SUFICIÈNCIA 3
LA HAC

La lletra hac no es pronuncia, però es conserva per raons etimològiques; en la
majoria de mots el seu ús coincideix amb el d’altres llengües romàniques: home,
vehicle, història, horari, hotel, bohemi, inhumà... Tot i això, algunes paraules no hi
coincideixen com ara: ham, harmonia, harpia, hissar, hostatge, subhasta, alcohol,
hivern, ahir, malaurat, avui, orxata, arpa, ou, os, orfe, coet, cacauet...
Cal dir que l’italià i l’occità modern no conserven aquesta lletra, l’han suprimit. Fabra
la considerava inútil i també volia suprimir-la, però ja veieu que no va poder ser. O
en tot cas, només la final i, en alguns casos, la intercalada.
Pompeu Fabra volia suprimir la lletra "h"
Pompeu Fabra va presentar al Congrés del 1906 una comunicació sobre «Qüestions
d’ortografia catalana», una de les quals es referia a la lletra h. Fabra es manifestava partidari de
suprimir del tot aquesta lletra, malgrat que sovint anés en contra de l'etimologia (HOMO<ome;
HERBA<erba; HIVERNU<ivern…). No feia gaires anys que ho havia aconseguit la llengua italiana
(uomo, erba, orizzontale, emisferio…) i al segle XV ja ho havia propugnat, sense èxit, l'insigne
gramàtic castellà Antonio de Nebrija.
La proposta de suprimir la lletra h ja havia sorgit uns quants anys abans, concretament el 1890,
amb l'inici de l'anomenada "campanya lingüística de l'Avenç", en què Pompeu Fabra i alguns
companys seus defensaven des d’aquesta revista algunes reformes ortogràfiques, entre les
quals la supressió de la h.
http://cosesdelallengua.blogspot.com/2009/04/pompeu-fabra-volia-suprimir-la-lletra-h.html

La hac es pronuncia aspirada en els casos següents:
a) En algunes onomatopeies: ehem!, ha ha ha!, he he he!, hi hi hi!...
b) En el mot d’origen caló halar (menjar).
c) En els manlleus: hall, hobby, hippy, Sàhara, hawaià...
d) Cal que recordeu que no es pronuncia als mots handbol i hoquei.
Cal que recordeu, també, l’ortografia d’alguns mots que es pronuncien
molt semblant com:
o/ho

om/hom

a/ah/ha

i/hi

evitar/habitar

tu/t’ho

em/hem

ostatge/hostatge

...

mi/m’hi

àvid/hàbit

