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L’adaptació de l’alfabet llatí
Les llengües romàniques van fer seu l’al-
fabet llatí per a l’escriptura. Aquest fet
té lògica: la gent alfabetitzada ho era
en llatí. Hi havia, però, uns sons que el
llatí no tenia; per tant, va caldre adop-
tar noves solucions per representar-los.

Per exemple, per a la labiodental fri-
cativa sonora [v] es va duplicar la grafia
u. Abans s’utilitzava u per a variant
minúscula i V per a la variant majúscula
(vegeu, per exemple, l’ajuntament de
Tarragona, que té escrit, a la façana,
AJVNTAMENT ). Per al so [u] hom va
reservar la grafia arrodonida u –i es va
majusculitzar en U– i per al so [v ] hom
va reservar la grafia en punxa V –i es va
minusculitzar en v. En part, aquesta tria
té raó de ser perquè el so [v ] prové de
mots que en llatí ja tenien [u]. Un cas
similar és el de la palatal fricativa so -
nora, per a la qual es va usar j, que no
és res més que una i allargada (aquesta
tria té la mateixa raó de ser que v: molts
sons amb palatal fricativa sonora tenien
i en llatí, com ara iudice > jutge ).

El sistema d’escriptura de les
palatals
Pel que fa a les palatals lateral i nasal es
va optar per grafiar-les segons aquest
sistema:
La lletra del so més semblant + un
modificador gràfic.
La lletra del so més semblant és, res-
pectivament, l i n. El modificador grà-
fic és diferent en cada llengua:

MODIFICADORS
- occità i gallego-portuguès: h
- francès i italià: g
- català: y
- espanyol: duplicat

Expliquem-ho detalladament. La lle-
tra h ja era emprada pels llatins com a
modificador, posada darrere de la gra-
fia que acompanyava. Així, per bé que
disposaven de f (fero ), en mots grecs
van usar el dígraf ph (philosophia )
–hom apunta que possiblement es pro-
nunciaven d’una manera diferent.

En occità van recuperar aquest
recurs i van posar una h com a modifi-
cador:

- palatal fricativa sorda: ch
- palatal lateral: lh
- palatal nasal: nh
Així, uelh ‘ull’. Aquest sistema grà-

fic s’estengué per la Romània: el
gallego-portuguès el copià (velho ‘vell’,
albarinho ‘varietat de raïm’), i l’espan-

yol i el francès adoptaren ch (chico
‘xic’, cheval ‘cavall’). (Arribats ací, un
es pregunta com pot ser que encara hi
hagi gent tan llosca que digui que el
gallec és una llengua diferent del por-
tuguès només perquè els gallecs
escriuen ñ i ll. Per aquesta mateixa raó,
l’espanyol és occità.)

En italià van optar per usar una g
anteposada:

- palatal lateral: gli
- palatal nasal: gn
Així, figlio ‘fill’ i gaudagno ‘guany’ (en

el cas de la lateral s’hi posa la i per no
confondre-ho amb la seqüència de lle-
tres g+l: globale ‘global’). El francès
també recollí gn (Catalogne ‘Catalunya’).

En canvi, en català es va utilitzar y:
- palatal lateral: ly o yl
- palatal nasal: ny o yn
La posició era vacil·lant: tant podia

anar davant com darrere. Per exemple,
a la porta de l’església de Prades (Baix
Camp) hi ha escrit ayn. Actualment, a
partir de la codificació fabriana, la lletra
modificadora va darrere (any ).

Finalment, en espanyol van optar
per duplicar la grafia:

- palatal lateral: ll
- palatal nasal: nn
Així, Castilla i Espanna. La raó d’a-

quest sistema és que –com ocorria amb
v o j– alguns mots que en llatí tenien
doble n es van pronunciar amb palatal
(canna > canya ).

La lletra n podia representar-se mit-
jançant una vírgula (~) superposada a la
lletra precedent; és, al capdavall, un sis-
tema d’abreviació com un altre. Així, en
textos catalans és possible trobar-hi
coses com cõtemplació (p. e., en uns
goigs menorquins). Això és el que va
passar en espanyol: de Espanna van
passar a España, on ñ és la representa-
ció abreviada de nn. Com a curiositat
podem comentar que, quan va co -
mençar a estendre’s el correu elec trònic
(primera meitat de la dècada dels 90)
els gestors de correu no acceptaven
diacrítics que no tingués l’anglès. Més
d’un lingüista va optar, aleshores, per
escriure Espanna.

La proposta fabriana
Aleshores per què en català escri-

vim palla i no palya. Fabra, en la seva
reforma ortogràfica, va intentar recu-
perar el dígraf ly al costat de ny. Però
es devia trobar que la tradició d’es-
criure ll patalal (segurament per influx

de l’espanyol) era tan forta que hauria
costat molt de canviar.

A més, en català hi havia el pro-
blema de la iodització –a principi del
segle XX molt més estesa que no ara.
Alguns mots (lluna, cavall ) es pronun-
cien amb líquida patalal en tots els par-
lars, mentre que uns altres (ull, palla,
treball [allò que en espanyol és j ]) es
pronuncien d’una manera diferent
segons els dialectes (amb líquida pala-
tal o amb semiconsonant palatal ).

Fabra va intentar introduir el dígraf
ly en les palatals afectades per la iodit-
zació, de manera que ll representés
sempre un so (consonàntic) i ly es lle-
gís o bé com a so consonàntic o bé
com a so semiconsonàntic, segons els
dialectes. Al final, però, aquesta pro-
posta no va reeixir.

Aquest és, també, el motiu pel qual
en català tenim el dígraf l·l amb un
punt volat. Fabra volia mantenir la
doble ela en aquells casos etimològics
ique tenien correspondència amb al -
tres llengües (p. e., intel·ligent o sa -
tèl·lit, en anglès intelligent i satellite ).
Però calia un diacrític (el punt volat)
per a distingir la ll palatal de la ela
geminada.

Un pas més enllà en la recu-
peració nacional?

Un pic coneguts tots aquests detalls
ens podem fer diverses preguntes. Fem
bé de mantenir el sistema espanyol (ll
palatal)? Faríem bé de plantejar-nos el
canvi i restituir ly ? Si ho féssim, cal
tenir present que hauríem de llevar el
punt volat de la ela geminada.

Des del punt de vista tècnic, sí que
es pot canviar. Podem posar-nos a
escriure tranquil·lament cavaly, lyoc,
lyiura... Al capdavall, l’ortografia és
una convenció i es pot canviar si cal. El
problema no és tècnic: és social. Estem
preparats per a canviar una grafia? I
els qui podrien decidir canviar-la, els
qui fan propostes normatives, ho vol-
drien fer?u
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