenen les grafíes tradicionals calça, caça 
(Aguiló). Va arribar, no obstant, un moment que la ç va poder-se donar 
per suprimida (Bofarull), de manera que la ç actual (defensada per l'Avenç, 
en Nonell, etc.) pot ésser considerada corn una veritable innovació, que cer-
tament no ha arribat encara a introduir-se en l'ortografía més usual. Els 
partidaris moderns de la ç retreuen amb raó l'incongruencia de la solució 
cel-cassa. En canvi, algú ha notat que la supressió de la ç constituía una 
simplificació i que, un cop realitzada, convenía conservar-la (Almirall). 

El criteri etimologista, inadmissible en la qüestió de la b i de la v, o de 
les vocals átones (en mots hereditaris), acceptable encara que innecessari, 
en el cas de la c i de la s, es evidentment l'únic a seguir per a l'ortografía 
dels signes purament etimològics. Pert) aquí aon caben i hi ha hagut, en 
efecte, discussions i divergencies es respecte a quins signes ens cal adoptar 
i quins rebujar. Ens referim a la h Hanna i als símbols d'etimología grega 
ph, th, ch, rhi y. El francés i el portuguès conserven aquella i aquests, men-
tre l'italiá i el romanesc suprimeixen la h i canvIen ph en f, then!, etc.; el 
castell , tot suprimint els símbols d'etimología grega, conserva la h llatina; 
el catalá segueix en aquesta qüestió al castellà. A fer desaparèixer aquesta 
especia d'inconseqüencia i sobretot a simplificar la nostra ortografía tendía 
la reforma de l'Avenç proposant la supressió de la h etimològica. Però la re-
forma va acabar per ésser abandonada pels mateixos de l'Avenç davant l'o—
posició de la gran majoría dels escriptors catalans; i després fins hem vist 
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sortir partidaris de la resurrecció dels slmbols d'etimología grega (A. Mas—
riera, biblioteca Foc—Nou). Recentment, en Fabra s'aixeca contra aquesta 
tendencia i reprodueix la qüestió de la h etimológica proposant de nou la 
supressió d'aquest sfmbol (Congr. de la Lien. Cat.). 

La llengua antiga emplea sovint h entre dugues vocals, adés en substi—
tució d'una consonant llatina desapareguda .(DICENDO dihent), adés sense 
cap valor etimològic (LEONE leho). Els moderns conserven la h fent-la•1 signe 
rememoratiu de tota consonant intervocálica llatina desapareguda i el signe 
indicador de la pronunciació dissillábica de dugues vocals successives. Pea) 
aquests dos empleus de la h son incompatibles en molts casos, per exemple 
en cuina, de COCINA, aon la regla etimológica exigiría cuhina, es dir, l' inter-
posició, entre •Is dos elements d'un diftong, d'un signe que es precisament 
l'indicador de la pronunciació dissillábica. La h representant de C, D, etc. 
ha pogut encara menys ésser conservada en paraules corn rehebre (de REC1-

PERE), esdevinguda rebre, en paraules corn dihent, rahó, en qué la pronun-
cia no s'oposa al seu manteniment, se troba en la gran majoría dels casos 
ésser innecessaria corn a signe de separació. Tenint en compte això i conside-
rant que a la It mer signe de separació (influhir, diuhen) es preferible la die-
resi en aquells casos en qué es precfs o convenient indicar la pronunciació 
dissillábica, l'Avenç va decidir-se a suprimir tota h intervocálica. Aquesta 
reforma ha fet ja molt camí, pert) encara son molts els partidaris de la con-
servació d'aquesta h, els quals es precis confessar que, en general, rem—
pleen força capritxosament (escrivint, per exemple, rahó però tió, influhiría 
però continuitat, rihem perb fiem). 

Son cada día més nombrosos els que abandonen el sfrnbol ch final, con-
siderant que es una cosa perfectamentinútil fer seguir totes les cc fi nals d'una 
Ii. L'empenta més grossa en favor de la supressió de la h final ha estat dada 
per l'Avenç; després veiem en Nonell acceptar i justificar l'innovació en la 
seva gramática; per?) alguns gramàtics protesten contra aquesta reforma 
invocant l' us general dels nostres autors antics i raons d'ordre fonètic no 
gens convincents (Grandfa). 

La llengua antiga, corn totes les seves contemporanies, representa gene—
ralment la vocal i per y darrera de vocal (buyt, hoynt). Esdevingut del tot 
superflu, amb l'us de l'impremta, l'empleu de dos dibuixos diferents per a 
la representació d'un sol fonema, s'introdueix pertot el costum de reempla-
çar lay (vocal) per i; aixf, el francés, el portugués, l'italiá abandonen gra-
fíes corn roy, peyto, ayuto, que reemplacen per roi, peito, aiuto (els alfabets 
italiá i romanesc no coneixen avui la lletra y); sols el castellá, tot canviant 
reyna en reina, conserva la y quan es final (rey). El catalá, més conserva—
dor encara que •I castellá, no solament escriu rey sinó reyna. La y antiga 
es, no obstant, suprimida en aquells mots en qué no es vocal subjuntiva 
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(ohint), i això permet fer-la •1 signe indicador de la pronunciació moriosil—
lábica. L'Avenç, en la seva tasca de suprimir complicacions inútils i tenint 
en compre que •s tracta d'una simplicació que, totalment o parcialment, han 
let totes les altres llengües neo-llatines, se decideix a reemplaçar per i la y 
de 1' ortografía usual, que l'empleu de la diéresi fa innecessaria corn a signe 
indicador de la pronunciació•monosillábica (menyspreY,enviY, trisIllabs; ser-
vei, envii, dissíllabs) reforma que li permet de respectar la i llatina de mots 
savis corn heroic, ellipsoide, etc. Aquesta reforma de l'Avenç ha fet també 
molt camí, però compta encara amb nombrosos adversaris, entre Is quals 
figuren la majoría dels gramátics moderns. 

Es sabut que •ls fonemes sonors g, d i b no •s presenten mai en fi de pa-
raula; això no es realment un obstacle a l'empleu de les lletres g, d i b fi—
nals; així, en tota época, un horn ha empleat la b fi nal al costat de la p: 
reb, cab (Cp. mig, desig, aon el signe propri d'una sonora, la g, serveix per 
a representar una sorda, el só complexe tx). El catalá antic adopta, no obs—
tant, el costum de representar els sons c i I finals constantment per ch i t, 
costum acceptat per en Bofarull i seguit encara avui dia per un gran nom—
bre d'escriptors. Segons aquest sistema, els mots que terminen en el só p 
son escrits amb p o amb b segons que •ls derivats tinguin p o b; en canvi, 
els mots en e i en t son escrits tots amb chi amb t respectivament, tant si •ls 
derivats presenten c o t corn si presenten g o d. En alguna ocasió ha estat 
proposat suprimir aquesta diferencia admetent la g i la d finals en aquells 
mots que, terminant en els sons c o t, els canvien en g i d respectivament 
en els llurs derivats (Ferrer). Recentment alguns proposen, al contrari,l'a-
bolició de la b final (Grandía). L'Avenç accepta g i d fi nals, pert) solament 
en aquelles paraules que presenten g i d en els llursétims, tals sang, dema-
gog, diftong, verd, ácid, quietud, pert) foc, grec, paret, nebot, sistema que 
obeeix al desig de no desfigurar massa certes paraules savies amb la desapa-
rició de gg i de dd, que conserven totes les altres llengües. 

Els nostres autors antics conserven la x en els mots emmatllevats al Hatt 
(la qual es pronunciada cs o KO i empleen al mateix temps aquesta lletra 
pera representar la fricativa palatal sorda catalana, apareixent en aquest cas 
la x generalment precedida d'una i subjuntiva en fi de paraula (baix), sense 
aquesta i entre vocals (baxa). La llengua parlada actual no fa cap distinció 
entre ix de baix i* x de baxa, pronunciats amdósx palatal senzilla (ba. ,ba.ta) 
o 'ix (Mix, baxa). La llengua escrita ha operat una assimilació gráfica aná-
loga escrivint i davant de tota x palatal precedida dea, e, o, u, (baix, baixa, 
neix, neixen, etc.), generalització de ix que ofereix l'avantatge d'establir una 
diferenciació gráfica entre la x palatal i la x doble (llevat darrera de i : al—
bíxeres, prolixitat). Hi ha, no obstant, autors que no admeten la generalit-
zació del diágraf ix o que generalitzen, al contrari, la x (bax, baxa), i lla-
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vors distingeixen les dugues xx doble i palatal adoptant per a la primera 
els sfmbols cs ic (acsioma, eclemple) i canviant-la en s o en c en mots corn 
exterior, excedir, a fi d'evitar graffes corn ecsterior, ecscedir. 

En l'empleu de les lletres podrfem encara notar moltes altres divergen-
cies : els uns s'entretenen, en efecte, a canviar les graffes tradicionals —ig, 
trans— en —tx, (nzatx,tranligir), els altres les conserven; els uns ad-
meten la successió bt (dubte), els altres la rebujen (duple); no hi ha acord en 
l'ortografla de les sfflabes je, ji (objecte, obgecte); al costat de regla, etc., tro-
bem retgla, etc.; son freqüents graffes erronies corn sona, adhessió perlona, 
adhesió; els uns escriuen organitlar, els altres organisar; els uns corregir, 
els altres corretgir... 

Tampoc hi ha acord en l'empleu dels signes ortográfics guió, apòstrof, 
accent. L'Avenç segueix la práctica d'intercalar un guió entre .1 verb i els 
pronoms afixes (Fabra). Aquesta práctica ofereix prou avantatges (permet, 
per exemple, distingir iniri-s de miris,porti-n'hi deportin-hi, mirant-rho de 
mirant-ho, faci-ns-ho de facin-s'ho), però está encara ben lluny d'ésser accep-
tada per tothom. L'apòstrof prepositiu ('m, 't, etc.) es rebujat per en Fabra 
i en Bulbena. Quant a l'empleu dels accents gráfics, la llengua manca en—
cara d'un sistema d'accentuació ben fixat i adoptat per tothom. Els dos sis-
temes més generalitzats son el sistema castellá, més o menys modificat, i el 
proposat per l'Avenç en el seu desig de deslliurar l'ortografía catalana de la 
tutela de la castellana. El sistema de l'Avenç, imitat de l'italiá i del portu—
gués usual, té, en canvi, el desavantatge de donar hoc a faltes de lectura en 
els mots poc coneguts i d'ésser el menys adequat per a combatre certs cas—
tellanismes de pronuncia. 

Es avui dia general l'empleu dels dos accents agut i greu. L'accentgreu 
no servía de primer sinó pera diferenciar un petit nombre de parbnims, 
essent-hi usat generalment corn indicador de la pronuncia tancada (Déu, di-
ferent de deu numeral). Més tard va generalitzant-se -1 costum de diferenciar 
els parbnims per mijá dels accents, fent-se servir l'agut sobre les vocals tan-
cades i el greu sobre les obertes (bé, bé) i tot seguit s'extén l'empleu dels dos 
accents a tots aquells casos en qué, per les regles d'accentuació, cal accen—
tuar una e o una o (época, llémena, allò, carbó). Malgrat d'aquesta nova 
aplicació dels dos accents, la major part de les ee i de les oo obertes roma—
nen encara sense diferenciar de les ee i de les oo tancades. A evitar aquest 
defecte de l'ortografla catalana tendeix l'innovació d'en Nonell proposant 
l'empleu de l'accent greu sobre totes les ee i les oo obertes (no sols época, 
alió, sinó séda, bóna) (Cp., en portugués, l'innovació d'en Figueiredo, que 
proposa marcar amb l'accent circumflexe totes les ee i les oo tancades). La 
reforma d'en Nonell ha trobat alguns adeptes, per?) molts li han retret el 
nombre extraordinari d'accents que exigeix.. 
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Finalment, cercant també de fer desaparéixer el defecte de l'ortografía catalana de no posseir 
sinó dos signes pera la representació de les quatre vocals é, é, ò, ó, i tenint en compte la conveniencia 
que un accident tant importantde la paraula corn es l'accent tonic, se tradueixi sempre en una modi-
ficació del símbol de la vocal tónica, i en compte, al mateix temps, la repugnancia general a eriçar 
l'escriptura d'accents, ha estat proposada recentment (Congr. de la Lleng. Cat.) una innovació 
certament difícil de portar a la práctica, peró que constituiría sens dubte un veritable perfeccio-
nament ortográfic : marcar totes les vocals tòniques sense excepció amb petits diacrítics sotscrits, 
menys aparents que Is accents, de manera que, modificant-se apenes l'aspecte de la paraula es-
crita, fos indicat en tots els casos el lloc de l' accent tonic i el timbre de la vocal accentuada. 

Notem una altra innovació també difícil de portar a la práctica : l'abolició del símbol 11 per 
ala representació de la / palatal. Havent estat assenyalat corn a un defecte de l'ortografia ac-
tual que, posseint el catalá .1 só 1 doble (el signe natural del qual es evidentment 11), el só 1 pala-
tal fos representat per 11, en M. Cases proposa per a aquest fonema l'adopció del símbol ly. Pero 
la llengua catalana considerada en totes les seves varietats posseeix dugues / palatals, l'una provi-
nent de / inicial llatina (LuPu !lop) i de 11 (GALLU gall) i l'altra provinent dels grups c'/(oc'cu u//) 
i (TR1PALIU treball), la primera pronunciada II en tot el domini catalá i la segona pronuncia-
da 11 en uns dialectes i i en els altres. Se tracta, doncs, de dos fonemes palatals originariament 
diferents que, corn la b i la y, s'han confós en un sol, però no pas totalment, trobant-se diferen-
ciats en documents antics i en diferents dialectes actuals (corn el mallorquí).Tenint en compte aim), 
en Fabra proposa l'adopció de dos símbols ja antigament empleats per a la representació de les 
I palatals, els símbols / i yl, modificada peró la lletra / amb un diacrític indicador de la pronun-
ciació palatal (top, lrebay1). Aquestes reformes no han estat encara portades a la práctica; així, 
la / palatal es unanimament representada per II, i les paraules antigament escrites amb / doble 
apareixen escrites amb I-1 i més generalment amb / senzilla, consagrant-se així la simplificado 
de l'antiga / doble catalana que la llengua parlada acaba d'estar operant, sens dubte sota I'm -
fluencia castellana. 

Les questions morfològiques més importants son les referents a la con—
jugació dels verbs. Mentre uns escriptors accepten totes les desinencies ver—
bals del dialecte central, d'altres no admeten sinó les desinencies antigues, 
existint entre .1 sistema dels uns i el dels altres tota una collecció de sistemes 
intermediaris. 

La llengua antiga fa en el subjuntiu present la mateixa distinció que •1 
castellá entre •Is verbs de la primera i els de les altres conjugacions; aquells 
presenten e (porte), aquests a (perda, dorma). La distinció desapareix, però, 
davant de s (portes, perdes) i den (porten, perden), i en la majorla dels verbs 
de la primera, al costat de les formes analògiques porte, portes, subsisteixen 
les formes fonétiquesport, ports. En substitució de totes aquestes formes, el 
dialecte central presenta formes amb -i, que li permeten d'establir una dis-
tinció completa entre l'indicatiu i el subjuntiu (aixt posseeix alegres indicatiu 
i alegris subjuntiu, que corresponen a una sola forma antiga : alegres). 
Aquestes formes amb i, que frueixen avui d'una extensió geográfica consi-
serable, han estat adoptades per la majorla dels escriptors; no obstant, molts 
gramátics solen rebujar-les, adés adoptant les formes antigues amb les con-
següents confusions entre l'indicatiu i el subjuntiu, adés admetent en l'in-
dicatiu de la primera i en el subjuntiu de la segona i tercera, les desinen—
cias as, an, (portas indicatiu, diferent de portes subjuntiu; perdan subjun-
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tiu, diferent de perden indicatiu). La distinció operada en la llengua parla—
da mijangant els seus subjuntius en i es, aixf, reemplaçada per una distin-
ció purament gráfica, no recolzada ni en la llengua parlada ni en la llengua 
antiga. I s dóna .1 cas curiós que partidaris entusiastes de les es en el nom, 
resulten ésser partidaris de les as en el verb. 

La Ilengua antiga diu cantam, perdem, dormim en l'indicatiu (Cp. canta-
mos, perdemos, dormimos)i canter; perdam, dormam en el subjuntiu (Cp. can-
temos, perdamos, durmamos). Aquesta distinció ha desaparegút en una gran 
part del domini catalá mijançant la substitució de la desinencia -am per les 
desinencias -em o -im. Doncs bé, mentre molts escriptors accepten la desapa-
rició de la desinencia -am escrivint cantem, perdem, dormim tant en l'in-
dicatiu corn en el subjuntiu, d'altres pretenen mantenir les formes cantam, 
perdam, batam, sirvam, establescam, etc.; i alguns, repugnant-los l'adopció 
d'aquestes formes subjuntives en -am(perdam, etc.), accepten el canvi de 
-am en -em o -in en el subjuntiu, peró mantenen -am en l'indicatiu. 

La llengua antiga presenta parlás, temés, dormís; per?) en una gran part 
del domini catalá, parlás ha estat reemplaçat per parlés, extenent-se cada 
dia més la substitució de la posttónica primitiva e per i; i, corn cal esperar, 
existeixen partidaris de parlés i de parlás, de temessis i de temesses. 

Un horn constata també divergencies en la conjugació incoativa : uns 
autors escriuen establesca, establesques, establesquen, els altres estableixi, es-
tableixis, estableixin; la major1a no empleen l' infixe sinó en les formes fortes, 
uns quants l'admeten també en les formes débils (establescam, establescau); 
certs verbs conjugats comunment corn a incoatius (llegeixi, cobreixi, corre-
geixi) han d'ésser, segons alguns, conjugats corn a purs (hija, cobra, cor—
rija). 

En el verb catalá ha tingut Doc un procés de guturalització consagrat 
per la nostra literatura antiga (que accepta successivament la substitució de 
moga a mom, de entenga a entena, de puga a puixa). Alguns, entenent que 
les formes actuals siga, sápiga, cápiga, vulga, no vénen sinó a continuar 
aquell procés, les creuen acceptables i adhuc preferibles a les antigues sia, 
sapia, etc.; d'altres, pert), les rebujen i sols admeten aquestes; en canvi, molts 
escriptors admeten, a tort segons nosaltres, formes tals corn creguent, pren—
guent, sapiguer, volguer, etc., aon la guturalització ha traspassat els seus If-
mits primitius. També son usades per molts les formes analògiques sigués, 
sigut, sapigués i semblants, a les quals altres prefereixen amb raó les formes 
clássiques encara ben vivents (fos , esta t , sabés , etc.). Un altre exemple de trans-
port discutible d' una irregularitat del present al pretérit es vegés, que, sota la 
protecció dels gramátics, menassa foragitar el veiés (que no es, precisament, 
sinó •1 veés clássic amb la mateixa intercalació de i que trobem en veiém, 
veiéu, veient, abans veem, veeu, veent). Finalment, vénen a augmentar en-
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cara •1 desgavell que impera en la conjugació catalana, un gran nombre de 
formes dolentes, desgraciadament prou frequents, degudes la més gran part 
a l'influencia castellana : favoréixer, combatim, recurreix, aparescut, etc. 

En el nom, les questions son menys importants i nombroses. Notem, 
entre altres: la referent a la disjuntiva o, que alguns no admeten sinó en els 
plurals dels noms en s i en ç (mesos, braços) i altres accepten també en els 
dels noms en x, en sc i en st (peixos, foscos, tristos) ; la referent a l'addició 
de la n davant la desinencia -s, els uns mantenint-la en els plurals de home, 
verge, ase, etc. (homens, etc.), els altres adoptant els plurals analògics homes, 
verges, ases, etc.; la referent a la flexió dels adjectius, suscitada pels que, 
veient sens dubte en l'invariabilitat de certs adjectius corn evident una in—
fluencia castellana, empleen sistemáticament formes corn evidenta, eleganta, 
contra l' us general dels antics. Quant a la célebre questió dels plurals en -as 
i en -es, ja •s pot dar per resolta en favor de les es, per bé que algú, recent-
ment, pretén que •1 plural dels masculins en -a ha d'ésser en -as (teoremas). 

En el pronom, les principals questions se refereixen a les formes átones. 
L'article masculí i tots els pronoms átons llevat la, les, Ii, posseeixen ja en 
en catalá antic dugues formes, la plena o monosillábica (lo, me) i la redui-
da o asillábica (-I, -m), que era escrita unida a la paraula anterior. Havent-
se extés després l'empleu de -m, -ns, etc. en perjudici de me, nos, etc., mi—
jançant l'addició, darrera de consonant o de pausa, d' una vocal d'apoi (g-m, 
1-ns) i havent els moderns cregut convenient d'escriure les formes asillábi-
ques separades de la paraula anterior, dugues questions han estat suscita—
des : la de l' admissió, en la llengua escrita, de les formes reforçades (em, 
ens, etc.) i la de l'ortografía de les formes redu ides. De primer aquelles eren 
sistemáticament rebujades; pert) desde la campanya de l'Avenç, el llur em-
pleu ha anat generalitzant-se, arribant algunes corn el, els, ens, a ésser quasi 
universalment adoptades. Quant a l'ortograff a de les formes reduides, a l'es-
criure-les separades va convenir-se a representar -in, -ns, etc. corn si fossin 
el resultat de l'elisió de la vocal d' un em, d' un ens, etc. (no'in, que'ns); des-
prés ha estat combatuda aquesta convenció, proposant-se, corn ja hem indi-
cat, la supressió de l'apòstrof prepositiu (no in, que ns) ola seva substitució 
per un guionet (no•rn, que-ns). Una reforma molt digna de tenir-se en compte 
es la readopció de les grafíes -y, -u, per a les dugues reduides corresponents 
a les plenes hi, ho, formes reduides avui generalment escrites hi, ho. 

En moltes combinacions de dos pronoms átons se deixa sentir una e áto-
na entre les consonants d'amdós pronoms (m-e-I, ens-e-i, ens-e-la), la qual 
subsisteix en tots els casos, qualsevol que sigui l'acabament de la paraula 
anterior o •1 començament de la paraula següent. En el cas de m-e-I, la e es 
atribuida al primer pronom i un horn escriu Inv!; en el cas de ens-e-I, es atri-
buida al segon pronom i un horn escriu ens el; però en el cas de ens-e-la, en 
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l'impossibilitat d'atribuir-la a cap dels dos pronoms (a menys d' admetre no-
ves formes), la e es genera lment suprimida escrivint-se ens la ; no obstant, 
darrera del verb, aon es costum d'escriure els pronoms tots junts, son fre-
quents combinacions d'aquestes amb la e intercalada, exemple véttsela aquí 
(Verdaguer). La repugnancia que senten alguns per la supressió d'aquesta 
e, els ha portals a acceptar les graffes poc recomanables ens-e, us-e, els-e (que 
trobem també usades en casos corn ens-e sent). 

En la tasca de donar forma catalana als nombrosos mots savis castellans 
introduits en la nostra llengua, les principals questions se refereixen a les 
vocals posttbniques i sobretot a les fi nals o i e. 

Es opinió general que es precis evitar sempre la o final en les paraules 
savies. (Hi ha no obstant qui admet sexo, luxo, modo...) Dos procediments 
d'eliminació han estat adoptats en el cas d'anar la o precedida de consonant: 
Ja seva supressió (model, disc, clor) i el seu canvi en e (teatre, cicle, ritme), 
empleant-se .1 segon quan la o castellana •s troba precedida de certs grups de 
consonants corn ct, pt, gn, tm, sin i els formats per consonant més ro 1, així 
corn en mots corn centauro, fauno. D'aquests casos enfora, es general la su-
pressió de la final vocálica castellana; no obstant, un horn constata hesita-
cions més o menys justificables sobretot en els tres casos següents : —I. Dar-
rera de x : Alguns, parallelament a insecto > insecte, fan de convexo con-
vexe, mentre altres, tenint en compte que •1 catalá admet lax final (per exem-
ple en index, apèndix) adopten convex. Cp. a fixe i afix, circumflexe i circum-
flex, etc. La e sembla generalment adoptada en sexe, luxe, fixe...-11. Darre-
ra de les sonores d, b, g: Darrera de d, la supressió de la vocal final conduint 
al canvi de d en t (al menys en la pronuncia), el desig de conservar la so-
nora porta a adoptar la final e, i aixf trobem antigament rude, profttnde, 
etc. ; doncs : mode, iode, dividende, mètode, etc. Però Is antics practiquen 
també la supressió de la final (vaga bunt), procediment admès per tothom per 
als nombrosos adjectius en -ido (kid, árid, ávid, etc). D'aquf : absurde i 
absurd, etc. Parallelament al canvi de -do en -de, un horn pot perfectament 
admetre •1 canvi de -bo en -be (d'aon : nimbe, cube, tube...) ; el de -go en -gue 
ja no sembla necessari (diftong, demagog); no obstant, hi ha qui escriu dif-
tongue i rebuja, en canvi, cube, tube, etc. — III. En els esdrúixols no com-
presos en els casos anteriors : Fora d'aquells esdrúixols en qué la vocal pe-
núltima es suprimida (fascículo> fakicle) es costum general d'elidir la vocal 
fi nal; aixf, oxigen, prósper , alvèol, etc.; per?), darrerament, ha estatproposada 
l'adopció de la e en un gran nombre d'esdrúixols : átome, antidote, fósfore, 
teléfone (Bulbena). 

En els esdrúixols del Batt vulgar que passaren evolutivament al catalá i 
en els emmanlleus més antics, es general la supressió de la vocal penúltima 
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i el canvi de la final en e (sake, petge, mascle, rotle); pert, en els casos ex—
cepcionals de manteniment de la medial, trobem, al contrari, la final su—
primida :préssec, núvol, mánec, cánem, freixe(n), ase(n), etc. Sembla, doncs, 
que en el cas en qué conservem la vocal penúltima d'un esdrúixol castellá, 
es preferible suprimir la vocal fi nal que no pas conservar-la, llevat natu—
ralment en els esdrúixols corn termómetro (-tre) o método (-de). Pert), do—
nat que en general cal suprimir una de les dugues posttóniques, una qüestió 
-s presenta en cada cas particular: quina de les dugues vocals cal mantenir. 
Les hesitacions més importants son les que constatem en els esdrúixols en 

Lgulo (crepuscle i crepúscol); llevat aquest cas, es general el manteni-
ment de la vocal medial, d'acord amb totes les altres llengües literaries, i 
aquest costum sembla sobretot justificat en aquelles paraules corn antro—
pófago en qué la vocal medial es un element radical d' un dels seus compo-
nents (phago); no obstant, alguns no tenen pas escrúpol, en mots corn qui-
róptero, diptero, per exemple, de suprimir la e de pteron i escriuen quirop-
tre, diptre (Bulbena) corn si la llengua tingués una gran repugnancia per 
la terminació átona -er i no posseís, al contrari, nombrosos mots amb agues-
ta terminació (carácter, prósper, Llátler...). Respecte a l'ortografía de la 
posttbnica medial, un horn constata hesitacions entre a i e (estómac i estó-
mec) i entre o i u (crèdul i crédoly. 

Cérta tendencia a posar pertot la fi nal e, l'adopció (en algún cas justifi—
cada) de les terminacions llatines -us i -um i l'empleu arbitrari de les termi-
nacions ji u en substitució de la o castellana son avui motiu de tota mena 
de divergencies : rar i rare, tumult i tumulte, con i conus, tube i titbits, do-
rur i cloruri, cloroform i cloroformi, focus i focu, porus i poru... 

En els mots hereditaris la u fi nal llatina precedida de vocal subsisteixo 
cau segons que aquesta es tónica o átona (meu, api); parallelament, la o 
castellana es canviada en u darrera de vocal tónica (liceu) i es suprimida 
darrera de vocal átona (calci, residu); no obstant molts fan correspondre 
encara a —uo castellá -uu catalá (residuu). 

La e fi nal castellana es tractada generalment corn la o (epígraf, célebre); 
pert) en els noms femenins corn especie, frase, en qué, en el cas d'ésser mas-
culins, res no justificaría la persistencia de la fi nal vocálica, alguns propo-
sen (i en això no fan sinó generalitzar un procediment antic) escriure a en 
lloc de e; aixt, especia, frasa, classa, catástrofa. La generalitat, pert), escriuen 
encara especie, etc. 

En la catalanització dels llatinismes es precis prevenir-se contra un pre-
judici que pot donar les conseqüencies més calamitoses. Un exemple .1 fará 
cornpendre : «No cal dir metalurgia, cristalografía, sinó, metallurgia, cris—
tallografía (amb 11 palatal), perqué no diem pas metal, cristal sinó metall, 
cristall.» Es com si•ls francesos diguessin : no cal dir lacté, lactique, lacti—
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fére, sinó laité, laitique, laitifére, perqué no diem pas lact sinó lait; o •ls 
castellans : no cal dir secundar, secundario, sinó segundar, segundario, per-
qué no diem pas secundo sinó segundo. Seguint la regla anterior, en lloc de 
lingüística, filial, làctic, literatura, oculista, ens caldria escriure llengüística, 
filial, llétic, Iletratura, ullista! 

Cal, en fi , notar una certa aversió als llatinismes de la part dels confec-
cionadors de diccionaris i de llistes de barbarismes i, en general, dels des—
castellanitlants a ultrança. No •ns cal pas fer aquí una defensa dels Ilatinis-
mes; les llengües germanes n'estan plenes, i no hem pas d'ésser nosaltres 
catalans, que •ns trobem amb un vocabulari per refer, empobrit i malmés, 
els que hem de fer els desmenjats davant de paraules de la llengua mare 
que han estat preciosament acollides per francesos, castellans, portuguesos, 
italians i rumans. Solament podem explicar-nos l'antipatía als llatinismes, 
perqué resulten ésser paraules massa semblants a les castellanes correspo—
nents, i avui dia sembla que la qüestió capital no es pas precisament des—
castellanitzar la llengua, sinó llunyar-la a totes passades del castellá. Exem-
ple : l'execució del Ilatinisme elevar (italiá elevare, francés élever, portugués 
elevar) que, pel pecat d'ésser idèntic al castellá elevar, es sistemáticament 
reemplaçat, tant si escau corn si no, pel verb catalá de soca-i-arrel enlairar. 
A l'obsessió del castellá devem etat, ambent, essença, grettíssim i una infi—
nitat de barroeries de la llengua escrita actual. 

Una de les primeres questions sintáctiques suscitades ha estat la del Ilur. 
Avui aquest possessiu es generalment acceptat; pert, mentre •Is uns admeten, 
Pun al costat de l'altre, llur i seu sinònim de llur, els altres reserven rigo-
rosament seu per al cas d'un sol posseidor. Que •ns sigui permés de fer, a 
propòsit del //rtr, una observació : apesar de fer tant temps que un horn em-
plea aquest pronom-adjectiu en la llengua escrita (molts escriptors practi—
quen una distinció rigorosa entre llur i seu), no hi ha encara dingú que, 
per influencia literaria, digui llur; el llur no ha aconseguit reintroduir-se 
en la llengua parlada. Si tots els arcaismes morfològics i sintáctics que un 
horn pretén introduir en la llengua literaria han de tenir la mateixa fortuna 
que •1 llur, heus-aquí que anem immancablement a un divorci entre la llen-
gua escrita ¡ la llengua parlada. 

El catalá antic, corn el francés i el provençal antics, posseeix qui no—
minatiu (dos ricks homens qui venien ab ella) i que nominatiu i acusatiu 
(aqueles paraules que foren tractades lo matrimoni que el avia feyt). Els 
autors moderns no empleen generalment sinó que; admetent amb ells l' in-
variabilitat del relatiu áton, el catalá literari •s trobarla posseir una forma 
única per al nominatiu i l'acusatiu, d'acord amb el castellá, portugués, ita-
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liá i romanesc. Per?) alguns, atribuint l'invariabilitat del relatiu a l' influen-
cia castellana, pretenen no sols la readopció del qui nominatiu, sinó que 
la llengua literaria faci una distinció rigorosa entre qui nominatiu i que 
acusatiu (la finestra que obries, pert) la finestra qui es oberta), distinció sols 
coneguda del francés modern. 

Totes les llengües romániques fan concordar en un principi •1 participi 
passat amb el régim passiu ; però des que la combinació he cantat perd el 
seu valor primitiu (he, verb; cantat, predicat del régim) per esdevenir un 
temps del verb cantar, una tendencia s' inicia pertot a fer invariable •1 par-
ticipi. El castellá i el portugués caminen de pressa cap a l'invariabilitat i no 
tarden a assolir-la; en canvi, el catalá antic, corn el francés i l'italiá, con—
serva abundosament la construcció antiga (han trobades arts e les han divul-
gades I algunes coses crech que no he vistes) al costat de la construcció novella 
(he cregut diverses coses moltes coses que natura no-ls ha donat I per les bones 
obres que-in han fet I prou paraules haveu despès) sense obeir a regla fixa. Am b 
el temps, el francés literari elabora la seva regla moderna (concordança quan 
el régim precedeix el participi, invariabilitat en cas contrari), mentre l'italiá 
conserva la llibertat antiga; el catalá conserva igualment les dugues construc-
cions acabant per dibuixar-s'hi (en el seu dialecte central) la regla següent: 
concordança quan el complement es un pronom personal de tercera persona 
(l'he cantada, n' hem vistos dos, aixl corn l'hem volguda veure, l'hem poguda 
obrir, l' hem feta sortir), invariabilitat en tots els altres casos (hem vist la 
casa, la casa que hem vist, quantes cases heuvist?) No obstant, un horn cons—
tata frequents derogacions d'aquesta regla en el sentit de fer invariable •1 
participi passat adhuc en el cas d'ésser el régim un pronom de tercera per-
sona. Dins aquest cas, ha estat ja fa temps combatuda la tendencia a I'm —
variabilitat del participi; però, darrerament, alguns atribuint en tots els ca-
sos aquesta tendencia a l'influencia castellana, proposen no pas solament 
el retorn a la llibertat del italiá o del mateix catalá antic, sinó l'adopció ri-
gorosa de la regla primitiva, ja abandonada en totes les llengües literaries. 
A aquesta solució arbitraria i ultra-arcaica (concordança obligatoria en tots 
els casos) oposa en Fabra aquesta altra : concordança obligatoria amb els 
complements la, les, los, ne; facultativa en els altres casos. 

Desde .1 moment que les combinacions he cantat, so arribat prenen un 
valor temporal (esdevenen perfets-presents de cantar, arribar) torna possi-
ble la substitució de ésser per haver o vice-versa; i en totes les llengües ro—
mániques podem, en efecte, constatar permutacions d'un auxiliar amb 
l'altre i, en general, una tendencia a estendre haver en perjudici de esser. 
No obstant, el catalá literari mig-eval conserva molt bé la distinció origi—
naria entre •ls dos auxiliars, corn el francés i corn l'italiá; per?) l'unificació 
dels auxiliars adquireix modernament una gran importancia (Barcelona no 
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coneix sinó haver); així, veiém que la llengua literaria moderna emplea 
apenes l'auxiliar ésser. Alguns, darrerament, rebujen l'unificació d'auxiliars 
operada en el dialecte central i en la major part del domini catalá, la qual 
volen creure exclusivament deguda a l'influencia pertorbadora del castellá, 
i tracten de restablir l'us dels dos auxiliars en els temps compostos, sense 
deturar-los la dificultat de resucitar una complicació sintáctica esdevinguda 
superflua. 

Antigament, en la majorf a de les combinacions de pronoms átons, el 
catalá, corn les altres IlengUes romániques, colloca l'acusatiu davant del 
datiu; però amb el temps s'opera una inversió, lo-m, la-in, etc. esdevenen 
me-I, me-la, etc. (Cp., en francés, il le me donne, illa me donne, esdevinguts 
il me le donne, ii me la donne; però encara avui donne-le-nioi, je le lui donne). 
Alguns creient que l'ordre acusatiu-datiu constitueix una particularitat ca-
racterística del catalá, que hem perdut sens dubte permor de l'influencia 
castellana, proposen la reinversió dels complements, reforma segons la qual 
ens caldrfa dir, per exemple: qui -I m'havía de dir, ja •Is te donaré, quan lo 
us duran, etc. (en Hoc de qui me l'havía de dir, ja te-ls donaré, quan us el 
duran). 

Tots els escriptors moderns empleen un article neutre (lo invariable) 
distint de l'article masculf lo reduible a I, o el). Pert), tenint en compte que 
en catalá antic l'article neutre té la mateixa forma que •1 masculf (corn en 
totes les altres llengües romániques llevat el castellá), alguns proposen l'eli-
minació de l'article neutre actual, que consideren com un veritable caste-
Ilanisme. Aquest, no obstant, está tant ficat dins la nostra Ilengua,que •ns 
será probablement ben difícil de renunciar-hi, sobre tot perdut l'antic de-
mostratiu antecedent ço (qui no da ço que dol, no pren co que vol). 

No essent estranya al catalá l'introducció del règim passiu de persona 
amb la preposició a (per que pugua loar e beneir lo teu glorios Fill e A tu per 
tostemps), era natural que sota l'influencia castellana, se produís una ten-
dencia a donar a la dita construcció la mateixa extensió que posseeix en 
castellá. Sortosament ha estat ja iniciada una campanya contra aquest 
castellanisme, i els escriptors han estat advertits que. cal reduir tot el possi-
ble l'empleu de la preposició a davant del règim passiu, sense arribar 
perxó a bandejar-lo completament (o quasi completament limitant-lo a 
casos corn ME coneix A Nit), corn pretenfen els iniciadors d'aquella cam-
panya, retreient que •1 castellá era l'única llengua que coneixfa aquella cons-
trucció i donant a entenent que aquesta era completament estranya al ca-
talá antic, coses totes dugues inexactes. 

El castellá diu Me quejo DE su conducta i Me quejo DE que hayan hecho 
esto, es dir, introdueix el complement d'un verb (o d'un nom o adverbi) 
d'una manera idéntica, sigui aquest complement un substantiu (su con-
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ducta), sigui tota una proposició (que hayan hecho esto). Tenint en compte 
que aquest empleu de les preposicions de, a, en davant de la conjunció que 
es contrari a l'us general dels nostres autors antics (... prestaven pecunia ab 
condició QUE hom la-ls retés j no so digne QUE tu sies causa de la mia mort) 
i que en la llengua parlada es actualment encara practicada l'introducció 
de les proposicions completives amb el simple que adhuc en el cas que 
aquestes facin l'ofici d'un complement preposicional (estic segur QUE vin—
drá, estic content QUE vingui, d'acord amb totes les altres llengües románi—
ques), alguns consideren l'empleu sistemátic de les preposicions átones 
davant de la conjunció que corn un castellanisme, i consellen preferir, en 
general, a la construcció amb preposició la construcció sense. En consonan-
cia amb això, caldrfa usar a fi que, per que (d'acord amb els antics) i no 
pas a fi DE que, perA que corn fan els moderns; des que fóra igualment 
preferible a desDE que. 

Després d'una época en qué les partícules hi i en eren més aviat emplea-
des escassament, avui les trobem usades amb una profusió deplorable. Al-
guns arriben a erigir en regla que sempre que fern l'inversió consistent en 
començar la proposició per un terme representable per hi o per en, el verb 
té d'anar immancablement acompanyat de hi ode en; per ells, una propo-
sició corn En tal revista hem llegit tal article (construcció habitual en els 
no'stres autors antics) no es prou catalana; cal dir En tal revista in hem 
llegit tal article. I corn que, per altra part, hi ha una afició inexplicable a 
començar les proposicions per les determinacions circumstancials, la prosa 
corrent apareix horriblement enfarfegada de his i de ens. Una reacció s'ha 
iniciat contra l'abús d'aquestes partIcules, que arriben a ésser emplea—
des quasi sistemáticament, adhuc en les proposicions relatives (en la qual HI 

hem !legit...) aon l'inversió es obligatoria, més ben dit, aon no hi ha inver-
sió, puix que l'ordre gramatical hi exigeix començar pel relatiu. 

Una gran part de les divergencies que un horn pot constatar en qües—
tions sintáctiques, son degudes a la comissió de veritables faltes de sintaxi 
pels uns, les quals son evitades pels altres, faltes sovint degudes a inadver—
tencia dels escriptors (els hi, en lloc de els datiu) o a l'influencia castellana 
(en ell hi referint-se a cosa, en lloc de hi tot sol); però sovint també co—
meses amb tota l'intenció en la creença que son, al contrari, remeis pre—
ciosos contra tal i tal defectuositat, real o imaginaria, de la llengua parlada; 
exemples el doncs causal (estará malalt, DONCS no m'escriu), inventat per 
remeiar el castellanisme pues; el relatiu el quin, amb qué molts eviten el 
qual, massa semblant al castellá el cual; els pleonasmes en el qual ..., del 
qual EN ..., etc. 

La solució definitiva que han de rebre una gran part de les qüestions 
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morfològiques i sintáctiques examinades, depèn de la solució que donarem 
a una qüestió capital, que ha estat discutida en diferents ocasions (darrera-
ment en el Congr. de la Lleng. Cat.): la de quina relació ha de guardar la 
futura llengua literaria amb la llengua parlada. ¿Hem de rebujar en abso-
lut els canvis que ha experimentat la llengua, els quals han romput l'unitat 
aconseguida un dia, —o recolzar el català literari sobre la Ilengua parlada, 
purificant-la, refinant-la, però evitant tots aquells retocs que la poguessin 
encarcarar? ¿Hem d'admetre, corn ha estat proposat diferents cops, l'exis-
tencia de dugues llengües incompenetrables, —una llengua purament lite-
raria, arcaica, inmobilitzada, i una Ilengua familiar, vulgar, condemnada 
a una perpetual degradació —o rebujar una tal dualitat i voler les dugues 
llengües tant acostades que la parlada pugui infondre tota la seva vida a la 
literaria i pugui, en canvi, anar assimilant-se tots els perfeccionaments i re-
finaments introduits en aquesta? 

Si un horn accepta la primera solució, llavors desapareixen gaire bé 
totes les qüestions morfológiques i sintáctiques actuals; la llengua literaria 
antiga •ns les dona resoltes. Cap dubte, llavors, que hem de rebujar els sub-
juntius en -i adoptant els subjuntius en -e i en -a, encara que incompati-
bles amb el dialecte central; que hem de rebujar igualment les substitucions 
de les desinencies -ám, -áu, -ás per les desinencies -ém -éu -és; que hem 
d'adoptar els dos auxiliars haver i ésser en els temps compostos. Cap difiCul-
tat, llavors, a bandejar la desinencia -o de la primera persona de l'indica-
tiu present, ni a resucitar l'empleu del demostratiu antecedent ço. En el 
perfet d'indicatiu, res no impedirla l'adopció del paradigme clássic, avui 
abandonat de tothom temí, temist, temé, temem, temés, temeren. I adhuc 
podriem donar-nos el gust, en les combinacions de pronomsátons, de sepa-
rar-nos de totes les altres llengües romániques collocant l'acusatiu davant 
del datiu (bo-m, la-m etc.). 

Si un horn accepta la segona solució, llavors totes les qüestions ressor-
geixen dificilíssimes de resoldre, adhuc adoptant unanimament el criteri 
d'acostar-nos tot el que poguem a la llengua antiga; puix que, en cada cas, 
fins en aquells en qué la superioritat de la solució arcaica sigui indiscuti-
ble, ens caldrà sospesar les probabilitats de fer-la reviure. I, altrament ¿com 
aconseguir llavors que la llengua literaria no traeixi les varietats dialectals 
de la llengua parlada? Perquè, no adoptant-se la llengua antiga, solament 
hi hauría un mijá d'aconseguir-ho : l'adopció d'un dels dialectes actuals 
corn a basa de la futura llengua literaria, dialecte que no podría esser altre 
que .1 de la capital; i es clar que mentre hi hagi molts que creguin que .1 
llenguatge de Barcelona es el catalá pijor de tots, no cal esperar que •ns deci-
dim a donar-li una preferencia, a la qual, per altra part, ell sol pot aspirar. 

Molts, no obstant, no consideren pas corn un gros inconvenient que la 
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llengua literaria reflecteixi les diferencies dialectals de la llengua parlada 
(Maragall). I es d'observar que alguns s'oposen a això precisament de por 
que la llengua tendirta aixf a una uniformació sota la preponderancia 
creixent del barcelonf (Carreras). En realitat, si cada escriptor escrivf a en 
en el seu catalá,— no en el catalá de la gent f nfima de la seva encontrada 
sino en el de la gent més culta,— les divergencies que apareixerfen en la 
llengua literaria no foren potser, ja avui dia, tant grosses corn molts pensen, 
i es de creure, venint temps favorables a la nacionalitat catalana, que agues-
tes divergencies anirfen atenuant-se, i una compenetració s'anirla operant 
entre la llengua literaria i el llenguatge de la capital : — no .1 barcelonf 
d'avui dia, sinó un barcelonl tot altre, deslliurat de castellanismes, influen—
ciat per tots els altres parlars catalans, enriquit, refinat : — el futur parlar de 
la futura capital de Catalonia! 
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