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Preàmbul

Considero un privilegi incorporar una sèrie específica de la nostra col·lecció «Biblioteca 
Tècnica de Política Lingüística», amb més de deu anys de trajectòria i 25 títols publicats, 
com a canal de difusió de treballs procedents de la beca Joan Veny. Una beca que porta 
el nom del filòleg i dialectòleg Joan Veny, de reconegut prestigi en recerca, divulgació i 
docència, que promovem des de la seva primera edició amb l’Institut Ramon Muntaner 
per estimular investigadors dels Centres d’Estudis de Parla Catalana a fer projectes sobre 
la variació lingüística del català. Són treballs innovadors, amb interès científic i general, 
elaborats amb metodologies de treball rigoroses i amb la participació de centres d’estudis.

El llibre que enceta aquesta sèrie, La llengua escapçada, mereixedor de la V 
Beca Joan Veny, és obra d’Esteve Valls i culmina la recerca feta per l’autor durant deu 
anys sobre els canvis lingüístics dels parlars nord-occidentals de la llengua catalana. El 
treball mostra com un fet que va lligat a la mateixa naturalesa de les llengües, el canvi, 
no es produeix de la mateixa manera en els diversos parlars d’una mateixa llengua. 
També mostra la influència que han exercit factors demogràfics, socials i polítics en la 
varietat nord-occidental del català i els seus parlars. El paper de l’estàndard del català 
com a varietat de prestigi ha influït en les varietats dialectals del català a Catalunya i 
Andorra, però no ha passat el mateix amb els parlars de la Franja, on la influència de 
la llengua estàndard, com a varietat de prestigi, no l’ha exercida pas el català, sinó el 
castellà. L’autor també ens parla de l’efecte frontera administrativa que divideix els 
parlars nord-occidentals i de com les realitats socials, culturals, polítiques i ideològi-
ques diferents provoquen canvis també diferents. 

Esteve Valls és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, 
cap de la Unitat de Català i professor del Departament de Lingüística Aplicada de 
la Universitat Internacional de Catalunya, membre del Grup d’Estudi de la Variació 
(2017/SGR/942) i del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià i integrant del projecte 
Fenòmens d’interfície fonètica-fonologia-morfologia des de la perspectiva de la variació 
lingüística (FFI2016-76245-C3-3-P).

Confiem que aquesta nova sèrie de treballs de recerca de la Beca Joan Veny 
contribueixi a fer créixer el coneixement de llengua catalana en la seva amplitud i 
diversitat i reforci la voluntat de ser d’un territori que es reconeix ell mateix, singular 
i socialment, arrelat i amb vocació de futur, per la llengua que ens fa de pont.

Ester Franquesa 
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1. Presentació

Aquest treball és la culminació de deu anys de recerca que ens han permès estudiar en 
profunditat la direccionalitat, el ritme, l’abast i la naturalesa del canvi lingüístic que 
ha afectat les varietats nord-occidentals del català del primer quart del segle xx ençà. 
En la tesi doctoral –vg. Valls (2013)– i la dotzena d’articles especialitzats en què ens 
hem ocupat d’aquesta qüestió hem constatat, a partir d’un corpus de més de 113.000 
dades i mitjançant una combinació de mètodes tant quantitatius –dialectomètrics– com 
qualitatius, que el català nord-occidental de Catalunya i Andorra ha tendit a anivellar-se 
progressivament a les varietats de prestigi de la llengua catalana: secularment, el català 
oriental central i, més recentment, l’estàndard. El resultat d’aquest procés d’advergència 
(Mattheier 1996: 34) –o de convergència unilateral– ha estat un augment de l’impacte 
de l’efecte frontera en relació amb les varietats de la Franja, que, pel fet d’haver estat 
menys exposades a la influència dels models de prestigi, no han modificat substancial-
ment –si més no en termes quantitatius– la seva fesomia. Com a conseqüència, sembla 
que és possible afirmar que, avui dia, el contínuum dialectal nord-occidental s’ha afeblit 
perquè la frontera administrativa, fins no fa gaire una divisòria merament política, ha 
esdevingut, amb el pas dels anys, també una frontera lingüística. 

Ara bé, malgrat la irrefutabilitat d’aquestes conclusions des d’una òptica quan-
titativa, acceptar que les varietats de la Franja gairebé no han evolucionat al llarg d’un 
segle seria negar un dels trets definitoris de qualsevol llengua natural –que són realitats 
dinàmiques per naturalesa– i dotar el mètode científic escollit –en aquest cas, els siste-
mes d’anàlisi dialectomètrica– d’una capacitat explicativa absoluta. Un dels reptes de la 
recerca científica, però, és determinar fins a quin punt el mètode que ens permet entendre 
i explicar-nos la realitat condiciona, alhora, la nostra visió d’aquesta mateixa realitat. 
Es tracta, al capdavall, de ser conscients que, en certa manera, un mètode també és un 
límit. I en el cas que ens ocupa és plausible pensar que un dels grans avantatges de la 
dialectometria –fornir una visió de conjunt, global, del canvi lingüístic– és, alhora, un 
inconvenient per detectar canvis substancials però amb un abast més reduït en el corpus 
estudiat. Per dir-ho amb altres paraules: hom podria pensar que el fet que les varietats de 
Catalunya i Andorra hagin evolucionat a un ritme tan ràpid al llarg de les últimes dèca-
des podria estar emmascarant determinats canvis, quantitativament menys importants, 
que s’han produït en el si dels parlars de la Franja –uns canvis que tanmateix podrien 
ser imprescindibles per entendre el futur cap al qual s’encaminen aquestes varietats.
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De fet, autors com Auer i Hinskens (1996) ja postulen que, quan les varietats 
d’un contínuum dialectal es troben seccionades per una frontera que les situa sota la 
influència de varietats estàndard diferents –i cal no oblidar que, a la Franja, la veritable 
varietat de referència continua sent l’estàndard espanyol per a la majoria de la pobla-
ció–, el més habitual és que les varietats de cada banda de la frontera convergeixin 
entre elles i amb les respectives varietats de prestigi, la qual cosa sol provocar un 
augment de l’efecte frontera i un distanciament dels parlars tradicionalment més pro-
pers, tal com es recull a la figura 1.

Figura 1. Processos de canvi experimentats per les varietats transfrontereres d’un contínuum subjectes 
a la pressió de dues varietats estàndard diferents. Font: Auer i Hinskens (1996: 17)

Des d’aquest punt de vista, doncs, sembla raonable pensar que, més enllà de 
la relativa estabilitat de les varietats franjolines en termes quantitatius, hauria de ser 
possible detectar alguns processos de reconfiguració del paisatge dialectal en el si dels 
parlars catalans de l’Aragó. Començar a resseguir aquests canvis és precisament el que 
hem fet a Valls (en premsa, a), un treball que ofereix una panoràmica de la complexitat 
de l’àrea estudiada i constata que, a la Franja, hi conviuen tres tendències evolutives 
diferents: en primer lloc, i en relació amb la resta de parlars nord-occidentals, la ja es-
mentada tendència a l’estabilitat, a causa de l’aïllament secular respecte a les varietats 
de prestigi de la llengua catalana; com a conseqüència, i malgrat aquesta estabilitat 
relativa en termes quantitatius, una tendència a evolucionar tal com ho hauria pogut 
fer el nord-occidental de Catalunya i Andorra si no hagués estat sotmès a la pressió de 
les varietats de prestigi; i, més recentment, una tendència a convergir amb la veritable 
varietat de prestigi a la Franja, l’estàndard de la llengua espanyola, especialment en 
els àmbits de la fonologia i el lèxic –però també, en alguns indrets, en certs àmbits 
morfològics, com el de les combinacions de clítics pronominals.1

De l’esmentat treball es desprèn que, tal com era d’esperar, els parlars de la 
Franja estan modificant la seva fesomia a causa de factors tant interns com externs 

1 Vg. Valls (en premsa, b) per a una primera anàlisi de l’evolució de les combinacions de clítics pronominals a les 
comarques de la Franja.
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a un ritme força accelerat. Dels canvis que s’hi analitzen, n’hi ha dos que es poden 
considerar clarament processos de reorganització interna de la llengua: l’expansió dels 
increments velar i palatal a altres temps i classes verbals, d’una banda; i la simplificació 
de les combinacions de clítics pronominals, de l’altra. En aquest darrer cas, tanmateix, 
sembla que al nord de la Franja –bàsicament a la varietat de Benavarri– el canvi es 
podria deure a un factor clarament extern: la pressió de la llengua castellana, que també 
és, com veurem més endavant, el principal motor del canvi en els nivells fonològic i 
lèxic entre les generacions de parlants més joves.

La situació descrita a Valls (en premsa, a) és un reflex de la complexitat del pa-
norama sociolingüístic franjolí, unes comarques on fa menys de dues dècades el català 
era la llengua d’ús habitual de la majoria de la població (Sorolla, 2015: 85) i que ara, en 
canvi, es troben immerses en l’inici d’un procés de substitució lingüística a causa dels 
canvis en la composició demolingüística de les noves generacions i del fet que gairebé 
una quarta part dels catalanoparlants familiars desenvolupen el que Sorolla (2016a: 75) 
anomena rols castellanoparlants –la qual cosa comporta que el català trontolli com a 
llengua de relació intragrupal i que una part important dels preadolescents catalanopar-
lants acabin parlant castellà entre ells. Unes comarques, doncs, on el coixí de parlants 
encara és prou important com perquè la llengua evolucioni de manera autònoma, però 
que corren el risc que el castellà s’acabi convertint en el principal pol d’atracció del 
canvi lingüístic a mesura que minvi la vitalitat etnolingüística de la llengua catalana.

Com es pot deduir del que s’ha dit fins ara –i deixant de banda la precarització 
de la vitalitat etnolingüística a la Franja, que reprendrem més endavant–, en les in-
vestigacions dutes a terme fins avui s’ha argüit que tant l’augment de la incidència de 
l’efecte frontera entre Catalunya i la Franja com l’advergència progressiva dels parlars 
nord-occidentals de Catalunya i Andorra a les varietats de prestigi al llarg del segle xx 
s’han degut bàsicament a factors ideològics: a l’augment de les discontinuïtats sociocul-
turals i ideològiques que l’autonomització política ha provocat entre Catalunya i l’Ara-
gó, en el primer cas; i a l’èxit, en el segon cas, d’una política lingüística d’ascendència 
monolingüe a Catalunya i a Andorra –fruit d’aquesta mateixa autonomització– que, 
segurament sense pretendre-ho, ha afavorit la identificació de la llengua catalana amb 
la seva varietat estàndard. En consonància amb els resultats prospectius de Valls (en 
premsa, a i b), però, aquest treball parteix de la hipòtesi que l’efecte frontera també s’ha 
degut a la pressió de la llengua espanyola, la qual, a força d’ocupar els espais de prestigi 
que a Catalunya i Andorra ocupa l’estàndard català, ha acabat influint principalment 
en el lèxic i, probablement en menor mesura, en la fonètica, la fonologia, la morfologia 
i la sintaxi de les varietats franjolines.2

En un context com l’actual, quan tot just s’està fent marxa enrere en els intents 
de l’anterior govern de l’Aragó d’afeblir el prestigi associat a les varietats aragoneses de 
la llengua proposant-ne una nova denominació –la de LAPAO– al marge del consens ci-
entífic i dels interessos dels habitants del territori, constatar que la pressió de l’estàndard 
espanyol en aquestes varietats n’està modificant alguns elements nuclears no és pas una 
qüestió menor. De fet, cal no perdre de vista que la distància entre els parlars franjolins 
i l’estàndard català –al qual, com hem vist, la majoria de parlars nord-occidentals no 

2 I probablement també en altres àmbits com el de l’entonació, tot i que aquest apunt no deixa de ser una afirmació im-
pressionista. La necessitat d’estudiar més a fons com ha canviat el català de la Franja és peremptòria, i caldrà que molts 
més estudiosos de diferents disciplines uneixin esforços si volem obtenir un dibuix complet del canvi que ha afectat 
aquestes varietats al llarg de les últimes dècades i dels factors que han motivat aquests canvis.
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aragonesos tendeixen a anivellar-se– és la principal arma llancívola del secessionisme 
lingüístic atiat des de l’Aragó. Davant d’aquells que s’exclamen perquè les varietats 
de la Franja perden –suposadament– trets a causa de la pressió de l’estàndard català, 
aquest treball vol aportar dades empíriques que demostrin que l’únic procés de canvi 
que està tenint una incidència real en la globalitat dels parlars franjolins és un procés 
–potser incipient, però constant– de convergència amb l’estàndard de la llengua espa-
nyola. Aquest estudi pretén, doncs, desactivar el principal argument del secessionisme 
lingüístic aragonès, d’una banda, i fer agafar consciència als habitants de la Franja que, 
si els seus parlars disten cada vegada més dels dels seus veïns catalans, això no només 
es deu al procés de desdialectalització d’aquests darrers parlars, sinó també al procés 
de pèrdua estructural que està afectant les seves pròpies varietats.
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2. Objectius

A diferència de la recerca duta a terme fins avui, que abastava tot el territori de parla 
nord-occidental, aquest treball se centra en l’estudi del canvi lingüístic en curs en 
una àrea geogràfica d’abast més reduït: les quatre comarques de la Franja i les vuit 
comarques de Catalunya que limiten amb la frontera administrativa catalanoaragone-
sa. La caracterització del canvi lingüístic en els parlars d’aquestes dotze comarques 
frontereres ens permetrà analitzar fins a quin punt l’autonomització política sorgida de 
la Constitució de 1978 ha propiciat, també, l’autonomització lingüística d’unes varie-
tats, les nord-occidentals, que fins no fa gaire formaven part d’un contínuum dialectal 
caracteritzat per una transició suau dels seus parlars. En definitiva, aquest treball es 
proposa estudiar un dels marges polítics de l’àrea lingüística catalana per comprovar 
fins a quin punt un dels grans blocs dialectals del català –el nord-occidental– s’ha vist 
afectat per l’escapçament administratiu de la comunitat de parla. Els mètodes d’anàlisi 
quantitativa i qualitativa beuen, doncs, de la dialectologia i la lingüística computaci-
onal; la interpretació dels resultats, en canvi, entronca directament amb la tradició 
sociolingüística. Els mètodes es complementen, els límits es desdibuixen. La situació 
de la llengua s’aborda des d’una perspectiva multidisciplinària i calidoscòpica.

A banda d’aquest objectiu general i la hipòtesi de partida implícita –la llengua 
catalana divergeix entre Catalunya i l’Aragó a causa del pes creixent de la frontera 
política–, aquest treball vol abordar sis qüestions més. Són les següents:

1. En primer lloc, aquest estudi vol comprovar fins a quin punt els resultats 
que vam obtenir a Valls (2013) són consistents. Allí es va partir d’un corpus 
de 113.749 ítems que contenia sobretot informació sobre la flexió nominal 
i verbal regular, és a dir, se centrava en un conjunt de trets recurrents, 
predictibles, amb una alta freqüència d’aparició en el discurs dels parlants. 
Aquí, en canvi, partim d’un corpus de 53.350 ítems que conté essencial-
ment informació sobre el lèxic i la flexió verbal irregular –informació, per 
tant, molt menys predictible–, a més d’ítems que ens permetran estudiar la 
fonètica, la fonologia i la morfologia flexiva i derivativa nominal. Establir 
aquesta comparació és pertinent per avaluar la robustesa dels resultats de 
Valls (2013), però sobretot per avançar en la comprensió de determinats fe-
nòmens que vam detectar que afectaven els parlars nord-occidentals: aquell 
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treball, per exemple, mostrava clarament que la morfologia s’havia anivellat 
a l’estàndard a un ritme molt més ràpid que no pas la fonologia, de manera 
que avui bona part del català nord-occidental s’havia accentualitzat, és a dir, 
havia esdevingut una modalitat lingüística morfosintàcticament adscrita a la 
llengua normativa però fonològicament nord-occidental, com l’han definit 
alguns autors –vg. Viaplana (1999), Romero (2001) o Sistac (1992: 43), entre 
d’altres. Aquest estudi ens hauria de permetre delimitar de manera molt 
més precisa en què consisteix aquesta accentualització, i quins dels trets 
fonètics i fonològics tradicionals del català nord-occidental es mantenen 
vigents entre la població jove. 

2. En relació amb aquest punt, un segon objectiu destacat d’aquest estudi és la 
voluntat d’aprofundir en l’anàlisi qualitativa del procés de desdialectalització 
del nord-occidental de Catalunya per determinar quins trets –o mots– autòc-
tons es mantenen vigents i quins, en canvi, pràcticament han desaparegut de 
la parla de les generacions joves. Per fer-ho, entrarem en diàleg amb diver-
sos investigadors que han abordat el canvi lingüístic recent en els diferents 
parlars nord-occidentals, però ho farem des d’una perspectiva nova: tenint 
en compte, per primera vegada, tots els parlars en què tradicionalment s’ha 
dividit el català nord-occidental, és a dir, el pallarès, el ribagorçà, el lleidatà 
i el tortosí. Això ens permetrà, per exemple, analitzar un tret com la conver-
sió en [ɛ] de les /a/ posttòniques finals, que tradicionalment s’ha estudiat en 
monografies sobre el lleidatà, des d’una perspectiva de conjunt, perquè avui 
sabem que es tracta d’un tret que s’estén força més enllà del lleidatà estricte 
i es troba, també, en varietats tradicionalment considerades pallareses –al 
Pallars Jussà– o tortosines –a la Ribera d’Ebre.3 A mitjà termini, el nostre 
objectiu és complementar el corpus d’aquest treball amb dades de totes les 
comarques nord-occidentals que no limiten amb la frontera interautonòmica 
per determinar quin és l’estat actual dels parlars nord-occidentals després 
de dècades de canvi lingüístic. En aquest sentit, aquest treball vol ser una 
primera baula en el procés d’actualització dels manuals de referència de 
la dialectologia catalana, que considerem que haurien de caracteritzar els 
diferents parlars catalans des d’una perspectiva més dinàmica, és a dir, 
partint dels trets que caracteritzaven els diferents dialectes fa unes dècades 
però incorporant, també, les dades de tots els estudis geolingüístics recents 
que s’han ocupat d’avaluar el grau de vitalitat d’aquests mateixos trets. La 
descripció geolingüística avui hauria de plasmar el dinamisme del canvi 
lingüístic i hauria de ser prospectiva: ens hauria d’alertar del futur que es-
pera als dialectes de la llengua catalana si no es fa una política lingüística 
valenta que vulgui preservar-ne un cert grau de dialectalitat.

3. Un tercer objectiu d’aquest treball és aportar noves dades empíriques que 
demostrin que l’efecte frontera no és un fenomen exclusiu de les fronteres 

3 Malgrat l’interès de diversos estudiosos en els darrers anys per establir els límits del lleidatà –vg., per exemple, 
Romero (2001), Satorra (2005) o Cubells (2016)–, coincidim amb Satorra (2005: 278) que «la fixació detallista dels 
límits del lleidatà (i encara més de les zones de transició cap a l’oriental) és, sens dubte, una assignatura pendent 
encara avui de la dialectologia catalana». Sense pretendre entrar en el debat de fins a quin punt té sentit intentar 
traçar els límits concrets de les varietats d’un contínuum, a Valls (2017) hem intentat acotar a què ens referim quan 
parlem del lleidatà.
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interestatals, malgrat que la majoria d’estudis que s’hi han referit ho han 
fet a partir de l’anàlisi de comunitats de parla seccionades per aquest tipus 
de fronteres. La nostra intenció és demostrar un cop més que les fronteres 
internes dels estats poden ser agents molt poderosos en els processos de 
convergència i divergència lingüístiques –tant o més que les fronteres in-
terestatals. En certa manera, doncs, aquest treball vol ser pioner en l’estudi 
de l’impacte de les fronteres en l’evolució recent de la llengua catalana, i té 
l’objectiu d’esperonar altres investigadors a replicar-lo en la resta de marges 
polítics dels territoris de parla catalana.

4. Un quart objectiu fonamental d’aquest treball és determinar quantitativa-
ment i qualitativament quin és el grau d’influència de la llengua castellana 
en l’evolució dels parlars franjolins, identificar quines àrees geogràfiques 
es troben més interferides i establir una cronologia del canvi lingüístic per 
atracció al model referencial espanyol.

5. Un cinquè objectiu, estretament relacionat amb l’objectiu anterior, és ana-
litzar si és possible establir un cert grau de correspondència entre les àrees 
més interferides i les àrees en què la vitalitat etnolingüística de la llengua 
catalana s’ha vist més erosionada, darrerament. La nostra hipòtesi és que 
només posant en relació la interferència per contacte de llengües –o, dit en 
altres paraules, el grau d’hibridació de les varietats franjolines– amb els 
canvis recents de la situació demolingüística i els canvis en els rols socio-
lingüístics dels parlants podrem arribar a detectar les àrees més amenaçades 
pel procés de substitució lingüística al qual –de no revertir-se les tendències 
detectades fins ara– semblen abocades a mitjà termini les varietats franjoli-
nes. Des d’un punt de vista teòric, doncs, aquest treball vol contribuir a ela-
borar una teoria que permeti detectar els processos de substitució lingüística 
abans que es desencadenin, per tal que les comunitats de parla afectades 
puguin treballar per revertir-los en un estadi previ a la seva consolidació.

6. Finalment, un darrer objectiu d’aquest treball és neutralitzar els postulats 
del moribund secessionisme lingüístic aragonès. En efecte, de tot el que s’ha 
dit fins ara es desprèn que, si es demostra que el principal procés de canvi 
motivat per raons de prestigi en les varietats franjolines és la convergència 
amb l’estàndard de la llengua espanyola, la difusió de l’estàndard català no 
s’hauria de rebre com una amenaça per als seus trets idiosincràtics, sinó més 
aviat com un element que en podria reforçar el prestigi. En aquest context, 
el principal argument del secessionisme lingüístic aragonès –l’amenaça del 
pancatalanisme– quedaria desactivat –despullat, en definitiva, de qualsevol 
suport empíric, i convertit, al capdavall, en el que és: un argument polític 
fortament ideologitzat atiat per la catalonofòbia.
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3. Corpus

Com s’ha vist fins ara, aquest estudi és la continuació natural de Valls (2013), una 
tesi doctoral escrita amb la intenció d’analitzar el canvi lingüístic en curs en català 
nord-occidental en temps aparent, a partir de la parla de quatre generacions d’infor-
mants. Que aquests dos treballs són complementaris ho demostra el fet que, malgrat 
que parteixen de corpus de dades diferents –totes les dades d’aquest treball són 
inèdites–, ambdós corpus es van obtenir dels mateixos parlants durant les mateixes 
entrevistes. Dit d’una altra manera: en aquesta investigació s’exploten la majoria de 
dades que vam decidir no tenir en compte, per manca de temps i coherència meto-
dològica, a Valls (2013).

Aquest treball parteix, doncs, d’un corpus del català nord-occidental contem-
porani que va ser dissenyat i recollit específicament per analitzar el canvi lingüístic 
en curs en aquestes varietats. El corpus complet conté dades de tots els territoris 
de parla nord-occidental: Andorra, les comarques orientals de l’Aragó i la meitat 
occidental del Principat de Catalunya –tret de l’Aran. En concret, el treball de camp 
es va dur a terme a 40 localitats –2 d’Andorra, 8 de l’Aragó i 30 de Catalunya– 
ubicades en 20 comarques diferents, a les quals es va afegir una varietat artificial: 
l’estàndard. La meitat de les entrevistes es va dur a terme als caps de comarca –les 
localitats més poblades de cada territori– i l’altra meitat a poblacions petites de les 
respectives comarques.

Ara bé, com que l’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’autonomització de 
la llengua a la cruïlla catalanoaragonesa, hem optat per reduir l’abast geogràfic de 
l’àrea estudiada i centrar-nos únicament en aquelles comarques que limiten amb 
la frontera interautonòmica. De nord a sud, són: la Ribagorça, la Llitera, el Baix 
Cinca i el Matarranya, a la Franja; i l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Noguera, 
el Segrià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, a Catalunya. En 
total, 12 comarques i 24 localitats, a les quals hem afegit dues varietats artificials: els 
estàndards de les llengües catalana i espanyola, per a les quals hem seleccionat les 
variants sancionades per l’Institut d’Estudis Catalans i la Real Academia Española 
–vg. la figura 2 i la taula 1.
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Figura 2. Distribució de les 26 varietats analitzades. Els noms corresponents a cada varietat es recullen 
a la taula 1. Les fronteres internes assenyalen els límits entre Catalunya i l’Aragó

Territori Comarca Varietat

L’Aragó El Baix Cinca Fraga (22) / Vilella de Cinca (21)

La Llitera Tamarit de Llitera (18) / Camporrells (17)

El Matarranya Vall-de-roures (16) / La Portellada (15)

La Ribagorça Benavarri (8) / Tolba (7)

Catalunya L’Alta Ribagorça El Pont de Suert (24) / Vilaller (23)

El Baix Ebre Tortosa (20) / Alfara de Carles (19)

El Montsià Amposta (14) / Freginals (13)

La Noguera Balaguer (12) / Cubells (11)

El Pallars Jussà Tremp (10) / Salàs de Pallars (9)

La Ribera d’Ebre Móra d’Ebre (6) / Vinebre (5)

El Segrià Lleida (4) / Montoliu de Lleida (3)

La Terra Alta Gandesa (2) / Caseres (1)

Estàndard IEC (26) / Estàndard RAE (25)

Taula 1. Llista de totes les varietats analitzades –a la dreta– i les unitats administratives a les quals 
pertanyen –a l’esquerra. Els números es corresponen als de la figura 2
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Dels 320 informants, 8 per localitat, que es van tenir en compte a Valls (2013), 
n’hem seleccionat 192: els mateixos 8 informants de les 24 localitats estudiades. Per 
poder formar part del corpus, aquests informants havien de ser fills de pares nascuts a 
la mateixa població i havien d’haver-hi viscut tota la vida. Posteriorment, aquests par-
lants s’han dividit en quatre franges d’edat: (1) F4: 48 informants, 36 homes i 12 dones, 
nascuts entre el 1917 i el 1930 –any mitjà de naixement: 1922–; (2) F3: 48 informants, 
22 homes i 26 dones, nascuts entre el 1946 i el 1960 –any mitjà de naixement: 1954–; 
(3) F2: 48 informants, 22 homes i 26 dones, nascuts entre el 1975 i el 1982 –any mitjà 
de naixement: 1978–; i (4) F1: 48 informants, 22 homes i 26 dones, nascuts entre el 
1991 i el 1995 –any mitjà de naixement: 1993. 

A l’hora d’examinar aquestes franges d’edat s’han de tenir en compte diversos 
fets. En primer lloc, les dades corresponents a les tres franges de més edat van ser 
recollides per la investigadora Mar Massanell entre els anys 1995 i 1996,4 mentre que 
la darrera franja, la dels parlants més joves, va ser entrevistada entre els anys 2008 
i 2010 per un segon enquestador –l’autor d’aquest treball–, que també ha transcrit 
i analitzat el corpus complet. En segon lloc, la distància entre els anys mitjans de 
naixement de F4 i F3 –32 anys–, i F3 i F2 –24 anys–, és notablement més alta que la 
distància entre els anys mitjans de naixement de F2 i F1 –només 15 anys. Hi ha dues 
raons per les quals es va rebutjar dissenyar una mostra més homogènia: (1) la voluntat 
d’entrevistar adolescents que es trobessin tan a la vora com fos possible del final de 
l’educació secundària obligatòria. D’aquesta manera, els informants de F2 i F1 han 
estat tots educats –tret dels alumnes de la Franja, on la situació és més complexa– en 
català, mentre que els informants de F4 i F3 es van formar exclusivament en castellà. I 
(2) l’assumpció que els idiolectes no s’estabilitzen fins a l’adolescència tardana (Bailey 
2002: 320) o fins ben entrats a l’edat adulta (Nakhola i Saanilahti 2004: 87). Treballar 
amb informants més menuts per equilibrar la diferència d’edat entre franges hauria 
augmentat les possibilitats d’extreure conclusions partint d’idiolectes susceptibles de 
variar molt en els anys a venir.

Del qüestionari de 712 ítems de què constaven les entrevistes, a Valls (2013) 
es va seleccionar un subcorpus de 363 ítems per informant que permetés estudiar 
especialment els aspectes gramaticals de la llengua, és a dir, aquells que caiguessin 
en l’àmbit de la regularitat. La raó de fons d’aquesta tria era que semblava més lògic 
analitzar l’evolució de la llengua a partir de trets regulars, recurrents, amb una alta 
freqüència d’aparició en la llengua dels parlants –com ara la morfologia nominal i 
verbal regular– que no pas a partir de trets impredictibles –com ara els significants de 
les formes lèxiques– o irregulars –com la morfologia específica de determinats verbs. 
Al final, es va optar, doncs, per estudiar 363 ítems dividits en 8 àmbits morfològics: 
articles –16 ítems–, clítics pronominals –81 ítems–, demostratius –12 ítems–, demos-
tratius neutres –3 ítems–, locatius –3 ítems–, verbs regulars –220 ítems–, possessius 
–20 ítems– i pronoms personals –8 ítems. El corpus final que vam utilitzar consta de 
113.749 ítems i 680.639 segments –35 dels quals són únics.

En el present estudi, en canvi, el pes del corpus recau bàsicament en aspectes 
irregulars de la llengua, com ara el lèxic nuclear o la flexió verbal irregular. També s’hi 
estudien, però, determinats aspectes de la morfologia flexiva i derivativa nominal i, 

4 Volem agrair a Mar Massanell aquesta feinada ingent, sense la qual la realització d’aquest treball no hauria estat 
possible. 
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molt especialment, trets fonètics i fonològics diferencials dels parlars nord-occidentals. 
Com que un mateix ítem es pot estudiar des de diferents punts de vista –de la forma 
veig, per exemple, se’n pot analitzar tant la presència o l’absència d’un increment velar, 
en l’àmbit de la flexió verbal, com el timbre de la vocal, en l’àmbit de la fonologia–, 
no presentem una classificació de tots els ítems del corpus per àmbits estudiats. Com 
s’observa, i malgrat les demandes de Perea (2012: 99) i, especialment, de Suïls (2008: 
221), entre d’altres, la sintaxi –juntament amb alguns aspectes suprasegmentals com la 
prosòdia– és la gran absent d’aquest corpus. Caldrà tenir en compte aquesta mancança 
en la confecció de futurs corpus orals dialectals, perquè seria interessant saber on se 
situa la sintaxi en les jerarquies d’estabilitat dels diferents nivells lingüístics. Per ara 
la informació disponible en aquest sentit és molt minsa, parcial i sovint molt local: no 
permet, doncs, abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva de conjunt.

En total, s’han seleccionat 275 ítems per informant, de manera que el corpus 
final consta de 53.350 ítems –52.800 transcrits a partir de les enquestes dialectals i 550 
corresponents a les varietats estàndard catalana i espanyola.

Pel que fa als mètodes d’obtenció de dades, per confegir aquest corpus se’n 
van utilitzar tres: completar frases inacabades amb el mot adequat, traduir –en només 
tres casos– frases de l’espanyol i identificar determinats mots a partir d’imatges. A 
l’annex 1 es poden consultar tant els mots cercats com el mètode emprat per obtenir 
les respostes dels informants.
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4. Metodologia

Per resseguir el procés d’autonomització de la llengua a Catalunya i l’Aragó, ens val-
drem de múltiples sistemes d’anàlisi que es poden englobar, bàsicament, en una doble 
perspectiva epistemològica: en primer lloc, recorrerem a diversos mètodes d’anàlisi 
dialectomètrica, que ens permetran acostar-nos al canvi lingüístic en curs des d’una 
perspectiva global, de conjunt. Tanmateix, com que un dels objectius d’aquesta in-
vestigació és resseguir l’evolució concreta dels principals trets idiosincràtics de les 
varietats nord-occidentals al llarg de les darreres dècades per determinar-ne el grau 
de manteniment entre els parlants joves, complementarem aquesta visió quantitativa, 
dialectomètrica, del paisatge dialectal amb una anàlisi molt més detallista, de tipus 
qualitatiu. Aquesta duplicitat de punts de vista ens permetrà analitzar la llengua dels 
informants en quatre estadis sincrònics a partir de mètodes complementaris, gràcies 
als quals hauria de ser més fàcil entendre què ha succeït entre aquestes quatre imatges 
estàtiques de la llengua perquè els parlants hagin variat la seva manera de parlar. Sovint 
veurem com les anàlisis qualitatives reforçaran la direccionalitat del canvi dibuixada 
per les anàlisis quantitatives; a voltes, però, els resultats d’aquests dos sistemes d’anàlisi 
entraran en contradicció: aquests són, precisament, els casos en què caldrà un major 
esforç interpretatiu –i una major dosi de cautela– perquè de la recerca científica se’n 
puguin acabar derivant unes conclusions plausibles.

4.1. Sistemes d’anàlisi quantitativa

El mètode escollit per analitzar quantitativament els 53.350 ítems del corpus ha estat 
l’aplicació de l’anomenada distància de Levenshtein, ja que es tracta d’una mesura de 
càlcul de la distància fonètica que ens permet calcular com ha evolucionat la distància 
lingüística de les 24 varietats enquestades entre si i en relació amb les dues varietats de 
prestigi, els estàndards català i espanyol. Es tracta, doncs, d’una tria metodològica que 
respon a la voluntat de captar el dinamisme del canvi lingüístic (Chambers i Trudgill 
1980) des d’una perspectiva quantitativa basada en el que Chambers (2002) anomena 
aggregate principle, segons el qual
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the sample size actually enhances the observation of change. This follows from the general 
rule that group results are more revealing than the results for any individual in the group 
(Guy 1980). The rule holds if the phenomenon underlying those results has an empirical basis. 
So, by this aggregate principle, we know that when a trend is real, every additional observa-
tion gives it greater substance, and the converse also holds: when the trend is illusory, every 
additional observation makes it more chaotic (Chambers 2002: 362 [negreta a l’original]).

La manera com la distància de Levenshtein determina la distància fonètica 
entre dues línies de dades –motiu pel qual també se la coneix com a string distance o 
edit distance– és molt senzilla: bàsicament, l’algorisme de Levenshtein cerca quin és el 
menor conjunt d’operacions bàsiques necessari per transformar una línia de segments 
fonètics en una altra. Aquestes operacions poden ser insercions, supressions o substitu-
cions, i en la versió més simple de la LD tenen totes tres un cost d’1. La distància final 
entre dos dialectes, doncs, s’obté de transformar d’una varietat a l’altra les realitzacions 
fonètiques d’un nombre determinat de mots –en aquest cas, els 275 ítems del corpus. A 
(1) s’exemplifica el funcionament bàsic de la LD a partir de les realitzacions fonètiques 
de la primera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu del verb servir en dues 
varietats de català occidental. En aquest cas, el cost final de transformar la primera 
línia en la segona és 3.

Des d’un altre punt de vista –vg. (2)–, aquest procediment també es pot enten-
dre com el resultat d’alinear dos conjunts de segments fonètics. En aquests alineaments, 
la superposició fonètica és binària, de manera que només contribueixen a augmentar 
la distància fonètica entre línies els segments no coincidents:

Una vegada obtinguda la matriu de distàncies fonètiques del conjunt de va-
rietats, s’hi han aplicat diversos sistemes de classificació i visualització del paisatge 
dialectal, alguns dels quals no s’havien aplicat mai, que en tinguem constància, a un 
corpus de dades de la llengua catalana. Concretament, en el primer bloc de resultats 
es presenten –en forma de diagrama de dues dimensions– quatre anàlisis multidimen-
sionals projectades en sengles mapes probabilístics, quatre mapes de diferències amb 
els respectius histogrames, vuit mapes de similituds amb els corresponents gràfics 
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explicatius i quatre dendrogrames projectats en dotze mapes probabilístics.5 Tant el 
càlcul de la LD com l’aplicació d’aquests sistemes taxonomètrics i representacionals 
s’han dut a terme mitjançant la interfície Gabmap.6

4.2. Sistemes d’anàlisi qualitativa

L’anàlisi qualitativa del corpus s’ha dut a terme bàsicament mitjançant mapes de dis-
tribució de determinats trets o ítems a l’àrea estudiada. En total, en el segon bloc de 
resultats es presenten fins a 204 mapes de distribució que mostren l’evolució del vo-
calisme en els diferents parlars fronterers, 369 mapes de distribució corresponents al 
consonantisme, 112 que permeten resseguir els canvis en la distribució de determinats 
trets de la morfologia nominal i verbal, i 488 mapes de distribució centrats en el lèxic 
propi i els manlleus de la llengua espanyola. També es presenten, de manera molt més 
esparsa, algunes taules i gràfics de freqüències.

5 Vg. Nerbonne et al. (2011) per a una explicació exhaustiva dels procediments de classificació i visualització emprats.
6 Aquesta interfície ha estat desenvolupada al Center for Language and Cognition de la Universitat de Groningen i 
és d’accés lliure a l’adreça http://www.gabmap.nl/ [consulta: 20/07/2017].

http://www.gabmap.nl/~app/bin/home
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5. Resultats

5.1. Resultats de l’anàlisi quantitativa

En primer lloc, es presenten els resultats de realitzar quatre anàlisis multidimensionals 
a les quatre matrius de distància –una per a cada franja d’edat– obtingudes mitjançant 
l’aplicació de l’algorisme de Levenshtein. Les anàlisis multidimensionals són un molt 
bon sistema per obtenir una visió global de l’evolució d’un conjunt de varietats perquè 
permeten reduir a només dues dimensions les distàncies entre varietats contingudes 
en un gran nombre de dimensions –en aquest cas, 194, perquè al corpus es comparen 
entre si 194 varietats.

Per facilitar la interpretació dels diagrames bidimensionals, a més, hem acolo-
rit les varietats als gràfics d’acord amb els vuit clústers principals que emergeixen de 
realitzar una anàlisi jeràrquica aglomerativa a les matrius de distància amb el mètode 
de Ward, i hem inclòs, al costat de cada diagrama, un mapa on es recullen aquests 
agrupaments.7 Més endavant els comentarem amb més detall a partir dels quatre den-
drogrames obtinguts en la clusterització. Abans, però, i per interpretar correctament 
els resultats que ara es presenten, cal tenir en compte dues coses: en primer lloc, que 
els colors assignats als diferents clústers varien a cada franja d’edat, perquè Gabmap 
no permet escollir quin color es vol assignar a un determinat clúster. I, en segon lloc, 
que la informació més rellevant a efectes explicatius és la que ens aporten les anàlisis 
multidimensionals, ja que són un sistema d’anàlisi estadísticament més estable que les 
anàlisis jeràrquiques aglomeratives. Per aquest motiu, en aquesta primera aproximació 
als resultats els mapes s’han de considerar, sobretot, un suport interpretatiu.8

7 A grans trets, aquests clústers –o grups de localitats més semblants entre si– s’han obtingut mitjançant un pro-
cediment iteratiu que selecciona i fusiona els dos punts més propers d’una matriu de distàncies. En formar un nou 
clúster, la distància entre aquest nou punt i la resta d’elements de la matriu s’ha de recalcular, i aquesta operació es 
repeteix a cada nova clusterització. Aquest procediment acaba generant un dendrograma d’estructura jeràrquica en 
el qual els conjunts de varietats lingüísticament més properes s’agrupen de forma binària. 
8 Malgrat la gran quantitat d’estudis dialectomètrics que han fet ús de l’anàlisi de conglomerats, és un fet acceptat 
que es tracta d’un sistema taxonòmic relativament inestable. Aquesta inestabilitat radica en el fet que, de vegades, 
pot haver-hi diversos parells d’elements amb una distància similar a la matriu, de manera que diferències mínimes 
en els inputs poden donar lloc a classificacions dendrogràfiques sensiblement diferents –vg. Prokić i Nerbonne 
(2010). L’avantatge de les anàlisis multidimensionals és que, com que no han de donar lloc a agrupaments binaris 
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Tot seguit es presenten, doncs, vuit figures que permeten resseguir el canvi 
lingüístic recent en el català nord-occidental de les comarques frontereres entre Cata-
lunya i l’Aragó. Per a cada franja d’edat s’han seleccionat, com s’ha dit, dues figures 
complementàries: un gràfic que plasma els resultats de l’anàlisi multidimensional i 
un mapa que recull els principals agrupaments obtinguts després de clusteritzar les 
interdistàncies amb el mètode de Ward. Les figures 3 i 4 corresponen a la F4, és a dir, 
als parlants més grans del corpus, nascuts pels volts de l’any 1922; les figures 5 i 6, 
per una banda, i 7 i 8, per l’altra, corresponen a la F3 i la F2, és a dir, a les generacions 
de parlants adults, nascuts, de mitjana, els anys 1954 i 1978; finalment, les figures 9 i 
10 mostren els resultats corresponents a la F1, és a dir, a la generació de parlants més 
joves del corpus, nascuts pels volts de l’any 1993.

Un primer cop d’ull als resultats de les anàlisis multidimensionals ja permet 
observar que, des d’una òptica quantitativa, la situació dels parlars nord-occidentals 
ha variat molt al llarg d’aquestes quatre generacions. Potser el canvi més notable és 
l’anivellament que s’ha produït entre les varietats lleidatanes, tortosines i ribagorçanes 
de Catalunya, que entre els parlants més grans formaven clústers clarament diferenciats 
i que, en canvi, s’han homogeneïtzat fins a esdevenir un sol clúster entre els parlants 
més joves –cf. les figures 3 i 9. En aquest punt cal tenir en compte que, malgrat que a 
la figura 10 el mètode de Ward identifica dos clústers principals en les varietats princi-
patines –un de vermell que agrupa les varietats tortosines i un de verd que agrupa les 
lleidatanes–, en realitat aquests agrupaments són més una conseqüència del mètode de 
classificació emprat que no pas dos clústers amb una veritable entitat pròpia: de la figura 
9 es desprèn clarament que les varietats verdes i vermelles formen un únic clúster que 
agrupa totes les varietats parlades a l’est de la frontera administrativa. En aquest punt 
cal fer referència, també, al fet que el procés de desdialectalització del pallarès parlat 
al sud del congost de Collegats ha d’haver estat prou antic i prou intens com perquè 
les varietats del Pallars Jussà apareguin sistemàticament diluïdes en el grup de parlars 
tradicionalment considerats lleidatans –una evolució de la qual ja es feien ressò tant 
Romero (2001) com Beà (2016), que arriben a titllar aquests parlars de varietats de 
transició entre el pallarès i el lleidatà.

Com a conseqüència d’aquest procés d’anivellament horitzontal, que suggereix 
que a l’est de la frontera administrativa totes les varietats han d’haver perdut bona part 
dels seus trets distintius en el pas de la F4 a la F1, s’ha produït un procés de divergència 
horitzontal entre les varietats tradicionalment més properes situades a banda i banda 
de la frontera. Aquest efecte frontera ha afectat sobretot les varietats del Baix Cinca, 
tradicionalment més pròximes a les ribagorçanes i lleidatanes, i les del Matarranya, 
tradicionalment més semblants a les tortosines.

D’altra banda, sembla que a la Franja han tingut lloc com a mínim tres canvis 
que caldria no perdre de vista: d’una banda, sembla que també s’ha produït un cert 
anivellament horitzontal entre les varietats franjolines, i que la distància entre les 
varietats de la meitat sud –Baix Cinca i Matarranya– i de la meitat nord –Llitera i Ri-
bagorça–, que fins fa poc constituïen dos blocs clarament diferenciats, s’ha escurçat. 
Caldrà veure quin ha estat el paper de la llengua castellana en aquest procés d’homoge-
neïtzació. En segon lloc, sembla que les varietats de la Llitera han tendit a allunyar-se 

–excloents– de varietats semblants, presenten a l’investigador un panorama de les relacions entre varietats menys 
deformat per criteris taxonòmics.
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progressivament dels parlars de la Ribagorça, amb els quals fins no fa gaire formaven 
un contínuum clar amb força trets diferencials respecte a la resta de varietats. Caldrà 
avaluar fins a quin punt la castellanització de les varietats de la Ribagorça pot explicar 
aquesta modificació del contínuum. I, finalment, es constata, també, un cert acostament 
de totes les varietats de la Franja –especialment les de la Ribagorça i, sobretot, la de 
Benavarri–a l’estàndard de la llengua castellana, que tanmateix se situa encara a força 
distància de totes les varietats.

Figures 3 i 4. Anàlisi multidimensional i mapa amb la projecció dels principals agrupaments obtinguts 
mitjançant el mètode de Ward a partir de les dades de la F4 (r = 0,98)

Figures 5 i 6. Anàlisi multidimensional i mapa amb la projecció dels principals agrupaments obtinguts 
mitjançant el mètode de Ward a partir de les dades de la F3 (r = 0,98)



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa27

Figures 7 i 8. Anàlisi multidimensional i mapa amb la projecció dels principals agrupaments obtinguts 
mitjançant el mètode de Ward a partir de les dades de la F2 (r = 0,98)

Figures 9 i 10. Anàlisi multidimensional i mapa amb la projecció dels principals agrupaments obtinguts 
mitjançant el mètode de Ward a partir de les dades de la F1 (r = 0,97)

Una altra eina que ens permet constatar numèricament que s’ha produït un 
anivellament remarcable de bona part de les varietats nord-occidentals estudiades són 
els histogrames que plasmen la distribució de les distàncies lingüístiques obtingudes 
mitjançant l’aplicació de l’algorisme de Levenshtein. Com es pot comprovar a les fi-
gures 11, 12, 13 i 14, corresponents a la F4, la F3, la F2 i la F1, cada vegada hi ha més 
varietats més semblants entre si, la qual cosa es tradueix en una major llargada de les 
barres situades a l’esquerra dels gràfics. O, dit d’una altra manera, com més joves són 
els informants, més semblants són les varietats que parlen. Això es pot observar fàcil-
ment si es comparen els histogrames 11 i 14, corresponents a la F4 i la F1: mentre que 
entre els parlants més grans la majoria de varietats s’assemblaven força però mantenien 
prou diferències com per diferenciar-se de les del seu entorn, entre els parlants joves 
moltes d’aquestes varietats ja són, quantitativament parlant, gairebé idèntiques –molt 
més semblants, com a mínim, que no ho eren al primer quart del segle xx. 
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Figures 11, 12, 13 i 14. Histogrames obtinguts mitjançant l’algorisme de Levenshtein corresponents a 
la F4, la F3, la F2 i la F1

Fins aquí hem constatat que les varietats de català nord-occidental frontereres 
entre Catalunya i l’Aragó han evolucionat seguint el patró canònic que dibuixava la figura 
1: quan dos conjunts de varietats que formen un contínuum es troben separades per una 
frontera administrativa que les situa sota la influència d’estàndards diferents, aquests dos 
conjunts de varietats tendeixen a anivellar-se internament i a distanciar-se l’un de l’altre, 
de manera que la frontera administrativa pot acabar esdevenint, amb el temps, una fron-
tera lingüística abrupta. Constatat aquest fet –que entre les varietats de banda i banda de 
la frontera s’estan produint sengles processos de convergència horitzontal i que aquests 
processos estan provocant un tercer procés de divergència horitzontal entre les varietats 
de Catalunya i les de l’Aragó–, ens manca analitzar fins a quin punt aquests processos de 
convergència horitzontal no s’estan produint, també, en paral·lel a dos processos més de 
convergència, aquest cop vertical, amb les respectives varietats de prestigi: els estàndards 
de les llengües catalana i espanyola. De complir-se aquesta hipòtesi –un dels principals 
objectius d’aquest treball, del qual tot seguit ens ocuparem–, estaríem en condicions de 
demostrar que algunes fronteres intraestatals es poden comportar exactament com les 
fronteres interestatals si es donen unes determinades condicions sociolingüístiques –com 
les que trobem, actualment, a Catalunya i l’Aragó.

Per començar a endinsar-nos en aquesta qüestió analitzarem, en primer lloc, els 
quatre dendrogrames –un per a cada franja d’edat– que resulten d’aplicar el mètode de 
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Ward a les quatre matrius de distància obtingudes mitjançant l’algorisme de Levensh-
tein. Hem optat per incloure aquests dendrogrames, malgrat les reserves expressades 
anteriorment en relació amb els sistemes d’anàlisi jeràrquica aglomerativa, perquè ens 
permeten observar com varien al llarg de quatre generacions els agrupaments de les 
varietats dialectals estudiades amb els estàndards català i espanyol. Aquests dendro-
grames es corresponen, com ja hem dit anteriorment, als quatre mapes de les figures 
4, 6, 8 i 10, i s’han d’interpretar amb cautela.

Com s’observa, en el pas de la F4 a la F1 –vg. les figures 15 i 18, respectiva-
ment–, es produeixen com a mínim dos processos de canvi molt rellevants: en primer 
lloc, l’estàndard de la llengua catalana, que en la F4 s’agrupava en primera instància 
amb els parlars lleidatans –inclosos els del Pallars Jussà–, s’agrupa, entre els parlants 
de la F1, amb el clúster que formen les varietats lleidatanes –i pallareses–, ribagorça-
nes –que s’hi han anivellat– i tortosines –que tanmateix conformen, encara, un grup 
autònom diferenciat de les varietats anteriors. En definitiva, l’estàndard català passa a 
agrupar-se exclusivament amb les varietats nord-occidentals situades a l’est de la fron-
tera administrativa. Cal no perdre de vista, a més, que aquest canvi es produeix entre 
els parlants de la F2: té lloc, doncs, en un moment en què el procés de normalització de 
la llengua catalana comença a consolidar-se –i s’intensifica entre els parlants de la F1.

Paral·lelament, l’estàndard de la llengua castellana passa d’agrupar-se amb les 
varietats de la Ribagorça i la Llitera, a la F4, a fer-ho amb totes les varietats situades a 
l’oest de la frontera administrativa, a la F1. A més, malgrat que les varietats de la Franja 
no s’han anivellat tant com les varietats del Principat i reflecteixen una certa homogene-
ïtat dels parlars comarcals, la llargada horitzontal de les línies –que plasma la distància 
cofenètica a la qual s’han ajuntat dues varietats– i els nòduls d’unió entre les diferents 
varietats sí que han variat: així, mentre que en la F4 les varietats de la Ribagorça i la 
Llitera s’agrupaven amb les del Baix Cinca i el Matarranya a una distància de més de 0,4, 
en la F1 els parlars d’aquestes quatre comarques s’agrupen a una distància d’entre 0,1 i 
0,2 –una reducció substancial. És probable que aquesta reducció de les diferències hagi 
estat afavorida pel procés d’advergència a l’estàndard espanyol, que podria haver actuat 
d’agent unificador de les varietats franjolines: aquesta serà la hipòtesi que intentarem 
verificar mitjançant les figures i els gràfics que s’adjunten més avall.
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Figures 15, 16, 17 i 18. Principals agrupaments obtinguts mitjançant el mètode de Ward a partir de les 
dades corresponents a la F4, la F3, la F2 i la F1. Aquests dendrogrames es corresponen als mapes de 
les figures 4, 6, 8 i 10
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Les figures 19, 20, 21 i 22 –corresponents a la F4, la F3, la F2 i la F1– són qua-
tre mapes de similituds –o reference point maps– que mostren la distància lingüística 
entre un punt de referència –l’estàndard de la llengua espanyola, per al qual hem creat 
un polígon imaginari– i la resta de varietats investigades. Per interpretar correctament 
aquests mapes cal tenir en compte que, en seleccionar-se un punt, la resta de punts 
s’acoloreixen amb colors més clars o més foscos en funció de la seva distància respecte 
del punt de referència; així, com més dista lingüísticament un punt del punt de referèn-
cia, més clar és el color que presenta. I a l’inrevés: com més proper lingüísticament és 
un punt respecte al punt de referència, més fosc és el color que presenta.

En aquest cas, a simple vista no sembla que la convergència de les varietats 
estudiades amb l’estàndard espanyol hagi estat gaire destacable. De fet, des d’una òptica 
quantitativa sembla força raonable arribar a una doble conclusió: d’una banda, que hi 
ha unes varietats –les de la Franja, i en major mesura com més al nord– tradicional-
ment més properes al castellà que la resta; i, de l’altra, que la majoria de trets recollits 
al corpus no es deuen haver castellanitzat gaire o, si més no, no ho deuen haver fet 
massivament.

Figures 19, 20, 21 i 22. Mapes de similituds respecte a l’estàndard de la llengua espanyola 
corresponents a la F4, la F3, la F2 i la F1

Les apreciacions a simple vista, tanmateix, poden ser inexactes, i per això 
convé reforçar-les sempre amb dades numèriques. Per aquest motiu incloem tot seguit 
els quatre gràfics que recullen la distància lingüística a què es troben les varietats nord-
occidentals estudiades del punt de referència, l’estàndard de la llengua espanyola. Com 
es pot observar, les dades numèriques obliguen a matisar les afirmacions anteriors. 

En efecte, si ens fixem en l’evolució de les varietats estudiades, veiem que, 
en consonància amb el que mostraven els dendrogrames de les figures 15, 16, 17 i 18, 
la distància a què es troben les varietats franjolines respecte del castellà ha disminuït 
sense excepció en el pas de la F4 a la F1: a Benavarri, aquesta distància era aproxi-
madament de 0,185 entre els parlants més grans i s’ha reduït a menys de 0,16 entre els 
més joves –vg. l’axis y dels gràfics–; a Tolba, es passa del 0,20 al 0,18; a Camporrells i 
Tamarit de Llitera, la distància és de 0,215 entre els més grans i d’una mica menys de 
0,20 entre els parlants joves; a Vilella de Cinca es passa del 0,235 al 0,217 i a Fraga és 
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on es registra la disminució més important, del 0,25 al 0,21; finalment, a Vall-de-roures 
i la Portellada la distància amb l’estàndard de la llengua espanyola es redueix en dues 
dècimes, del 0,22 al 0,20 en el pas de la F4 a la F1.

Figura 23. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua espanyola corresponent a la F4

Figura 24. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua espanyola corresponent a la F3
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Figura 25. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua espanyola corresponent a la F2

Figura 26. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua espanyola corresponent a la F1
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La conclusió que es pot extreure d’aquests gràfics és clara: els parlars de la 
Franja han reduït, no de manera dràstica però sí perceptible, la distància lingüística 
que els separava de la seva varietat de prestigi, l’estàndard de la llengua espanyola. 
D’aquests parlars, a més, n’hi ha dos que s’han castellanitzat a un ritme més accelerat 
que els altres: el de Fraga, la ciutat més poblada de les vuit localitats franjolines estu-
diades, i el de Benavarri, també una capital de comarca. 

Una observació atenta de les figures anteriors, però, pot fer que el lector es 
pregunti com és que determinades varietats del Principat també s’han acostat a l’es-
tàndard de la llengua espanyola en el pas de la F4 a la F1. És que la castellanització 
també avança a l’est de la frontera administrativa? Fins a quin punt es pot parlar d’efecte 
frontera, doncs? Aquestes preguntes, absolutament pertinents, es basen en l’observació 
que algunes varietats –bàsicament les del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà– també 
han reduït la distància que les separava de la varietat de referència en un parell de 
dècimes –una proporció, doncs, semblant a la d’algunes varietats franjolines.

L’explicació d’aquest fenomen, que ens fa adonar un cop més de la necessitat 
de combinar mètodes quantitatius i qualitatius per poder efectuar una anàlisi completa 
de la realitat, és que, en aquest darrer cas, la reducció de la distància lingüística és 
probablement un efecte col·lateral del procés de desdialectalització d’aquestes varietats 
–les menys resistents al canvi de totes les varietats frontereres de Catalunya. En efecte, 
és molt probable, per exemple, que la reducció de l’extensió d’un tret com la pronúncia 
amb [ɛ] de la /a/ posttònica final en lleidatà i en les varietats de la Conca de Tremp –un 
tret, d’alta banda, amb una alta freqüència d’aparició en el corpus– hagi afavorit una 
reducció de la distància lingüística entre aquestes varietats i l’estàndard de la llengua 
espanyola, ja que la pronúncia innovadora en lleidatà, [a], coincideix amb la pronúncia 
de l’estàndard espanyol. El mateix succeeix amb altres pronúncies força habituals en 
la parla dels informants més grans, com ara [ˈpɔbble] ‘poble’ o [ ɡ̍abbjɛ] ‘gàbia’: en 
aquests casos –i en molts d’altres– la distància lingüística entre les varietats lleidatanes 
i pallareses i l’estàndard de la llengua espanyola es veu reduïda col·lateralment a me-
sura que les primeres es van anivellant a l’estàndard català. Els dos alineaments que es 
presenten a continuació donen compte d’aquesta disminució de la distància lingüística 
que, com es pot veure, no es pot pas atribuir a un procés de castellanització de les va-
rietats nord-occidentals: senzillament, la distància lingüística entre l’estàndard català 
i l’estàndard espanyol és menor que la distància lingüística entre aquestes varietats 
nord-occidentals i l’estàndard espanyol. Les dades qualitatives que formen el gruix 
d’aquest treball permetran constatar, en canvi, que el procés d’acostament al castellà 
detectat en les varietats franjolines es deu a la incorporació en aquests parlars d’un 
nombre considerable de manlleus lèxics de l’espanyol, entre d’altres trets al·lòctons.

Lleidatà F4 p     ɔ́ b b l e  ɡ á b b j ɛ
Estàndard RAE p w é β    l o  χ á w l   a

Total                                  1 1 1 1   1 = 5 1    1 1 11 = 5

Lleidatà F1 p    ɔ́ β l e  ɡ á β j   a
Estàndard RAE p w é β l o  χ á w l   a

Total                                  1 1      1 = 3  1    1 1      = 3
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Finalment, si ens fixem en les figures 27, 28, 29 i 30, corresponents a la F4, la 
F3, la F2 i la F1, respectivament, veurem una nova mostra que l’efecte frontera entre 
les varietats de Catalunya i les de l’Aragó és un fet empíric. En aquest cas, el punt de 
referència dels quatre mapes de similituds és l’estàndard de la llengua catalana, per al 
qual també hem creat un polígon artificial. Com es pot observar, els tons blaus de les 
varietats de la Franja són més clars en la F1 que no pas en la F4, mostra inequívoca que 
la distància lingüística d’aquestes varietats s’ha anat allunyant de l’estàndard català.

Figures 27, 28, 29 i 30. Mapes de similituds respecte a l’estàndard de la llengua catalana 
corresponents a la F4, la F3, la F2 i la F1

Les dades numèriques reforcen novament aquesta conclusió. A les figures 31, 
32, 33 i 34, corresponents als quatre mapes anteriors i a les quatre franges d’edat estudi-
ades, s’observa com la distància lingüística entre les varietats de la Franja –les vuit que 
se situen clarament per sobre de la línia que marca la distància lingüística mitjana– i 
l’estàndard de la llengua catalana ha augmentat en el pas de la F4 a la F1. L’augment 
no ha estat extrem, però ha estat constant al llarg de les quatre generacions estudiades. 
Això permet afirmar que les tendències evolutives de les localitats situades a banda 
i banda de la frontera administrativa han estat marcadament diferents: a la Franja, la 
tendència ha estat a convergir amb l’estàndard de la llengua espanyola; a Catalunya, 
la tendència ha estat a mantenir-se al marge de la influència d’aquesta varietat. Pel que 
fa a la influència de la varietat estàndard de la llengua catalana en els parlars nord-
occidentals de Catalunya, tot apunta que, en els àmbits estudiats en el corpus, ha estat 
molt limitada: intentarem donar-ne una explicació al final d’aquest apartat.
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Figura 31. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua catalana corresponent a la F4

Figura 32. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua catalana corresponent a la F3
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Figura 33. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua catalana corresponent a la F2

Figura 34. Gràfic de similituds respecte a l’estàndard de la llengua catalana corresponent a la F1

La darrera tècnica que utilitzarem per resseguir, des d’una òptica quantitativa, 
el canvi lingüístic recent en el català nord-occidental parlat a les comarques frontereres 
entre Catalunya i l’Aragó serà la clusterització amb soroll afegit –coneguda com a noisy 
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clustering–, un sistema de clusterització molt més estable que les anàlisis jeràrquiques 
aglomeratives tradicionals que consisteix a afegir petites quantitats de soroll aleatori 
–random noise– a les matrius de distàncies en successives clusteritzacions, i que ens 
permet visualitzar els agrupaments entre varietats en un dendrograma probabilístic o de 
consens. Per interpretar correctament un dendrograma probabilístic cal tenir en compte 
dos fets: en primer lloc, que els números associats als clústers indiquen la quantitat 
de vegades que un conjunt de varietats han constituït un mateix grup en les diverses 
iteracions del procés; i, en segon lloc, que la llargada horitzontal de les línies reflecteix 
la distància cofenètica mitjana a la qual un conjunt de varietats s’han agrupat entre elles 
en el total de clusteritzacions: com més llarga és una línia, menys homogènies són les 
varietats que agrupa, per molt que aquestes siguin més semblants entre si que respecte 
a cap altra varietat del corpus. En aquest treball, la quantitat mitjana de soroll aleatori 
afegida ha estat del 20% i s’han realitzat 100 iteracions del procés.

A grans trets –vg. les figures 35, 36, 37 i 38–, els resultats d’aquesta tècni-
ca dialectomètrica venen a confirmar les apreciacions que s’han fet d’acord amb els 
dendrogrames convencionals –amb una petita excepció que comentarem en el proper 
paràgraf. Així doncs, s’observa clarament com les varietats del Matarranya –que en 
la F4 s’agrupen amb la resta de varietats tortosines– i les del Baix Cinca –que en la 
F4 s’agrupen amb el macroclúster que formen les varietats ribagorçanes, lleidatanes 
i tortosines–, tendeixen a distanciar-se de les parles a les quals s’assemblaven més i 
s’integren, en la F1, en aquest darrer gran clúster a una distància molt més gran que 
no ho feien quatre generacions enrere. Destaca especialment l’increment de distància 
que s’ha produït en les varietats del Matarranya, que s’han allunyat força de la resta de 
parles ebrenques. Pel que fa a les varietats tortosines i ribagorçanes, els dendrogrames 
mostren que tenien més entitat pròpia en la F4 que no pas en la F1: són, encara, clústers 
diferenciats, amb una certa entitat pròpia, però amb menys especificitats de les que 
tenien en relació amb la resta de parles nord-occidentals principatines.

La principal diferència entre aquests dendrogrames i els dendrogrames de les 
figures 15, 16, 17 i 18 és que aquests darrers, més fiables, consideren que totes les va-
rietats nord-occidentals de banda i banda de la frontera continuen assemblant-se més 
entre elles que no pas a cap varietat de prestigi, sigui l’estàndard de la llengua espanyola 
o el de la llengua catalana. Aquest fet coincideix tant amb la intuïció del lingüista com 
amb els resultats de les anàlisis multidimensionals, que, com hem dit, són probablement 
la millor manera d’aproximar-se a l’estudi del canvi lingüístic.

Figura 35. Dendrograma probabilístic (group average + weighted average) corresponent a la F4. 
Quantitat de soroll afegit: 0,2
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Figura 36. Dendrograma probabilístic (group average + weighted average) corresponent a la F3. 
Quantitat de soroll afegit: 0,2

Figura 37. Dendrograma probabilístic (group average + weighted average) corresponent a la F2. 
Quantitat de soroll afegit: 0,2

Figura 38. Dendrograma probabilístic (group average + weighted average) corresponent a la F1. 
Quantitat de soroll afegit: 0,2
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Tanmateix, si demanem al programa que divideixi la informació continguda 
en els dendrogrames probabilístics en dos clústers principals i que els projecti en un 
mapa probabilístic, la informació que obtenim és altament reveladora, ja que confirma 
un cop més l’impacte de l’efecte frontera al llarg de les quatre generacions analitzades. 
Tot seguit es presenten quatre grups de mapes probabilístics –corresponents a la F4, 
la F3, la F2 i la F1–: el primer mapa de cada grup és una projecció, amb els mateixos 
colors, dels agrupaments dels dendrogrames probabilístics que acabem de presentar. 
Els dos mapes següents projecten els dos clústers principals que contenen aquests 
dendrogrames i n’analitzen la variació interna. La informació que ens interessa en 
aquest punt és adonar-nos que, mentre que a la F4 i la F3 els dos clústers principals són 
les varietats de la Ribagorça i de la Llitera, per una banda, i tota la resta, per l’altra, 
a la F2 i la F1 l’impacte de l’efecte frontera ja ha estat prou gran com per fer que els 
dos clústers principals siguin les varietats de la Franja, per una banda, i les varietats 
de Catalunya, per l’altra. Com es pot comprovar, les anàlisis dialectomètriques més 
variades apunten totes en la mateixa direcció.

Figures 39, 40 i 41. Mapes probabilístics corresponents a la F4. El primer és un fuzzy cluster map, i el 
segon i el tercer plasmen la línia divisòria entre els dos clústers principals 

Figures 42, 43 i 44. Mapes probabilístics corresponents a la F3. El primer és un fuzzy cluster map, i el 
segon i el tercer plasmen la línia divisòria entre els dos clústers principals
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Figures 45, 46 i 47. Mapes probabilístics corresponents a la F2. El primer és un fuzzy cluster map, i el 
segon i el tercer plasmen la línia divisòria entre els dos clústers principals

Figures 48, 49 i 50. Mapes probabilístics corresponents a la F1. El primer és un fuzzy cluster map, i el 
segon i el tercer plasmen la línia divisòria entre els dos clústers principals

5.1.1. Resultats de l’anàlisi quantitativa: síntesi

Les tècniques dialectomètriques emprades fins ara ens han permès analitzar des de di-
ferents punts de vista com ha estat l’evolució quantitativa dels parlars nord-occidentals 
fronterers entre Catalunya i l’Aragó del primer quart del segle xx ençà. Aquestes tèc-
niques ens han permès arribar a un seguit de conclusions, que posem en relació amb 
els objectius 1, 3, 4 i 6 que ens plantejàvem a l’apartat 2:

a) En relació amb el primer objectiu, una de les intencions d’aquest treball era 
determinar fins a quin punt es podia establir una correspondència entre els 
resultats de Valls (2013), obtinguts a partir d’un corpus molt orientat cap a 
l’estudi de la morfologia regular, i els resultats d’aquest treball, que parteix 
d’un corpus més divers i amb més pes dels elements fonètics, fonològics i, 
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especialment, lèxics. Les tendències detectades han estat sorprenentment 
coincidents: de fet, i malgrat la diferència dels corpus de partida, els pro-
cessos de convergència horitzontal que han tingut lloc a la Franja, per una 
banda, i a Catalunya, per l’altra, i l’impacte de l’efecte frontera com a con-
seqüència de l’escapçament del tradicional contínuum dialectal –que ha 
provocat, com hem vist, un procés de divergència horitzontal entre els par-
lars situats a l’est i a l’oest de la frontera– han emergit constantment durant 
l’anàlisi dels gràfics i mapes elaborats. En aquest sentit, els resultats d’aquest 
treball confirmen la consistència dels resultats de Valls (2013) i els com-
plementen en la mesura que, si allà era clar que les varietats de Catalunya 
i Andorra estaven abocades a un procés d’advergència envers l’estàndard 
de la llengua catalana, aquí hem comprovat que la situació a la Franja és 
paral·lela, però en relació amb l’estàndard de la llengua espanyola. Cal tenir 
en compte que a Valls (2013) ja vam veure que el nivell lingüístic que tendia 
a anivellar-se més ràpidament a l’estàndard era el morfològic, mentre que 
la fonologia, més resistent al canvi, era la responsable de l’accentualització 
que afectava bona part del nord-occidental. Així doncs, és plausible pensar 
que el corpus de partida d’aquest treball i l’anàlisi merament fonètica de 
les dades són les que han impedit que emergeixi, també, una certa conver-
gència global –especialment morfològica– dels parlars nord-occidentals 
de Catalunya amb l’estàndard. L’anàlisi qualitativa ens fornirà, tanmateix, 
un bon grapat d’exemples que demostren aquesta tendència. D’altra banda, 
aquesta mateixa naturalesa del corpus és la que ens ha permès detectar una 
certa convergència de les varietats franjolines amb l’estàndard de la llengua 
espanyola –una convergència que, sobre la base del corpus de Valls (2013), 
no es va poder demostrar quantitativament precisament per la sobrerepre-
sentació de dades morfològiques: com veurem més endavant, bona part 
d’aquest anivellament es deu a l’adopció de manlleus lèxics provinents de 
la llengua castellana.

b) De la consecució del primer objectiu es deriva la demostració de la tercera 
hipòtesi de partida: que les fronteres internes dels estats poden ser agents 
tant o més poderosos que les fronteres interestatals en els processos de 
convergència i divergència lingüístiques. La demostració d’aquest fet fa 
peremptori que es dugui a terme un treball de característiques similars a la 
resta de marges polítics que escapcen l’àmbit lingüístic català, perquè neces-
sitem tenir una visió de conjunt dels fenòmens sociolingüístics que afecten 
la mateixa estructura profunda de la llengua en els diferents territoris de 
parla catalana i, molt especialment, en els seus marges interautonòmics, 
que és on la llengua sol distar més dels models de prestigi que resulten de 
la codificació pluricèntrica que ha acabat regint els diferents processos de 
normalització de la llengua.

c) En relació amb el quart objectiu de l’apartat 2, sembla demostrat que la 
distància lingüística entre les varietats de la Franja i la llengua castellana 
és menor a les comarques del nord que no pas a les del sud. Cal matisar, 
però, que aquesta menor distància no es deu només a factors històrics 
de tots coneguts, com ara el fet que els respectius inventaris fonemàtics 
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siguin més coincidents –pensem en la manca de fonemes fricatius i afri-
cats sonors a la Ribagorça i la Llitera, per exemple–, sinó –i aquesta és 
la principal contribució d’aquest treball– perquè les comarques del nord, 
i molt especialment la varietat de Benavarri, s’han castellanitzat a un rit-
me més ràpid que no pas les del centre i del sud –llevat de la varietat de 
Fraga, probablement més interferida pel seu caràcter semiurbà. Pel que fa 
a la cronologia d’aquest procés d’anivellament amb la llengua espanyola, 
sembla que es tracta d’una tendència antiga, progressiva i sense un inici 
clar. El que sí que és clar és que l’efecte frontera ha augmentat en el pas 
de la F3 a la F2, és a dir, quan els parlants nord-occidentals de Catalunya 
han començat a viure en un context sociopolític en què el català ha passat a 
ser la llengua d’ús preferent de l’administració pública, a més de cooficial 
en el conjunt del territori.

d) De tot el que s’ha dit fins ara es desprèn que el secessionisme lingüístic 
aragonès s’ha quedat sense arguments. Si el principal procés de canvi mo-
tivat per raons de prestigi en les varietats franjolines és –com veurem a 
bastament durant l’anàlisi qualitativa dels resultats– la convergència amb 
l’estàndard de la llengua espanyola, queda acreditat que l’erosió de les varie-
tats patrimonials de la Franja no es pot atribuir a la ideologia pancatalanista 
suposadament subjacent en la difusió de l’estàndard català. Caldrà, doncs, 
que els migrats secessionistes que encara malden –si ens hem de creure la 
suposada bonhomia de les seves intencions– per mantenir vives les varietats 
patrimonials de la Franja identifiquin la veritable causa que fa que avui es 
parli menys en català a la Franja –i que el català que s’hi parla estigui més 
interferit. Si després de la publicació d’aquest treball continuen analitzant 
la realitat en els mateixos termes, haurem de concloure que no hi ha més 
cec que aquell que no hi vol veure: una hipòtesi d’allò més plausible, en el 
cas que ens ocupa.

5.2. Resultats de l’anàlisi qualitativa

5.2.1. Vocalisme

5.2.1.1. Vocalisme tònic

5.2.1.1.1. Reducció de l’inventari vocàlic

5.2.1.1.1.1. Retrocés de la vocal anterior mitjana baixa /ɛ/́

Les figures 51-549 mostren la distribució del numeral deu pronunciat amb /é/: [ˈdew]. 
Com s’observa, aquesta pronúncia no és tradicional en cap de les varietats nord-oc-
cidentals estudiades, però és habitual en la parla dels joves de Benavarri i, en menor 

9 D’ara endavant es presentaran sistemàticament els resultats en grups de quatre figures. Si no s’indica el contrari, 
aquestes figures mostraran l’evolució de la llengua al llarg de les quatre generacions estudiades, començant pels par-
lants més grans i acabant pels més joves –es correspondran sempre, doncs, a la F4, la F3, la F2 i la F1, respectivament.
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mesura, de Camporrells. Aquest ítem s’ha escollit per exemplificar el procés –siste-
màtic, malgrat que només n’incloguem un exemple– de pèrdua del fonema vocàlic /ɛ́/ 
per acostament a l’inventari de la llengua castellana que actualment s’està produint en 
algunes varietats del nord de la Franja. En aquestes varietats, els mots que per fonètica 
històrica s’haurien de pronunciar amb /ɛ́/ passen a pronunciar-se sistemàticament amb 
/é/, perquè bona part dels parlants més joves ja no disposen de vocals anteriors mitjanes 
baixes. Com que aquest procés de tancament no afecta només les vocals anteriors, sinó 
també les posteriors –vg. els mapes 63-66–, l’inventari vocàlic que presenten aquests 
parlants coincideix plenament amb el de la llengua castellana. Es tracta, doncs, d’un 
procés de canvi de l’estructura fonològica de la llengua, que mostra fins a quin punt 
la pressió de la llengua castellana ha estat i és important en alguns punts de l’Aragó 
catalanòfon. 

Figures 51, 52, 53 i 54. Mapes de distribució del numeral deu amb /e/́

Ara bé, tal com mirarem de demostrar tot seguit, la recessió del fonema /ɛ́/ no 
es produeix només en l’inventari d’alguns –pocs– parlants franjolins, sinó que, de fet, 
podria estar afectant de manera incipient bona part dels parlars de la Franja. Les figures 
55-58 mostren la distribució del substantiu perla pronunciat amb /é/: [ˈperla], [ˈperlɛ]. 
Com s’observa, malgrat que aquesta pronúncia només és tradicional entre els parlants 
més grans del Matarranya, en alguns punts del nord i el centre de la Franja ja apareix 
en la parla d’alguns informants joves. Sembla plausible, doncs, afirmar que el fonema 
vocàlic /ɛ́/ no està retrocedint només en aquelles àrees en què alguns parlants podrien 
estar confluint amb l’inventari de la llengua castellana, sinó que la densitat d’aparició 
d’aquest fonema també està disminuint entre els parlants que encara l’articulen de 
manera habitual, especialment en mots que han tingut una evolució molt semblant en 
català i en castellà. 
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Figures 55, 56, 57 i 58. Mapes de distribució del substantiu perla amb /e/́

Les figures 59-62, que recullen la distribució del gentilici belga pronunciat 
amb /é/, demostren que el procés que acabem de descriure no és el producte aïllat 
de l’evolució d’un mot concret, sinó que segueix un patró recurrent en les varietats 
franjolines. Com es desprèn d’aquestes quatre figures, la pronúncia d’aquest mot amb 
/é/ a la Franja només és tradicional, novament, a la comarca del Matarranya, ja que 
es tracta d’una solució pròpia dels parlars tortosins. Sembla, però, que en el pas de la 
F4 a la F1 aquesta pronúncia s’ha estès a bona part del Baix Cinca, la Ribagorça i, en 
menor mesura, la Llitera –de nou en detriment de la pronúncia amb /ɛ́/. Paral·lelament 
a l’expansió de /é/ a la Franja, al Principat sembla que s’estigui produint precisament 
l’efecte contrari: un retrocés de les pronúncies amb /é/ a l’àrea tortosina, potser per 
influència de la pronúncia més habitual en l’estàndard de la llengua catalana. Els exem-
ples descrits fins ara mostren fins a quin punt són complexos –i àdhuc antagònics– els 
processos de canvi que han afectat les varietats nord-occidentals frontereres al llarg 
de les últimes dècades.

Figures 59, 60, 61 i 62. Mapes de distribució del gentilici belga amb /e/́
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5.2.1.1.1.2. Retrocés de la vocal posterior mitjana baixa /ɔ/́

Les figures que es presenten a continuació demostren que el retrocés de la vocal anterior 
mitjana baixa és paral·lel al retrocés de la vocal posterior mitjana baixa: es tracta, com ja 
hem avançat, de dos processos probablement simultanis, que han afavorit que l’inventari 
vocàlic d’alguns parlants sigui de només cinc vocals. Si més no, això és el que sembla 
desprendre’s de les figures 63-66, que recullen la distribució del substantiu roda amb 
/ó/ –[̍ roða]–, i de les figures 67-70, que mostren la distribució del substantiu història amb 
aquest mateix fonema: [is̍ toɾja]. En ambdós casos, es tracta de mots que tradicionalment 
es pronunciaven amb /ɔ́/ arreu de l’àmbit lingüístic, però que darrerament poden sentir-se 
amb /ó/ en boca d’alguns informants joves. Com s’observa, es tracta d’un procés de canvi 
que segueix un patró molt semblant al que hem descrit en parlar del retrocés de /ɛ́/ –si 
de cas, amb una extensió geogràfica més reduïda. Novament es constata que la vocal en 
expansió no només ha substituït la vocal tradicional en l’inventari d’alguns parlants del 
nord de la Franja, sinó que també apareix amb més freqüència en la parla d’alguns infor-
mants –especialment en mots molt semblants en català i castellà– que sí que mantenen 
la distinció entre vocals mitjanes altes i vocals mitjanes baixes.

Figures 63, 64, 65 i 66. Mapes de distribució del substantiu roda amb /o/́ 

Figures 67, 68, 69 i 70. Mapes de distribució del substantiu història amb /o/́
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Incloem, finalment, les figures 71-74, que mostren la distribució de la pronúncia 
amb /ó/ del substantiu ou, perquè sembla que aquest context –el diftong /ów/ de mots 
com dijous, bou o plou– podria haver afavorit l’expansió del fonema /ó/ a una altra 
localitat ribagorçana de l’Aragó, Tolba, que fins ara mostrava un manteniment abso-
lut de /ɔ́/ malgrat la proximitat geogràfica a Benavarri –on la recessió de /ɔ́/ està més 
avançada. Com es desprèn d’aquests quatre mapes, la pronúncia [ˈow] només es pot 
considerar patrimonial a l’àrea de confluència del pallarès i el lleidatà –representada 
en el corpus per les localitats de Tremp, al Pallars Jussà, i Cubells, a la Noguera. A la 
resta de localitats que presenten /ó/ en la F2 i la F1, aquesta pronúncia s’ha de consi-
derar d’introducció recent.

Figures 71, 72, 73 i 74. Mapes de distribució del substantiu ou amb /o/́ 

5.2.1.1.1.3. Reducció de l’inventari vocàlic: addenda

Tot i que tradicionalment la reducció del sistema vocàlic tònic –de set a cinc vocals– de 
determinades varietats s’ha considerat un fenomen històric propi d’un nombre limitat 
de parlars valencians i aragonesos fronterers amb el castellà,10 les dades que acabem de 
presentar demostren que en els darrers anys aquest tancament també s’està començant 
a produir en altres punts de l’àmbit lingüístic on la pressió del castellà és especialment 
elevada. Fa més de quinze anys, Segura (1996) ja testimoniava un procés similar de 
reducció de l’inventari vocàlic en alacantí:

Hem pogut copsar una gran tendència en les persones més jóvens no solament d’Alacant sinó 
també de la zona del català meridional alacantí [...] a tancar les vocals (regla de tancament). 
D’aquesta manera, hi ha [kózo], [pórto], [téle], [tére] [...]. Aquest fet respon a la proclivitat 
de tots els parlants d’aquestes comarques a tancar totes les vocals en una cadena de tracció 
que constitueix un sistema vocàlic tònic i àton idèntic amb els mateixos sons que el castellà 
(Segura 1996: 35).

10 En alguns punts del Matarranya occidental, per exemple, /ɛ́/ ha diftongat històricament en [ja] i /ɔ́/ s’ha tancat 
en [ó], de manera que el sistema vocàlic tònic d’aquestes varietats ha passat a estar integrat per només cinc vocals: 
/í/, /é/, /á/, /ó/ i /ú/; en altres varietats, aquest mateix sistema vocàlic ha estat fruit, simplement, del tancament de /ɛ́/ 
en /é/ i de /ɔ́/ en /ó/ –vg. Rafel (1981: 250) i Quintana (1976-1980: 16; 2012: 25).
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Pocs anys després, Montoya (2000: 62-68) certificava la consolidació d’aquesta 
tendència i datava l’inici del canvi –que hauria anat progressant al llarg del segle xx– 
entre les dècades de 1910 i 1930. Segons aquest autor, els impulsors del canvi haurien 
estat els valencianoparlants de llengua primera castellana i el tancament de /ɛ́/ hauria 
avançat més lentament que no el de /ɔ́/:

La situació a Alacant no és exactament igual ni presenta la mateixa antiguitat que als territoris 
valencians i aragonesos fronterers amb el castellà. La major diferència de l’alacantí rau en el 
fonema /ɛ́/, que no diftonga però tendix a neutralitzar-se amb /é/, amb la qual cosa el resultat 
és el mateix: desaparició de /ɛ́/. El camí que segueix /ɔ́/ és igual: directament desemboca en 
/ó/. [...] En ambdós casos el procés és gradual (Montoya 2000: 63).

Les dades que hem presentat fins ara proven la hipòtesi que vam formular a 
Valls (2013: 116-117): que aquest procés de tancament de les vocals /ɛ́/ i /ɔ́/ podria estar 
tenint lloc en les àrees de l’àmbit nord-occidental on la pressió del castellà és més forta, 
com la Ribagorça. En aquell treball ens plantejàvem la possibilitat –a partir d’alguns 
indicis, insuficients per extreure’n conclusions fefaents– que les varietats ribagorçanes 
fossin les primeres a anivellar les vocals mitjanes baixes a les mitjanes altes perquè, a 
banda de la seva condició de parles frontereres –fet que històricament ha contribuït al 
seu apitxament–, eren les varietats franjolines amb menys vitalitat etnolingüística entre 
els joves –vg. Sorolla (2003)– i, per tant, eren també les més susceptibles d’incorporar 
trets provinents de la llengua de prestigi.

L’anàlisi del corpus sembla provar aquest fet: d’una banda, hem vist que alguns 
informants de la Ribagorça –especialment de Benavarri– i, en menor mesura, de la 
Llitera –especialment de Camporrells–, presenten un inventari tant tònic com àton de 
només cinc vocals –les cinc de què consta l’inventari vocàlic del castellà. D’altra ban-
da, també hem constatat que arreu de la Franja molts parlants tendeixen a pronunciar 
amb fonètica castellana –és a dir, amb vocals mitjanes altes– mots molt semblants en 
aquestes dues llengües però que tradicionalment s’havien pronunciat amb vocals mit-
janes baixes. En resum: les vocals /ɛ́/ i /ɔ́/ no només semblen desaparèixer de l’inventari 
fonemàtic d’alguns parlants en determinades varietats del nord de la Franja, sinó que la 
densitat d’aparició d’aquests fonemes sembla decréixer, en major o menor grau, arreu 
de la Franja. A diferència del que Montoya (2000) afirmava en parlar de l’alacantí, a 
l’Aragó catalanòfon es tracta d’un canvi relativament recent, que no es detecta abans de 
les generacions nascudes a mitjans dels anys setanta del segle passat i que probablement 
també ha estat liderat per bilingües familiars. Caldrà estar ben amatents, doncs, per 
veure si aquest procés de convergència amb el castellà es consolida, perquè es tracta 
d’un canvi en l’estructura fonològica de la llengua que podria indicar una certa atròfia 
lingüística11 dels parlars franjolins.

5.2.1.1.2. Reducció de trets dialectals

En aquest apartat s’analitza el grau de manteniment de bona part dels trets dialectals 
que caracteritzen els parlars nord-occidentals fronterers. Per fer-ho es presenten, en 

11 Vg. Montoya (2000: 14-21) per a una definició del concepte d’atròfia lingüística i per a una delimitació dels seus 
trets lingüístics i sociolingüístics.
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primer lloc, dos fenòmens d’abast general en català nord-occidental: la presència de 
/á/ etimològica al verb nàixer i de /é/ provinent de Ē, Ĭ, OE. Els trets que es descriuen 
a continuació, en canvi, són d’abast geogràfic més reduït i caracteritzen només algunes 
de les varietats estudiades: concretament, s’analitza el grau de manteniment de /ɛ́/ 
provinent de Ě, del grup llatí -ACT- i del sufix llatí -ARIU; es descriu la distribució 
actual del diftong -/éj/- provinent del grup llatí -ACT-; i es para atenció a la presència 
de la vocal [ɛ́] per adjacència d’una consonant palatal. En tots els casos, tret d’aquest 
darrer, que és netament fonètic, els fenòmens descrits són de naturalesa fonològica. 
Com que el nostre objectiu és analitzar el grau de dialectalitat actual de les varietats 
estudiades, hem optat perquè tots els mapes mostrin la distribució dels trets autòctons, 
en comptes de recollir l’expansió de les formes innovadores pròpies de les varietats 
de prestigi. De totes maneres, aquesta informació també es pot deduir dels diferents 
mapes, ja que els polígons acolorits de blau indiquen que un determinat tret és viu en 
una localitat, mentre que els polígons acolorits de blanc indiquen que aquell mateix 
tret ja ha estat substituït per una variant innovadora.

5.2.1.1.2.1.  Presència de /a/́ etimològica al verb nàixer

Les figures 75-78 mostren l’evolució de la distribució geogràfica de la vocal /á/ a l’arrel 
del verb nàixer (< NASCĚRE) al llarg de quatre generacions de parlants. Com s’obser-
va, la pronúncia [̍ najʃe] era hegemònica entre els parlants de la F4 de totes les varietats 
estudiades –de fet, és la forma pròpia de tot el bloc occidental–, però ha anat cedint 
terreny en favor de la variant amb /é/ a les àrees ribagorçana, pallaresa i lleidatana, que 
avui ja pronuncien molt majoritàriament la forma més acostada a l’estàndard, [ˈnejʃe]. 
La distribució actual del tret en recessió, doncs –que ha reculat especialment en el pas 
de la F3 a la F2, és a dir, a partir de la generació nascuda a mitjans de la dècada de 
1970–, es limita a l’àrea tortosina, a Catalunya, i a les comarques de la Franja, a l’Aragó, 
on tanmateix mostra indicis de substitució a la Ribagorça i la Llitera.

Figures 75, 76, 77 i 78. Mapes de distribució del verb nàixer amb /a/́ a l’arrel



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa50

5.2.1.1.2.2. Mots amb /é/ provinent de Ē, Ĭ, OE

Les quatre figures que s’inclouen a continuació donen compte del manteniment absolut 
de la vocal /é/ provinent de Ē, Ĭ, OE arreu del territori estudiat. Únicament hi ha tres 
informants de la F1 de Benavarri, Fraga i Vilaller que, pel fet d’haver adoptat el manlleu 
cebolla, no presenten cap de les pronúncies pròpies de les varietats nord-occidentals: 
[ s̍eβa], [ s̍eβɛ] ‘ceba’ (< CĒPA).

Figures 79, 80, 81 i 82. Mapes de distribució del substantiu ceba amb /e/́

Cal tenir en compte, tanmateix, que en alguns mots molt concrets la pronúncia 
pròpia del català oriental comença a escampar-se de manera incipient. És el cas del mot 
mestre (< MAGĬSTRU) que, probablement per influència directa de l’escola, comença 
a sentir-se amb /ɛ́/ entre alguns parlants nord-occidentals joves de més enllà del Baix 
Cinca, on la pronúncia tradicional ja és [ˈmɛstɾe] –tal com testimonia el DCVB i ho 
hem recollit al nostre corpus.

Figures 83, 84, 85 i 86. Mapes de distribució del substantiu mestre amb /ɛ/́
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5.2.1.1.2.3. Mots amb /ɛ/́ provinent de Ě

Les figures 87-90 mostren la distribució del mot pedra (< PĚTRA) amb /ɛ́/ etimològi-
ca, provinent de Ě llatina. Com s’observa, el manteniment de la pronúncia autòctona, 
[ˈpɛðɾa] –que Beà (2016: 67) considera un «element de transició» entre les àrees riba-
gorçanopallaresa i gascona–, és quasi absolut tant a l’Alta Ribagorça com a Benavarri, 
on tanmateix la desaparició de les vocals mitjanes baixes entre els parlants joves està 
afectant la vitalitat d’aquest tret. 

Figures 87, 88, 89 i 90. Mapes de distribució del substantiu pedra amb /ɛ/́

Aquest conservadorisme en el manteniment de /ɛ́/ etimològica a l’àrea riba-
gorçana també s’observa en els mots herba (< HĚRBA) i serp (< SĚRPE), en què la 
presència d’aquesta vocal ha estat afavorida –talment com ha succeït en pallarès– per 
l’adjacència d’una consonant ròtica seguida d’una consonant labial. Aquest context –Ě 
+ R + consonant labial– ha afavorit que en aquesta àrea pirinenca les formes pròpies 
siguin [̍ ɛrβa] i [̍ sɛrp], en contrast amb la solució general del català amb /é/. Per explicar 
aquesta diferència, Beà (2016: 64-65) proposa que «un fet a tenir en compte en l’ober-
tura d’aquestes vocals és la possible influència que hi hagin pogut exercir els derivats 
del sufix -ARIU, -ARIA llatí, que en pallarès han donat l’acabament –[ɛ]r», sumada a 
«la tendència natural a l’obertura de la vocal del grup -er + consonant labial».

Com es desprèn de les figures 91-94, que recullen la distribució de la pronúncia 
[̍ ɛrβa] ‘herba’, i de les figures 95-98, que mostren la distribució de la pronúncia [̍ sɛrp] 
‘serp’, el manteniment de les formes amb /ɛ́/ és absolut en els parlants de les quatre ge-
neracions de les localitats on aquestes formes són autòctones: Vilaller, el Pont de Suert, 
Benavarri i Tamarit de Llitera, en el primer cas; i Vilaller, el Pont de Suert i Benavarri, en 
el segon cas. De nou, només alguns parlants joves de Benavarri que gairebé no presenten 
mai /ɛ́/ en els seus inventaris fonemàtics recorren a les formes amb vocals mitjanes altes.12 

12 Pel que fa a les localitats no ribagorçanes on el substantiu serp s’ha transcrit amb /ɛ́/, no ens hi referirem perquè 
caldria analitzar, mitjançant procediments acústics, fins a quin punt no es tracta de varietats amb un major grau 
d’obertura de les vocals mitjanes baixes. En aquest cas, malgrat que la nostra transcripció no seria estrictament er-
rònia, no reflectiria –pel fet de tractar-se d’una característica articulatòria– l’especificitat del tret estudiat en aquest 
apartat. Aquest comentari també és vàlid per a les figures 99-102, 107-110 i 111-114.
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Figures 91, 92, 93 i 94. Mapes de distribució del substantiu herba amb /ɛ/́

Figures 95, 96, 97 i 98. Mapes de distribució del substantiu serp amb /ɛ/́

5.2.1.1.2.4.  Mots amb /ɛ/́ provinent del grup llatí -ACT-

El grup llatí -ACT- o, més exactament, el diftong -AYT- del llatí vulgar, també ha evo-
lucionat sistemàticament cap a /ɛ́/ en algunes varietats pirinenques. Tal com mostra la 
figura 99, corresponent als parlants més grans, fins no fa gaire les formes [̍ ʎɛt] i [̍ ʎɛjt] 
‘llet’ (< LACTE) –avui ja [ˈjɛjt] i [ˈjɛt]– s’estenien per bona part del català ribagorçà 
de l’Aragó –eren habituals a Benavarri, a la Llitera i, en menor mesura, també al Baix 
Cinca– i fins i tot es podien sentir en boca dels parlants d’una certa edat de Balaguer. 
Avui, en canvi, l’àrea de distribució d’aquesta /ɛ́/ etimològica es limita a la comarca de 
la Llitera: a Benavarri, com hem vist, les vocals anteriors mitjanes baixes quasi han 
desaparegut de la parla dels informants joves del corpus; al Baix Cinca, on aquest tret 
ja apareixia de manera esporàdica, tampoc en queda cap rastre; i a Balaguer, on era 
la pronúncia hegemònica entre els parlants de més edat, sembla que s’hi ha imposat la 
pronúncia estàndard.
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Figures 99, 100, 101 i 102. Mapes de distribució del substantiu llet amb /ɛ/́

5.2.1.1.2.5. Manteniment del diftong provinent del grup llatí -ACT-

A més d’evolucionar localment cap a /ɛ́/, el grup llatí -ACT- > -AYT- ha donat lloc a 
formes amb diftong per manteniment de l’aproximant palatal i tancament de la vocal 
precedent a tota la Franja. De fet, les formes del tipus [ ʎ̍ejt] i [ ʎ̍ɛjt] ‘llet’ (< LACTE) 
tenien, antigament, una distribució molt més àmplia, ja que eren generals a tot el ri-
bagorçà i es podien sentir –molt més escadusserament– en pallarès, on tanmateix la 
pronúncia més habitual era amb /ɛ́/ i sense aproximant: [ ʎ̍ɛt] (Alegre 1991: 180-181).

De les figures 103-106, que mostren la distribució del diftong provinent del 
grup llatí -ACT-, es desprèn que la vitalitat d’aquest tret no ha minvat al llarg de les 
últimes dècades: fa cent anys era d’ús habitual a la Franja i avui continua sent l’única 
forma que utilitzen els parlants d’aquestes quatre comarques aragoneses.

Figures 103, 104, 105 i 106. Mapes de distribució del substantiu llet amb manteniment del diftong 
provinent del grup llatí -ACT-
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5.2.1.1.2.6. Mots amb /ɛ/́ provinent del sufix llatí -ARIU

En aquest apartat es presenten vuit mapes que mostren com ha evolucionat la distri-
bució de la vocal /ɛ́/ provinent del sufix llatí -ARIU, -ARIA, una pronúncia pròpia de 
l’àrea ribagorçanopallaresa que, com hem vist, alguns autors consideren que podria 
ser a l’arrel de l’alta freqüència d’aparició d’aquest fonema en contextos que a la resta 
del català nord-occidental han donat lloc a /é/.

Els mapes 107-110 i 111-114 mostren, respectivament, com ha evolucionat la 
vitalitat d’aquest tret en dos mots: carrer (< CARRARIU) –pronunciat [ka̍ rɛ]– i gener 
(< JANUARIU) –pronunciat [d͡ ʒiˈnɛ] o [t͡ ʃiˈnɛ]. Com es pot observar, la presència de 
la vocal /ɛ́/ al ribagorçà de Catalunya ja és testimonial entre els parlants de la F4, i no 
n’hi ha cap rastre entre els parlants de les tres generacions de menys edat. Novament 
ens trobem, doncs, amb un tret que, malgrat que antigament tenia una distribució més 
àmplia –a més de ser prou productiu com per influir en l’evolució d’altres contextos 
fònics–, avui dia només és viu a la Franja i, més concretament, a la comarca de la 
Llitera. En aquesta comarca, tanmateix, la recessió de les vocals mitjanes baixes en 
podria afectar la vitalitat, tal com ja ha succeït a la varietat de Benavarri.

Figures 107, 108, 109 i 110. Mapes de distribució del substantiu carrer amb /ɛ/́ provinent del sufix llatí 
-ARIU

Figures 111, 112, 113 i 114. Mapes de distribució del substantiu gener amb /ɛ́/ provinent del sufix llatí 
-ARIU
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5.2.1.1.2.7. Mots amb [ɛ́] per adjacència d’una consonant palatal

En el nostre corpus hem documentat una sola ocurrència del substantiu llapis amb [ɛ́], 
una pronúncia que el DCVB considera pròpia del «valencià més vulgar». Concretament, 
hem documentat la forma [ ʎ̍ɛpis] en un parlant de la F3 de Vall-de-roures.

Figures 115, 116, 117 i 118. Mapes de distribució del substantiu llapis amb [ɛ ]́ per adjacència de la 

lateral palatal

5.2.1.1.2.8. Mots amb /ɔ́/: casos puntuals

En aquest apartat s’analitza el grau de manteniment de la vocal /ɔ́/ en cinc mots: els 
substantius taronja, gorra i pou, l’adverbi potser i el numeral dotze.

Com es desprèn de les figures 119-122, la variant amb /ɔ́/ del mot taronja (< 
àrab TURUNJA) és majoritària en l’àrea estudiada, i pràcticament no ha variat en el 
pas de la F4 a la F1. Si descartem les localitats en què el manlleu naranja està arrelat 
d’antic –les de la Ribagorça i la Llitera, vg. les figures 1029-1032–, veurem que la 
pronúncia amb [ó] és pròpia, bàsicament, dels parlars del Baix Cinca, el Pallars Jussà 
i l’Alta Ribagorça. Malgrat que aquesta pronúncia no és la més habitual en català 
estàndard, sembla que continua sent ben vigent entre la generació de parlants joves.

Figures 119, 120, 121 i 122. Mapes de distribució del substantiu taronja amb /ɔ́/



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa56

Les figures 123-126 mostren, per la seva banda, l’àrea de distribució del mot 
gorra (< basc GORRI) pronunciat amb [ɔ́]: [ ɡ̍ɔra], [ ɡ̍ɔrɛ]. Com s’observa, aquesta 
pronúncia és pròpia de l’àrea ribagorçanopallaresa i, malgrat que no l’hem documentat 
en boca dels parlants més joves de Vilaller, sembla que es manté plenament vigent a 
la resta de localitats enquestades on és la pronúncia històrica.

Figures 123, 124, 125 i 126. Mapes de distribució del substantiu gorra amb /ɔ́/

Els quatre mapes que s’inclouen a continuació recullen l’àrea de distribució de 
la pronúncia [ˈpɔw], corresponent al substantiu pou (< PŬTĚU). Alcover ja va anotar 
que, malgrat que [̍ pow] era la «pronúncia més general en els dialectes oriental, occiden-
tal, valencià i baleàric», també «existeix la pronúncia [̍ pɔw] a moltes altres localitats».13 
Les figures 127-130 mostren que, malgrat que la pronúncia amb [ɔ́] s’ha afeblit un xic en 
el pas de la F4 a la F1, la seva vigència entre els parlants joves continua sent molt alta.

Figures 127, 128, 129 i 130. Mapes de distribució del substantiu pou amb /ɔ́/

13 Concretament, la documentava a Perpinyà, Oleta, Illa, Arles, Cotlliure, Andorra, la Seu d’Urgell, Sort, Boí, Vi-
laller, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur, Organyà, Oliana, Balaguer, Fraga, Bell-lloc d’Urgell, Mequinensa, 
Calaceit, Benassal, València, Torís, Llanera, Moixent, Crevillent, Biar, el Pinós, la Vall de Gallinera, Felanitx, Son 
Servera, es Llombards i l’Alguer.
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Sí que ha minvat l’ús, en canvi, de les variants amb /ɔ́/ de l’adverbi potser (< 
compost de pot i ser), que el DCVB assigna, conjuntament amb la variant [poˈðe], a 
l’àrea nord-occidental. Segons el que es recull a les figures 131-134, les variants prò-
pies de l’àrea estudiada eren les següents: [pɔ̍ t͡ ʃe] –recollida en dos informants de la 
F4 i un de la F3 de Fraga–, [ˈpɔd͡ ze] –amb desplaçament accentual, recollida en un 
informant de la F4, un de la F3 i els dos informants de la F2 de Vilaller, així com en 
un informant de la F3 del Pont de Suert–, [pɔ̍ d͡ ze] –recollida en un informant de la F3 
del Pont de Suert– i [pɔ̍ t͡ se], que és la forma pròpia de la resta de varietats estudiades 
que apareixen acolorides de blau. Aquestes variants han reculat a causa de la pressió 
del manlleu quizá a Benavarri i de la penetració de la variant p[o]tser, especialment a 
l’Alta Ribagorça i al nord de la Franja.

Figures 131, 132, 133 i 134. Mapes de distribució de l’adverbi potser amb /ɔ́/

5.2.1.2.  Vocalisme àton

5.2.1.2.1.  Reducció de trets dialectals

5.2.1.2.1.1.  Obertura de /e/ àtona inicial

Un dels trets més característics del conjunt del català nord-occidental és l’obertura 
en [a] de les /e/ àtones inicials dels segments eix-, el-, em-, en-, er-, es- i ex-. Malgrat 
que es tracta d’un fenomen que se sent habitualment per poc que es pari l’orella, molts 
autors coincideixen a situar-lo en una fase recessiva per influència de les varietats de 
prestigi. Així, Casanovas i Creus (1999: 88) afirmen que «sembla que està retrocedint 
entre el col·lectiu de gent més jove», i Carrera-Sabaté (2002: 12) atribueix aquest 
afebliment entre els parlants joves del Segrià a la influència de la llengua escrita, 
més que no pas a la variant central de l’estàndard, «puisque la nouvelle voyelle [e] 
est plus éloignée de la voyelle qu’utilisent les locuteurs des dialectes orientaux en 
position prétonique [ə]». Finalment, Beltran (1992) també afirmava, en un treball 
sobre el tortosí publicat ara fa més de vint-i-cinc anys, que el tret en qüestió reculava 
per atracció a la grafia, i vaticinava que s’hi podria 
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anivellar amb el temps, si hom no posa massa èmfasi a mantenir aquestes pronunciacions. A 
la nostra zona, hem pogut observar que els nens petits que han après les primeres lletres en 
català tendeixen a pronunciar aquestes vocals d’acord amb la grafia, no només en la lectura 
de textos, sinó en molts de casos també en la parla espontània, almenys en determinats mots 
(Beltran 1992: 546 [la cursiva és nostra]).

De l’afirmació de Beltran (1992) ens ha interessat ressaltar que el retrocés 
de la pronúncia amb [a] de les /e/ àtones inicials es produeix especialment en deter-
minats mots, i no pas en tots els mots de la mateixa manera. Aquest és un matís que 
altres treballs han passat per alt i que, com veurem, podria ser rellevant per analitzar 
el grau de manteniment d’aquest tret característic del català nord-occidental. De fet, 
si ens fixem en la distribució d’aquest fenomen en els mapes 135-138, que mostren la 
pronúncia amb [a] inicial del substantiu enciam, i en els mapes 139-142, que mostren 
la mateixa pronúncia en el verb eixugar, veurem que hom podria pensar, a partir de 
les dades del nostre corpus, que no s’ha produït cap retrocés destacable d’aquest tret 
en les generacions de parlants més joves. A grans trets, sembla que les solucions del 
tipus [an s̍jam] i [ajʃuˈɣa] mantenen, si fa no fa, la mateixa vitalitat entre els parlants 
de la F4 i els de la F1.14

Figures 135, 136, 137 i 138. Mapes de distribució del substantiu enciam amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

14 A Tolba, on el fonema /ʎ/ no s’ha desfonologitzat fins a la F1, sembla que un dels dos parlants joves té consciència 
d’aquest procés, perquè s’ultracorregeix i pronuncia un insòlit [anˈsʎam]. D’altra banda, cal tenir en compte que la 
presència de [a] inicial de mot al verb eixugar és menor a la Franja perquè en alguns parlars les variants pròpies són 
[iʃuˈɣa] o, més recentment, el manlleu castellà secar.
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Figures 139, 140, 141 i 142. Mapes de distribució del verb eixugar amb obertura de la /e/ àtona inicial

A mesura que avançàvem en l’anàlisi del corpus, tanmateix, se’ns anava fent 
evident que l’evolució d’aquest tret variava de manera substancial en funció de cada mot 
estudiat. De fet, sembla que allò que és determinant perquè la pronúncia amb [a] reculi 
no és pas la grafia –o, per ser més exactes, la grafia catalana, ja que tant enciam com 
eixugar s’escriuen amb <e>–, sinó el fet que en castellà hi hagi un mot per designar el 
mateix concepte que comenci amb el so innovador, una [e] àtona inicial. A partir dels 
exemples que s’inclouen tot seguit –tots ells mots que s’escriuen amb <e> tant en català 
com en castellà–, s’observa que la pronúncia tradicional amb [a] sí que ha anat caient 
en desús de generació en generació –i que ho ha fet a un ritme molt ràpid, fins al punt 
que sovint la pronúncia tradicional de les varietats nord-occidentals ja és desconeguda 
per a bona part dels informants més joves.

Les figures que es presenten per mirar de demostrar aquesta apreciació recullen 
la distribució de les pronúncies amb [a] en els mots excursionista –en femení, pronunci-
at [askursjo̍ nista] o [askursjo̍ nistɛ], vg. les figures 143-146–, eriçó –pronunciat [aɾi s̍o] 
o [azðeɾiˈso], vg. les figures 147-150–, elefant –pronunciat [aleˈfan], vg. les figures 
151-154–, enganyar –pronunciat [aŋɡa̍ ɲa], vg. les figures 155-158–, embut –pronun-
ciat [amˈbut] o [amˈbujt], vg. les figures 159-162–, ensenyar –pronunciat [anseˈɲa], vg. 
les figures 163-166–, examen –pronunciat [aɡ̍ zamen] i, residualment, [adˈzamen], vg. 
les figures 167-170– i, finalment, estrella i exèrcit –vg. les figures 171-174 i 175-178, 
respectivament–, que no es transcriuen fonèticament perquè es tracta de mots amb 
moltes variants. Com s’observa, tots aquests mots, que s’escriuen amb <e> i s’haurien 
de pronunciar amb [e] en un registre formal, tenen un equivalent amb aquesta mateixa 
grafia i so en llengua castellana: excursionista, erizo, elefante, engañar, embudo, en-
señar, examen, estrella i ejército. 

De l’anàlisi de les figures esmentades es desprèn que l’acció combinada de les 
varietats estàndard catalana i castellana podria haver contribuït a fer recular la pronún-
cia amb [a] de les /e/ àtones inicials dels segments eix-, el-, em-, en-, er-, es- i ex-. Tant 
és així, que en alguns casos la pronúncia pròpia dels dialectes nord-occidentals quasi ha 
desaparegut de la parla dels informants joves, mentre que en altres mots la solució amb 
[a] només manté una certa vitalitat en les varietats de la Noguera i de l’àrea tortosina. 
A la Franja, com a bona part del lleidatà, el pallarès i el ribagorçà, la reculada ha estat 
total –i sovint més prematura que a la resta de comarques estudiades.
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Figures 143, 144, 145 i 146. Mapes de distribució del substantiu excursionista (f.) amb obertura de la 
/e/ àtona inicial

Figures 147, 148, 149 i 150. Mapes de distribució del substantiu eriçó amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

Figures 151, 152, 153 i 154. Mapes de distribució del substantiu elefant amb obertura de la /e/ àtona 
inicial
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Figures 155, 156, 157 i 158. Mapes de distribució del verb enganyar amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

Figures 159, 160, 161 i 162. Mapes de distribució del substantiu embut amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

Figures 163, 164, 165 i 166. Mapes de distribució del verb ensenyar amb obertura de la /e/ àtona 
inicial
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Figures 167, 168, 169 i 170. Mapes de distribució del substantiu examen amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

Figures 171, 172, 173 i 174. Mapes de distribució del substantiu estrella amb obertura de la /e/ àtona 
inicial

Figures 175, 176, 177 i 178. Mapes de distribució del substantiu exèrcit amb obertura de la /e/ àtona 
inicial
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Aquesta mateixa afirmació és vàlida per als contextos en què la vocal [a] forma 
una obertura complexa en síl·laba pretònica amb un o dos sons consonàntics, en mots 
com treballar –tradicionalment pronunciat [tɾaβa̍ʎa], per exemple. Com es desprèn de 
les figures 179-182, que recullen la distribució de les pronúncies [fara̍ ðuɾa] i [fara̍ ðuɾɛ] 
‘ferradura’, el retrocés de la solució tradicional ha estat, novament, absolut.

Figures 179, 180, 181 i 182. Mapes de distribució del substantiu ferradura amb obertura de la [e] 
àtona inicial

Som conscients que l’explicació que hem proposat per donar compte del mante-
niment o no de la pronúncia amb [a] de les /e/ àtones inicials en català nord-occidental 
es basa en un nombre limitat d’ítems que caldria ampliar en estudis posteriors. D’altra 
banda, proposar que la llengua castellana ha tingut un cert paper en aquest procés de 
canvi lingüístic sembla més plausible per a les varietats de la Franja que no pas per a les 
de Catalunya. Tanmateix, com sintetitza molt bé Beà (2016: 113-114), aquesta influència 
podria ser a l’arrel del manteniment de la /e/ àtona inicial en aquelles varietats del català 
que han tingut un contacte més sostingut en el temps amb la llengua castellana –per 
raons, per exemple, de veïnatge– i, per extensió, la nostra explicació seria plausible si 
consideréssim que aquest veïnatge, avui dia, no cal que sigui estrictament físic –atès 
que, com és obvi, el contacte de llengües ja no és exclusiu de les àrees frontereres:

Pel que fa a l’explicació del manteniment parcial d’aquesta /e/ àtona inicial, Jordi Colomina 
(1985: 152) apunta per al valencià meridional alacantí (dialecte que manté la e-) que es podria 
atribuir a un arcaisme o, per un altre costat, a la influència del castellà de Múrcia, ja que el fet 
ocorre a la zona fronterera amb aquesta província. També Gimeno (1989: 167) apunta en la 
mateixa direcció (el contacte amb els dialectes veïns) quan explica el manteniment d’aquest 
al·lòfon en les localitats del tortosí meridional en contacte amb els parlars aragonesos. De 
fet, podem veure que en els tres casos comentats (alacantí meridional, tortosí i pallarès), la 
[e]- inicial es manté sense neutralitzar en un grau més elevat justament en els territoris en 
contacte amb d’altres llengües i per tant, més allunyats del centre d’innovació; en definitiva, 
més conservació de la [e]- inicial en els territoris on el dialecte sofreix menys evolució (Beà 
2016: 113-114).
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5.2.1.2.1.2. Tancament de /e/ àtona per adjacència d’una consonant palatal

Un altre dels trets que cent anys enrere caracteritzava bona part dels parlars nord-
occidentals era la presència de la vocal [i] en contextos pretònics en què esperaríem una 
[e], com al mot gener, pronunciat sovint g[i]ner. Aquest tancament de /e/ etimològica, 
atribuïble a l’adjacència d’una consonant palatal, era la solució general dels parlars 
nord-occidentals a la primera meitat del segle xx, com es desprèn de les figures 183-
186. El retrocés d’aquest fenomen de tipus fonètic, tanmateix, ha avançat de l’àrea de 
parla lleidatana cap a la perifèria fins al punt que avui pràcticament només es troba a la 
Franja: concretament a la Ribagorça –però no a Benavarri–, a la Llitera i al Matarranya. 
Si tenim en compte que al Baix Cinca i a Benavarri aquest tret no es manté en aquest 
mot perquè els parlants joves han manllevat el substantiu castellà enero per referir-se al 
primer mes de l’any –vg. les figures 1125-1128–, sembla evident que ens trobem davant 
d’un exemple claríssim d’impacte de la frontera administrativa en l’evolució divergent 
dels parlars nord-occidentals situats a Catalunya i a l’Aragó. A Catalunya, la tendència 
ha estat a innovar per convergir amb l’estàndard; a la Franja, la tendència ha estat més 
conservadora, i només en aquelles varietats més interferides s’ha produït un fenomen 
de convergència: en aquest cas, però, cap a l’estàndard de la llengua espanyola.

Figures 183, 184, 185 i 186. Mapes de distribució del substantiu gener amb tancament de /e/ 
etimològica en [i] per influència d’una consonant palatal

El tancament en [i] de les /e/ posttòniques finals en mots com marge, en canvi, 
només l’hem documentat en dos punts: en un parlant de la F3 de Cubells, d’una banda, 
i de forma generalitzada al Matarranya. Les pronúncies tradicionals d’aquests dos in-
drets, però –[ˈmard͡ ʒi] i [ˈmarʒi], respectivament–, també han caigut en desús per ani-
vellament a l’estàndard de la llengua catalana, al Principat; i a l’estàndard de la llengua 
espanyola, a l’Aragó –on, de fet, el manlleu [ˈmarχen] ‘márgen’ ha esdevingut l’única 
forma que hem recollit en boca dels parlants joves de Vall-de-roures i la Portellada.
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Figures 187, 188, 189 i 190. Mapes de distribució del substantiu marge amb tancament de la /e/ 
àtona final

5.2.1.2.1.3. Manteniment de /e/ etimològica seguida de /o/́

També era una característica general del nord-occidental la presència d’una /e/ etimolò-
gica en posició pretònica seguida d’una /ó/ en mots com redó o fenoll. Ara bé, tal com 
ja testimoniaven Casanovas i Creus (1999: 90) fa prop de vint anys, i tal com mostren 
les dades del nostre corpus, les formes del tipus [reˈðo] ‘rodó’ –vg. les figures 191-194– 
estarien reculant entre els parlants joves. De fet, el retrocés de les formes autòctones 
és general en les varietats de Catalunya –per bé que encara es poden sentir en boca 
d’alguns informants joves–, mentre que a la Franja aquest tret es manté molt més viu. 
Com en el cas del tancament de /e/ àtona inicial per adjacència d’una consonant palatal, 
sembla que l’evolució de les varietats situades a l’est i a l’oest de la frontera política 
ha estat novament divergent com a conseqüència de la major impermeabilitat de les 
varietats franjolines a la influència de l’estàndard de la llengua catalana.

Figures 191, 192, 193 i 194. Mapes de distribució de l’adjectiu redó, amb manteniment de /e/ 
etimològica
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5.2.1.2.1.4. Processos de dissimilació de /i/ pretònica i d’assimilació de /o/ 
pretònica

En aquest apartat s’inclouen dos casos de modificació del timbre vocàlic que han donat 
lloc a formes tradicionalment considerades col·loquials, més que no pas pròpies d’una 
àrea geogràfica concreta: la distribució del substantiu bicicleta pronunciat [besiˈkleta], 
amb dissimilació de la primera /i/ –vg. les figures 195-198–, i la distribució del subs-
tantiu mocador pronunciat [maka̍ ðo], amb assimilació de la primera /o/ –vg. les figu-
res 199-202. Incloure-les ens permet constatar que aquesta mena de pronúncies, que 
antigament devien ser molt més habituals, avui dia ja són residuals en els parlants de 
totes les edats.

Figures 195, 196, 197 i 198. Mapes de distribució del mot bicicleta amb dissimilació vocàlica

Figures 199, 200, 201 i 202. Mapes de distribució del mot mocador amb assimilació vocàlica
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5.2.1.2.1.5. Manteniment de /o/ pretònica seguida de /ɔ́/, /o/́

Les figures 203-206 mostren els parlars en què el substantiu taronja no ha dissimilat 
la /o/ pretònica provinent de l’àrab TURUNJA. Concretament, entre els parlants de la 
F4 hem documentat les variants [to ɾ̍ɔɲʒɛ] a Balaguer, [to ɾ̍oɲʒɛ] a Fraga i al Pallars, 
[to ɾ̍oɲʒa] a Vilella de Cinca, al Pallars i a Vilaller i [to ɾ̍oɲt͡ ʃa] a l’Alta Ribagorça. A la 
F3 hi ha dues ocurrències més de variants amb [o] a la Ribera d’Ebre. Com es desprèn 
d’aquestes figures, malgrat que les variants locals s’han afeblit un xic en el pas de la F4 
a la F1, les hem documentades sovint entre els parlants més joves de l’àrea estudiada.15

Figures 203, 204, 205 i 206. Mapes de distribució de les variants del substantiu taronja amb /o/ 
pretònica

5.2.1.2.1.6. Diftongació de /o/ àtona inicial

Un altre dels trets tradicionalment més característics dels parlars nord-occidentals és 
la diftongació en [aw] de les /o/ àtones inicials en mots com orella, oliva, olor o obrir. 
Malgrat que es tracta d’un tret que caracteritzava totes les varietats nord-occidentals 
–tot i que era més rar als extrem nord i sud, concretament a l’Alta Ribagorça, la Riba-
gorça i el Matarranya–, els mapes que presentem tot seguit mostren que ha reculat de 
manera significativa en el pas de la F4 a la F1.

Aquesta evolució no ens hauria de sorprendre, ja que, com assenyala Recasens 
(1991: 138-139), les formes diftongades no gaudeixen del mateix prestigi que les no 
diftongades, motiu pel qual els parlants joves han tendit a substituir-les. De fet, un 
degoteig d’autors s’han fet ressò del retrocés de les variants amb [aw]: així, Casanovas 
i Creus (1999: 90) consideren que, malgrat que aquest tret «sovint apareix en les llistes 
que intenten caracteritzar la fonètica lleidatana», caldria acotar-lo «a una part de la 
població adulta, ja que és una pronúncia poc freqüent entre la gent jove». També en 
aquest sentit s’hi refereixen Carrera-Sabaté i Freixenet-Esteve (2003: 9), que dediquen 

15 D’altra banda, hem decidit incloure en aquests mapes la solució [te ɾ̍ɔɲʒa], amb dissimilació de la /o/ pretònica, per 
comprovar fins a quin punt aquestes variants, diferents de la variant majoritària amb [a], es mantenien entre els joves. 
Segons els mapes, es tracta de formes ben vives a la Portellada, però d’ús residual a Alfara de Carles.
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tot un treball a aquest canvi en curs al Segrià i l’atribueixen a «la imposició progres-
siva d’un model de parla prestigiat que està directament connectat a les formes de la 
llengua escrita». Semblantment en parla Romero (2001: 338-345), que en el seu estudi 
sobre el pallarès de la Conca de Tremp documenta «la pèrdua de vigència d’altres trets 
patrimonials més marcats com la diftongació de l’àtona inicial o– > aw–». Fins i tot 
Giralt (1999: 72), en un dels seus treballs sobre el nord-occidental de la Llitera, afirma 
que «la manca de prestigi de les formes amb diftong actualment explica el seu retrocés 
en benefici de les variants sense diftong, com succeeix en aquesta comarca entre els 
parlants més joves». Com s’observa, tots els autors que s’hi han referit coincideixen a 
afirmar que les variants diftongades, pel fet de ser més marcades i estar mancades de 
prestigi, han reculat en les generacions joves –i, si tenim en compte l’opinió de Giralt 
(1999), sembla que aquesta evolució s’estaria produint tant a Catalunya com a la Franja.

Aquesta és exactament la situació que dibuixen les dades del nostre corpus, tal 
com mostren les figures 207-210, 211-214, 215-218, 219-222 i 223-226, que recullen la 
distribució de les variants amb [aw] inicial al llarg de quatre generacions de parlants 
en els mots orella, oliva, olor, obrir i obridor, respectivament. En el cas del substantiu 
orella, tradicionalment pronunciat [aw ɾ̍eʎa] o [aw ɾ̍eʎɛ] –però també [ew]rella en al-
guns parlants de Fraga i de Tamarit de Llitera–, el retrocés de les variants diftongades 
és clar en les varietats del nord i el centre de l’àrea nord-occidental, ja que avui només 
és una pronúncia majoritària al Baix Cinca i a l’àrea de parla tortosina –llevat, com ja 
hem avançat, del Matarranya.

Figures 207, 208, 209 i 210. Mapes de distribució del substantiu orella amb diftongació de /o/ inicial

En el cas del substantiu oliva, tradicionalment pronunciat [awˈliβa] o [awˈliβɛ] 
–però també [ew]liva en boca d’un informant de la F1 de Fraga–, l’evolució ha estat 
molt semblant. Caldria destacar que, en aquest cas, a la comarca del Segrià també hem 
recollit la pronúncia autòctona entre els informants més joves.
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Figures 211, 212, 213 i 214. Mapes de distribució del substantiu oliva amb diftongació de /o/ inicial

Aquesta és, a grans trets, la mateixa situació que es dibuixa en analitzar la 
distribució de les variants [awˈlo] i [ewˈlo] –recollida puntualment a Tamarit de Llitera, 
Tolba i Fraga–, corresponents al substantiu olor. Les variants diftongades, que s’este-
nien per gairebé tota l’àrea nord-occidental entre els parlants de la F4, avui ja només 
semblen caracteritzar la parla de les comarques del centre i del sud de Catalunya i la 
Franja. Observi’s, però, que en aquest mot la pronúncia amb [aw] també és vigent entre 
els parlants joves de la Llitera.

Figures 215, 216, 217 i 218. Mapes de distribució del substantiu olor amb diftongació de /o/ inicial

Finalment, els mapes corresponents al verb obrir i al substantiu obridor –amb 
les variants [awˈβɾi], [aw ɾ̍i] i [ew ɾ̍i], per una banda, i [awβɾiˈðo], [awɾiˈðo] i [ewɾiˈðo], 
per l’altra– són els que plasmen un retrocés més important de les formes autòctones. 
Com es desprèn de les figures 219-222 i 223-226, avui dia les pronúncies diftongades 
només són d’ús habitual a la Llitera i al Baix Cinca, i en menor mesura en alguns 
punts del tortosí. Potser aquest major retrocés es deu al fet que, a diferència dels mots 
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anteriors, ni obrir ni obridor són substantius femenins i, per tant, no apareixen en con-
currència amb l’article femení singular, per la influència del qual sembla que s’haurien 
generat les formes del tipus [aw]lor < l[aw]lor < l[ao]lor.

Figures 219, 220, 221 i 222. Mapes de distribució del verb obrir amb diftongació de /o/ inicial

Figures 223, 224, 225 i 226. Mapes de distribució del substantiu obridor amb diftongació de /o/ inicial

Aprofitem, finalment, que disposem del verb obrir al corpus per indagar en 
la distribució de les variants [awˈβɾi], [aw ɾ̍i] i [ew ɾ̍i]. Per fer-ho, hem desagregat els 
mapes corresponents a [awˈβɾi] –vg. les figures 227-230– i els mapes que recullen la 
pronúncia [aw ɾ̍i] o, amb elevació de la vocal per influència de la vocal tònica, [ew ɾ̍i] 
–vg. les figures 231-234. Les dades mostren que les variants del tipus [awˈβɾi] són les 
més habituals als terços nord i sud de l’àmbit nord-occidental –en convivència amb 
les variants del tipus [aw ɾ̍i] / [ew ɾ̍i] en alguns punts del lleidatà, la Llitera i la Ribera 
d’Ebre–, mentre que les variants sense aproximant són més freqüents a les comarques 
centrals del Principat i la Franja. Les formes amb elevació de la vocal [a], d’altra ban-
da, es recullen únicament a la Franja: a Fraga, Tamarit de Llitera i Tolba, i només de 
manera puntual excepte a Fraga, on és la pronúncia majoritària.
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Figures 227, 228, 229 i 230. Mapes de distribució del verb obrir amb diftongació de /o/ inicial i 
manteniment del grup -[βɾ]-

Figures 231, 232, 233 i 234. Mapes de distribució del verb obrir amb diftongació de /o/ inicial i 
simplificació del grup -[βɾ]- en -[ɾ]-

A tall de conclusió, sembla que és possible afirmar que la diftongació en [aw] 
de les /o/ àtones inicials en mots com orella, oliva, olor o obrir és un tret recessiu entre 
els parlants joves de la majoria de varietats nord-occidentals. Només a la Llitera i a la 
meitat sud de Catalunya i de la Franja –llevat del Matarranya– manté una certa vitalitat, 
especialment en els substantius femenins; a les comarques de la meitat nord i al Ma-
tarranya, en canvi, les ocurrències de les variants diftongades són més aviat residuals.

5.2.1.2.1.7. Tancament de /o/ àtona en síl·laba pretònica seguida de /í/

Tradicionalment, s’ha considerat que el català nord-occidental té una tendència a tan-
car en [u] les /o/ pretòniques que van seguides de /í/ tònica. Aquesta tendència, que la 
majoria d’autors han advertit que no és sistemàtica i que varia en funció del mot i la va-
rietat dialectal, s’ha associat sovint als parlars lleidatans –vg., per exemple, Casanovas 
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i Creus (1999: 89)–, tot i que s’estén més enllà dels límits d’aquesta subàrea dialectal. 
De fet, si ens fixem en les dades del nostre corpus, veurem com entre els parlants de la 
F1 del Principat aquesta tendència s’ha consolidat fins a esdevenir pràcticament siste-
màtica: les pronúncies del tipus [kuˈniʎ] o [kuˈnij] ‘conill’ –vg. les figures 235-238– i 
[kuˈzi] ‘cosí’ –vg. les figures 239-242– són d’ús molt freqüent entre els parlants joves 
del Principat. A la Franja, en canvi, no sembla tan clar que les variants amb [u] siguin 
tan utilitzades, com a mínim en el cas de conill. Caldria avaluar fins a quin punt el 
fet que les pronúncies amb [u] siguin també pròpies dels parlars orientals –i, per tant, 
més freqüents en estàndard– no ha afavorit la consolidació d’aquestes pronúncies en 
el nord-occidental de Catalunya. El fet que en castellà, en canvi, l’equivalent conejo 
mantingui la [o], podria haver contribuït, indirectament, a l’expansió de la pronúncia 
amb aquesta vocal a la Franja. En el cas del mot cosí, en canvi, el fet que l’equivalent 
castellà primo disti tant de la forma catalana hauria permès que la pronúncia amb [u] 
s’escampés també per la Franja, tal com ha succeït a l’est de la frontera administrativa. 

Figures 235, 236, 237 i 238. Mapes de distribució del substantiu conill amb tancament de la /o/ àtona 
en [u]

Figures 239, 240, 241 i 242. Mapes de distribució del substantiu cosí amb tancament de la /o/ àtona 
en [u]
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5.2.1.2.1.8. Conversió en [ɛ] de les /a/ posttòniques finals

La pronúncia amb [ɛ] de les /a/ posttòniques finals s’ha considerat un dels trets més 
característics de les varietats lleidatanes malgrat que, com és sabut, no només s’estén 
per les comarques del Segrià, la Noguera, les Garrigues, l’Urgell, el Pla d’Urgell, la 
Segarra i el Baix Cinca, sinó que també és una pronúncia característica d’algunes 
varietats pallareses del Pallars Jussà i tortosines de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 
Recasens (1991: 96-97) situa l’origen d’aquest tret fonètic en el procés d’orientalització 
secular del català nord-occidental que també vam constatar a Valls (2013: 242-244). 
Segons aquest autor, 

el canvi representa un intent d’aproximació de la variant baixa de /a/ a la realització presti-
giosa [ə] del català central; la nova pronúncia s’hauria difós a partir de Lleida i/o de zones 
i capitals de comarca de parla nord-occidental pròximes a la frontera amb el català central. 
[...] L’absència de la vocal mitjana [ə] al sistema de vocals àtones del dialecte nord-occidental 
deu justificar el pas de [a], [ɑ] a [ɛ], en consonància amb el fet que [ɛ] es troba precisament a 
mig camí entre la variant baixa originària i la variant mitjana central prestigiosa (Recasens 
1991: 96-97).

Si la hipòtesi de Recasens (1991) sobre l’origen d’aquest fenomen sembla plau-
sible, les explicacions sobre el grau de vitalitat que manté avui dia no són tan unànimes: 
així, Casanovas i Creus (1999: 87) consideren que és el tret del vocalisme àton que 
més es manté en lleidatà, ja que fins i tot entre els parlants joves, «i sempre en termes 
generals, la pronúncia més habitual és [ɛ]». Només tres anys més tard, en canvi, Julià 
(2002: 69) reporta, també en un treball sobre el lleidatà, «un cas força destacable d’in-
terferència per influència del català oriental i que afecta bàsicament la ‘-a’ en posició 
final, que té com a resultat una pronúncia entre central mitjana (vocal neutra) i central 
semioberta/oberta (vocal neutra oberta) propera a [a]». Per la seva banda, Cubells (2016: 
24) també atesta la reducció de la pronúncia tradicional amb [ɛ] a Margalef, on «la gent 
més gran encara manté la prepalatal, però les generacions jóvens articulen una medial 
oberta». Finalment, Beltran (1992) també inclou la reducció de l’àrea geogràfica de la 
pronúncia amb [ɛ] de les /a/ posttòniques finals en la nòmina de trets que es podrien 
«anivellar amb el temps», ja que observa que «els nens petits que han après les primeres 
lletres en català tendeixen a pronunciar aquestes vocals d’acord amb la grafia, no només 
en la lectura de textos, sinó en molts de casos també en la parla espontània, almenys 
en determinats mots» (Beltran 1992: 546 [la cursiva és nostra]).

Les dades del nostre corpus també recullen una minva molt notable en l’ús de la 
pronúncia autòctona arreu del territori on era tradicional. N’incloem tres exemples: els 
mots aigua –vg. les figures 243-246–, lletja –o fea, allà on empren aquest castellanisme 
històric, vg. les figures 247-250– i herba –vg. les figures 251-254. D’aquests mapes 
es desprèn que la pronúncia amb [ɛ] era la solució corrent a les localitats enquestades 
del Pallars Jussà, la Noguera i el Segrià, així com a les localitats de Fraga i Gandesa. 
A Móra d’Ebre també era la pronúncia tradicional, però sembla que podria haver co-
mençat a recular abans. La comparació entre les figures corresponents a la F4 i a la F1 
mostra que aquest tret ha retrocedit molt clarament del primer quart del segle xx ençà, 
fins al punt que avui només manté una certa vitalitat entre la gent jove al Segrià, Fraga 
i Gandesa. La tendència a substituir aquest tret marcat dels parlars nord-occidentals 
per solucions més prestigioses –[a] o, fins i tot, [ə]– sembla, doncs, inqüestionable.
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Figures 243, 244, 245 i 246. Mapes de distribució del mot aigua amb conversió en –[ɛ] de la /a/ 
posttònica final

Figures 247, 248, 249 i 250. Mapes de distribució de l’adjectiu lletja –o fea– amb conversió en –[ɛ] de 
la /a/ posttònica final

Figures 251, 252, 253 i 254. Mapes de distribució del substantiu herba amb conversió en –[ɛ] de la 
/a/ posttònica final
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5.2.1.2.1.9. Consonantització de /u/ intervocàlica

En algunes àrees de l’àmbit lingüístic,16 el segment [w] que actua com a segon element 
d’un diftong en mots com clau, riu o pou esdevé [β] o [v] en els derivats d’aquests mots 
en què, pel fet d’anar seguit d’una vocal, esdevé, per un procés de resil·labificació, el 
primer element d’un nou diftong. En comptes de les formes més generals en català, del 
tipus cla[w]et, ri[w]et o po[w]et, doncs, en aquestes varietats trobem sistemàticament 
realitzacions del tipus cla[β]/[v]et, ri[β]/[v]et o po[β]/[v]et.

Com es desprèn de les figures 255-258, 259-262 i 263-266, que mostren, res-
pectivament, l’àrea de distribució geogràfica de les pronúncies [boˈβet] ‘bouet’, [oˈβet] 
‘ouet’ i [po̍ βet] ‘pouet’, la conversió de /u/ intervocàlica en [β] era un tret característic 
dels parlars tortosins i de les varietats del Baix Cinca. En aquestes comarques, les rea-
litzacions amb [β] eren clarament hegemòniques arreu a excepció de la Ribera d’Ebre, 
on ja havien entrat en recessió entre els parlants de la F4. Al llarg de les darreres 
quatre generacions, però, sembla que el retrocés d’aquest tret ha avançat amb força, 
fins al punt que la solució estàndard ha arraconat la realització tradicional als parlars 
més perifèrics de la seva antiga àrea de distribució –tant a Catalunya com a la Franja. 

Figures 255, 256, 257 i 258. Mapes de distribució del mot bouet amb consonantització de la /u/

16 Segons Recasens (1991: 302), «el fenomen és particularment freqüent en mall. ([v]; Bibiloni, 1983) i, en menor 
mesura, en alacantí ([v]; Colomina, 1984), i a zones del català n.-occ. meridional i del valencià septentrional ([v] 
(tortosí); [β] (B. Aragó, B. Cinca, Terra Alta, Ports); [β], [v] (Maestrat))». 
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Figures 259, 260, 261 i 262. Mapes de distribució del mot ouet amb consonantització de la /u/

Figures 263, 264, 265 i 266. Mapes de distribució del mot pouet amb consonantització de la /u/

5.2.2. Consonantisme

5.2.2.1. Reducció de l’inventari consonàntic

5.2.2.1.1. Retrocés de la consonant lateral palatal /ʎ/

Al llarg del segle xx, l’àrea de pronúncia ieista del Principat ha experimentat, com és 
sabut, un procés gradual de substitució de /j/ per /ʎ/. Recasens (1991: 322-323) diu que 
aquest canvi «s’explica per raons de prestigi i, en conseqüència, progressa de forma 
creixent entre els parlants més joves i els més instruïts». Qualsevol parlant amb una 
mica d’intuïció lingüística, però, es pot adonar que avui dia la direcció d’aquest feno-
men sembla haver-se capgirat: en efecte, actualment bona part dels catalanoparlants 
de les generacions més joves tendeixen a eliminar –probablement en graus diferents 
en funció de variables com la procedència geogràfica o la llengua primera– el fonema 
/ʎ/ dels seus inventaris fonemàtics i a substituir-lo sistemàticament per /j/:
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A alguns indrets del domini lingüístic hom ha anotat la tendència al canvi /ʎ/ > [j] o [ ı̆  ], in-
dependentment de la procedència etimològica de la consonant. Actualment, trobem ieisme 
d’aquestes característiques entre gent jove a tot el domini lingüístic: en ross., per influència del 
francès, llevat d’aquells subjectes que han parlat català des de la infància; en mall. (més tradi-
cionalment, a Sóller (Mas, 1960)); en men. (més tradicionalment, a Maó i Sant Lluís (Alcover, 
1908)); en eiv.; en cat. n.-occ. i cat. central, sobretot a nuclis urbans importants (Barcelona) o 
fronterers amb els confins del domini lingüístic (frontera catalano-aragonesa; Quintana, 1987); 
en val. septentrional, central i meridional (vegeu Colomina (1985b) i Saragossà (1984)). Cal 
remarcar que, mentre que a principis de segle aquest tipus de ieisme era un fenomen episòdic, 
localitzat i variable, avui dia està força estès i és sistemàtic entre parlants joves de dialectes 
laterals del domini (ross., val., balear) (Recasens 1996: 322-323).

Aquest darrer apunt no és banal: en català, la desfonologització del fonema 
/ʎ/ és un fenomen recent que s’ha estès, tanmateix, a una gran velocitat. El fet que 
hagi penetrat, tal com explica Recasens (1991), a través de les àrees laterals de l’àmbit 
lingüístic –com ara la «frontera catalano-aragonesa», que esmenta explícitament– o de 
les grans ciutats com Barcelona, és a dir, a través d’espais on la pressió del castellà és 
especialment important, ens fa pensar que es deu tractar d’un canvi induït pel contacte 
de llengües. De fet, si ens fixem en l’evolució recent de la llengua castellana consta-
tarem que, malgrat que la pèrdua d’oposició fonològica entre /ʎ/ i /j/ en algunes de les 
seves varietats es remunta al segle xvii i que el ieisme és un fenomen molt modern en 
la majoria de varietats del centre i el nord peninsulars, la seva expansió ha progressat 
a un ritme trepidant al llarg del segle xx, i molt especialment de la dècada de 1950 
ençà.17 En realitat, el ieisme ha estat adoptat tan massivament que, malgrat l’oposició 
d’alguns estudiosos com Gimeno (2002-2004: 1288), que es neguen a considerar-lo 
un tret propi de l’estàndard espanyol peninsular,18 el ieisme funciona, de facto, com 
un element més de la varietat estàndard, i hi ha un consens ampli sobre la necessi-
tat de considerar-lo un tret propi de la «norma culta», tal com admet el Diccionario 
Panhispánico de Dudas –que citem a través de Ramos (2007: 2). Aquest document de 
referència explica que el ieisme 

está extendido en amplias zonas de España y América y, aunque quedan aún lugares en que 
pervive la distinción en la pronunciación de ll e y, es prácticamente general entre los jóvenes, 
incluso entre los de regiones tradicionalmente distinguidoras. Su presencia en amplias zonas, 
así como su creciente expansión, hacen del yeísmo un fenómeno aceptado en la norma culta.

17 Coromines (1953: 81), per exemple, constata «la fecha moderna del yeísmo en todas partes, posterior al siglo xvii en 
judeoespañol, no atestiguado hasta por los años de 1680 en América, sólo desde cien años más tarde en Andalucía y 
en fechas más recientes en las regiones españolas que lo conocen». I, en el seu estudi «La actual irrupción del yeísmo 
en el espacio navarroaragonés y otras cuestiones históricas», Frago (1978) afirma que «nos atreveríamos a situar en 
los dos últimos decenios este hecho lingüístico», ja que «cuando en 1951 publica Amado Alonso su trabajo sobre 
‘La ll y sus alteraciones en España y América’, podía afirmar el mantenimiento de la oposición /l̮ / - /y/ en esta área y 
precisar a continuación: ‘Yo soy navarro y no tengo noticia de yeísmo en ningún pueblo de mi provincia’. A la misma 
conclusión llegaba en 1964 Navarro Tomás al ordenar los correspondientes datos del ALPI. Desde entonces las cosas 
han cambiado sensiblemente y hoy no podría repetirse lo mismo», ja que s’està produint «un pujante afloramiento 
del yeísmo en las generaciones más jóvenes» (Frago 1978: 8).
18 Aquest autor defensa un punt de vista característicament conservador, segons el qual l’espanyol posseeix dues va-
rietats estàndard diferents, l’espanyol atlàntic i l’espanyol «castellà», i considera que «el yeísmo y el seseo pertenecen 
al español atlántico estándar, en la medida en que son normas regionales orales, [mentre que] los distinguidores de 
elle y ye y de ese y zeta pertenecen al español castellano estándar, que corresponde a la norma ideal de pronunciación 
de las regiones castellanas» (Gimeno 2002-2004: 1288).
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Que el ieisme ha anat penetrant en el català a mesura que es consolidava 
en castellà ho constata, més enllà del patró de difusió espacial de la innovació que 
dibuixava Recasens (1991), un autor com Giralt, que ha estudiat a bastament els par-
lars de la Llitera. En un apunt sobre la palatalització de grups consonàntics inicials 
pròpia del català ribagorçà, Giralt esmenta que no és estrany sentir pronúncies del 
tipus [ˈpjɔwɾe] ‘ploure’, [ˈkjaw] ‘clau’, [ˈbjaŋka] ‘blanca’, [ˈfjama] ‘flama’ o [ˈreɣja] 
‘regla’, i diu que «això es testimonia fonamentalment en parlants de les generacions 
més joves, sobretot quan es mouen diàriament en àmbits castellanoparlants» (Giralt 
1999: 70-71).

Les dades del nostre corpus també suggereixen que el ieisme s’ha imposat 
especialment en aquelles comarques en què el castellà exerceix de varietat de refe-
rència –les de la Franja–, mentre que les comarques situades a l’est de la frontera 
han tendit a substituir amb un cert retard, i de manera menys massiva, el fonema 
/ʎ/ per /j/. Es tracta, tanmateix, d’un canvi en curs que podria acabar imposant-se 
en tots els dialectes catalans, especialment si tenim en compte que la varietat de 
Barcelona, com ja avançava Recasens (1991), ha estat una de les primeres a adoptar 
la pronúncia ieista.

Malgrat que en la multitud d’exemples de pronúncia ieista del corpus no hem 
trobat cap patró que ens permeti afirmar que una determinada posició contextual afa-
voreixi la pronúncia innovadora, hem optat per incloure tres exemples d’aquest canvi 
en curs perquè la distribució de /j/ pot variar d’un ítem a un altre en els mateixos infor-
mants, que sovint vacil·len i arriben a afirmar que, malgrat que saben pronunciar el so 
lateral palatal perfectament, opten per la pronúncia aproximant «per comoditat». Els 
tres exemples inclosos són els substantius llibre, orella i cavall, en què el fonema en re-
cessió ocupa les posicions inicial, intervocàlica i final absoluta de mot, respectivament.

Com es desprèn de les figures 267-270 –corresponents al substantiu llibre–, 
271-274 –corresponents al substantiu orella– i 275-278 –corresponents al substantiu 
cavall–, més de la meitat de les varietats estudiades avui ja són ieistes. De fet, només 
les varietats lleidatanes –tret de les del Segrià– i les tortosines –tret de les de la Ribera 
d’Ebre– es mostren més resistents al canvi, tot i que probablement també l’acabaran 
adoptant. Un canvi que, segons les dades del nostre corpus, es va començar a produir 
entre els parlants de la F3, nascuts de mitjana l’any 1954, i s’ha accelerat entre els 
parlants de la F2, nascuts pels volts de l’any 1978. Es tractaria, doncs, d’una evolució 
simultània en el temps a la que reportava Frago (1978) en el seu estudi sobre el con-
tínuum navarroaragonès. Una evolució que, malgrat que es va començar a produir a 
les comarques franjolines, ha acabat sobrepassant el dic de contenció de la frontera 
administrativa.
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Figures 267, 268, 269 i 270. Mapes de distribució del substantiu llibre amb /j/

Figures 271, 272, 273 i 274. Mapes de distribució del substantiu orella amb /j/

Figures 275, 276, 277 i 278. Mapes de distribució del substantiu cavall amb /j/
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Si ens fixem ara en l’evolució d’aquest tret a l’altre cap de la península Ibèrica, 
on també es parla una llengua pròpia, el gallec, que a finals dels anys setanta del segle 
xx era la llengua d’ús habitual de la majoria de la població, comprovarem un cop més 
com el ieisme s’ha anat expandint pel nord peninsular en el mateix lapse temporal. 
Segons Dubert (2013), malgrat que avui els llibres de text encara solen explicar que la 
llengua gallega no és ieista, la realitat és que la gran majoria de varietats dialectals del 
gallec, així com el castellà parlat Galicia, són ieistes, ja que «el yeísmo es uno de los 
fenómenos de convergencia lingüística que se han producido en el área geolingüística 
gallega», que atribueix a la «interferencia del castellano […] o, cuando menos, [a] una 
evolución convergente». Per demostrar-ho inclou un mapa de l’ALPI –elaborat amb 
materials recollits als anys trenta del segle xx– que mostra la distribució de /j/ a l’àrea 
lingüística gallega i el compara amb dos mapes de l’ALGa –elaborat amb materials 
recollits a la dècada de 1970. Com mostren les figures 279, 280 i 281, el canvi pel que 
fa a la distribució d’aquest so ha estat substancial, ja que «mientras que en los datos del 
ALPI sólo aparece yeísmo en dos puntos del occidente asturiano, los datos del ALGa 
muestran la enorme extensión que alcanzó el fenómeno cuarenta años después», la 
qual cosa fa concloure a l’autor que «la aparición y consolidación del yeísmo es un 
fenómeno tardío y extraordinariamente rápido, pues se habría producido en cuarenta 
años» (Dubert 2013).

Figura 279. Presència del fonema /ʎ/ en el mot abella a l’àmbit lingüístic gallec. Font: ALPI / Dubert 
(2013)
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Figures 280 i 281. Presència del fonema /ʎ/ en els mots ollo ‘ull’ i folla ‘fulla’ a l’àmbit lingüístic gallec 
segons l’ALGa III. Els punts blancs i negres indiquen, respectivament, la presència dels fonemes /ʎ/ i 
/j/. Font: Dubert (2013)

Per a l’autor, «resulta sorprendente que en los 51 puntos gallegos del ALPI, así 
como en los puntos del gallego exterior, sólo se recoja yeísmo en dos puntos de Asturias 
y nada absolutamente en el interior de Galicia». Cal tenir en compte que les localitats 
asturianes de parla gallega situades entre els rius Eo i Navia constitueixen una mena de 
Franja de Galícia, en què el gallec, malgrat ser la llengua tradicionalment habitual de la 
comunicació diària, ha viscut i viu encara en una situació de diglòssia encara més accen-
tuada de la que té a Galícia. Com en el cas del català nord-occidental, doncs, sembla que 
la penetració de trets propis de la llengua castellana podria haver trobat un terreny més 
favorable en aquells territoris en què l’estatus de la llengua ha estat tradicionalment més 
feble: les franges, marges polítics de territoris majoritàriament castellanoparlants en què 
els parlants d’altres llengües constitueixen una minoria a assimilar.

5.2.2.1.2. Despalatalització de la consonant fricativa prepalatal /ʃ/

Novament Recasens (1991) es fa ressò d’un procés que tendeix a reduir l’inventari con-
sonàntic de certes varietats de la llengua catalana. Es tracta de la despalatalització de 
/ʃ/, que progressivament ha anat esdevenint [s̠ ] en algunes àrees de l’àmbit lingüístic, 
tal com explica a continuació:

No està ben establert si la realització de la consonant fricativa palatal en valencià és [ʃ] o [s̠ ] 
(s palatalitzada). Colón (1970) assegura que, en castellonenc, /ʃ/ es fa [is̠ ] darrera de vocal que 
no sigui /i/ i [s̠] darrera /i/; es tracta, diu, d’una s molt palatalitzada que els parlants identifiquen 
com a /s/ i no pas com a /ʃ/. Aquesta realització pot, en principi, fer-se extensible a les comarques 
septentrionals del domini dialectal valencià (vegeu algunes transcripcions del DCVB en el cas de 
les entrades lèxiques esbiaix, eix, coixinera), i, potser, en menor mesura, a tot el dialecte valencià 
(Nebot, 1894; DCVB) i a algunes comarques meridionals del català n.-occ. (B. Aragó (Rafel, 
1981); Priorat (Cabré, 1969)). Enquestes personals revelen que la confusió entre ambdós fonemes 
ja té lloc de forma incipient en tortosí meridional (Lluís Gimeno, comunicació personal), i s’estén 
pel valencià sept. i central; en val. meridional, hi ha distinció entre /s/ i /ʃ/, o bé confusió menys 



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa82

freqüent que als parlars més septentrionals. Altres tractadistes han afirmat que /s/ i /ʃ/ presenten 
realitzacions ben diferenciades en valencià (Navarro Tomás i Sanchis Guarner, 1934), si bé 
reconeixen que, en valencià no apitxat, /ʃ/ final de mot davant de vocal inicial del mot següent 
es fa mitjançant una [z] més o menys palatalitzada (Recasens 1991: 282-283).

En l’àmbit d’estudi d’aquest treball, Giralt (2000: 73) es fa ressò del fet que no 
és estrany sentir /ʃ/ despalatalitzades entre els menors de 40 anys de la Llitera, i afirma 
que aquest canvi es podria consolidar en aquesta comarca tal com ha passat en altres 
àrees del català nord-occidental fronterer, com el Baix Aragó (Rafel 1981: 107-110). 
En el nostre corpus, tanmateix, no hem detectat cap cas de despalatalització en les 
varietats de la Llitera; només hem observat que les variants despalatalitzades, absents 
de la parla dels informants de la F4, s’han generalitzat entre els parlants joves de la 
localitat de Fraga, tal com mostren les figures 282-285 –que recullen la distribució del 
verb nàixer amb la /ʃ/ despalatalitzada: [ˈnajse]– i 286-289 –que plasmen la distribu-
ció de l’adjectiu coix amb la /ʃ/ també despalatalitzada: [ˈkojs]. Com es pot observar, 
l’expansió de la despalatalització de /ʃ/ és un fenomen que ja és present en la F3 i que 
manté la seva vitalitat en la F2 i la F1.

Figures 282, 283, 284 i 285. Mapes de distribució del verb nàixer amb despalatalització de /ʃ/

Figures 286, 287, 288 i 289. Mapes de distribució de l’adjectiu coix amb despalatalització de /ʃ/
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Per acotar l’extensió de les variants innovadores –que, com hem vist en les 
figures anteriors, varia en els dos ítems analitzats–, hem decidit incloure una taula 
en què es reculli la pronúncia d’aquest fonema entre els informants fragatins en set 
posicions contextuals diferents: es tracta de la taula 2, en què el fonema /ʃ/ es troba 
en posició d’obertura sil·làbica precedit de les vocals /a/ –nàixer–, /e/ –queixa–, /o/ 
–coixa– i /u/ –cuixa–, i en posició final absoluta precedit de les vocals /e/ –peix–, /o/ 
–coix– i /u/ –fluix.19 

á.__V é.__V ó.__V ú.__V é__# ó__# ú__#

Fraga (1) [ˈnajse] [ˈkejʃɛ] [ˈkojsɛ] [ˈkujʃɛ] [ˈpejs] [ˈkojs] [ˈflujs]
Fraga (2) [ˈnajse] [ˈkejʃa] [ˈkojʃa] [ˈmuzlo] [ˈpejʃ] [ˈkojʃ] [ˈfɾujʃ]
Fraga (3) [ˈnajse] [ˈkejʃɛ] [ˈkojsɛ] [ˈkujsɛ] [ˈpejs] [ˈkojs] [ˈfɾujs]
Fraga (4) [ˈnajse] [ˈkejʃɛ] [ˈkojsɛ] [ˈkujsɛ] [ˈpejs] [ˈkojs] [ˈfɾujs]
Fraga (5) [ˈnajʃe] [ˈkejʃɛ] [ˈkojʃɛ] [ˈkujʃɛ] [ˈpejs] [ˈkojs] [ˈfɾujs]
Fraga (6) [ˈnajʃe] [ˈkejʃɛ] [ˈkojʃɛ] [ˈkujʃɛ] [ˈpejs] [ˈkojs] [ˈfɾujs]
Fraga (7) [ˈnajʃe] [ˈkejʃɛ] [ˈkojʃɛ] [ˈkujʃɛ] [ˈpejʃ] [ˈkojʃ] [ˈfɾujʃ]

Fraga (8) [ˈnajʃe] [ˈkejʃɛ] [ˈkojʃɛ] [ˈkujʃɛ] [ˈpejʃ] [ˈkojʃ] [ˈfɾujʃ]

Taula 2. Realitzacions del fonema /ʃ/ en set posicions contextuals per part dels vuit informants de 
Fraga. El fons blau indica la presència de formes despalatalitzades

Com es desprèn d’aquesta taula, sembla que, a diferència de la resta de varietats 
nord-occidentals, on no s’ha obtingut cap resposta amb /ʃ/ despalatalitzada, el parlar 
fragatí podria estar desterrant progressivament el so [ʃ] d’alguns contextos on fins no 
fa gaire era hegemònic: aquest esdevé [s] especialment en posició final absoluta –on 
ja pronuncien [ˈpejs] ‘peix’, [ˈkojs] ‘coix’ o [ˈflujs] ‘fluix’ cinc dels sis informants més 
joves– i, en menor mesura, en posició d’obertura sil·làbica –llevat d’aquells casos en 
què la vocal precedent és palatal.

Tot i que la magror de les dades que s’acaben de presentar impedeix formu-
lar afirmacions taxatives, sembla que la taula 2 dona indicis d’un possible procés de 
despalatalització de /ʃ/ a la localitat de Fraga. Novament, doncs, aquesta localitat es 
converteix en l’escenari idoni per analitzar un canvi lingüístic en curs que alguns autors 
han atribuït a la pressió de la llengua castellana; un canvi que, com es desprèn dels 
següents dos paràgrafs, també ha estat documentat –tot i que el resultat de la desfono-
logització no sempre ha estat /s/– en altres llengües peninsulars sotmeses a una pressió 
especialment elevada de la llengua castellana, com el gallec i l’aragonès:

A despalatalización de x (sa, hose, coso por xa, hoxe, coxo) é xeral, especialmente na xente 
nova; o sonido resultante é, normalmente, un s apical, pero non é insólito oír un s predorsal 
nalgún punto (Fernández Rei 1990: 56).

Este fonema tiene diferentes realizaciones fonéticas: en las variedades dialectales occidentales 
(hasta el Puerto de Cotefablo) se pronuncia [š]; en las variedades dialectales orientales (desde 

19 Els contextos de posició inicial absoluta i d’obertura sil·làbica precedida de consonant no s’han tingut en compte 
perquè en aquests parlars, com en la resta de varietats nord-occidentals, opera un procés sistemàtic d’africació; el 
resultat són formes del tipus [t͡ ʃaˈrajɾe] ‘xerraire’, [karˈt͡ ʃɔfɛ] ‘carxofa’ o [ˈpaɲt͡ ʃɛ] ‘panxa’, per exemple.
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el Puerto de Cotefablo hasta las variedades más orientales de transición al catalán en Riba-
gorza) se pronuncia [i̯š], con un elemento semivocálico palatal más o menos desarrollado; en 
las variedades dialectales, si no se conserva como [š], o bien se pronuncia [č], lo cual indica 
que se encuentra desfonologizado, o bien ha sido sustituido por un sonido fricativo velar sordo 
[x], por influencia del castellano (Nagore 1989: 41).

5.2.2.1.3. Reducció de l’inventari consonàntic: desfonologització de /z/ i /ʒ/20

A la localitat de Fraga –i en algunes poblacions ribagorçanes d’administració arago-
nesa, que en tinguem constància– hi ha un tercer procés de desfonologització con-
sonàntica en curs que, si es consolida, podria acabar modificant substancialment la 
fesomia del parlar fragatí: es tracta de l’ensordiment sistemàtic dels fonemes fricatius 
alveolars i palatals sonors –o, dit amb altres paraules, de la desfonologització de les 
sibilants sonores /z/ i /ʒ/.21

Com és sabut, l’absència d’aquests fonemes és un tret característic dels parlars 
apitxats, malgrat que les àrees de distribució de /s/ i de /t͡ ʃ/ només coincideixen parcial-
ment: així, mentre que l’absència del fonema /ʒ/ sobrepassa la frontera administrativa i 
és habitual a l’Alta Ribagorça, els límits de l’absència de /z/ se situen molt més a l’oest, 
ben endins del territori aragonès.

Ara bé, malgrat l’estabilitat que ha caracteritzat els límits d’aquestes dues 
isoglosses al llarg del segle xx, sembla que l’ensordiment de les fricatives i africades 
alveolars podria estar avançant cap a l’est fins a la frontera catalanoaragonesa, possi-
blement a causa de la pressió de la llengua castellana –tal com succeeix, també, en les 
grans ciutats del país, on el contacte de llengües és més intens. Si més no, aquesta és la 
conclusió a la qual arriba Rosàs (2016), que documenta diversos casos d’ensordiment 
de la fricativa i l’africada alveolars en parlants joves de la Ribagorça aragonesa.

D’altra banda, i tal com ampliarem a l’apartat 5.2.2.2.3.6, les dades del nostre 
corpus certifiquen l’avenç de /s/ i /t͡ ʃ/ en detriment de /z/ i /ʒ/ en alguns parlants joves 
de Fraga. Malgrat que aquest fenomen avui encara és clarament minoritari, caldrà no 
perdre de vista l’evolució d’aquest procés de canvi en el futur, perquè podria modificar 
de manera molt notable la fesomia del parlar fragatí –i potser, de retruc, la dels parlars 
de la seva àrea d’influència.

20 Tot i que hem optat per explicar amb més detall aquest fenomen a l’apartat 5.2.2.2.3.6, en què analitzem el grau 
de vitalitat de les varietats apitxades, ens ha semblat que en aquest apartat calia fer-hi esment perquè actualment 
comporta una reducció de l’inventari consonàntic de determinades varietats que se situen fora de l’àrea tradicio-
nalment apitxada, com la de Fraga. Es tracta, doncs, en aquests parlars, d’un nou cas clar de desdialectalització per 
convergència amb l’inventari fonemàtic de la llengua espanyola.
21 Sobre la pertinença o no del concepte d’ensordiment per designar aquest procés de canvi, vg. la nota a peu de 
pàgina número 29.
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5.2.2.2. Reducció de trets dialectals

5.2.2.2.1. Consonants oclusives

5.2.2.2.1.1. Manca de [d] epentètica en els grups llatins N’R i L’R

Com és sabut, un dels trets característics del català pirinenc, de la Ribagorça a l’Empordà, 
és la manca d’epèntesi en les seqüències llatines en què una nasal o una lateral alveolars 
van seguides d’una ròtica bategant, com a cenra (< CĬNĚRE) i molre (< MŎLĚRE). En 
comptes de resoldre’s amb l’addició d’una oclusiva dental epentètica, com ha succeït 
en la majoria de varietats de la llengua catalana, en el català pirinenc les seqüències 
/n+ɾ/ i /l+ɾ/ s’han resolt mitjançant la vibrantització de la ròtica, és a dir, sense necessitat 
d’afegir cap segment epentètic entre el primer i el segon element.

Aquesta és la solució tradicional, també, dels parlars nord-occidentals piri-
nencs, és a dir, del pallarès i el ribagorçà septentrional –al sud de la Ribagorça i a la 
Llitera, en canvi, aquests grups ja es resolen amb inserció d’oclusiva dental (Rosàs 
2016: 192-195). Novament, però, els indicis d’anivellament amb l’estàndard se succe-
eixen al llarg de la bibliografia. Així, Coll (1991: 23) assenyala que, amb l’excepció de 
la Conca de Tremp, en pallarès es mantenen els grups N’R i L’R sense addició d’epèn-
tesi. Aquesta afirmació contrasta, però, amb les dades recollides tant per Alcover i 
Moll (1928-1962: I, 316) com per Griera (1949: 47), que documenten també la solució 
general del pallarès a Tremp i rodalia. La clau de volta per entendre el que ha succeït 
en aquesta àrea ens la dona Romero (2001: 64), que recull les pronúncies [nr] i [lr] en 
alguns informants d’edat avançada de Tremp: vet aquí un primer exemple de canvi 
lingüístic en curs en relació amb aquests dos grups llatins.

D’altra banda, tant Sistac (1998: 65) com Beà (2016) donen compte del retrocés 
de les variants autòctones en mots del tipus tenre, cenra, tolre o divenres en pallarès, i 
certifiquen que les variants innovadores «són les que presenten una major freqüència 
d’aparició [i] es concentren més aviat a les valls del sud de la comarca» (Beà 2016: 
156), és a dir, en els indrets on el pallarès està més anivellat a les varietats de prestigi.

Pel que fa al ribagorçà, fins a l’estudi de Rosàs (2016) només documentava 
l’expansió de les variants amb epèntesi oclusiva dental el treball d’Alturo (1987), cen-
trat en la localitat del Pont de Suert. A la capital de l’Alta Ribagorça, segons aquesta 
autora, a finals dels anys 80 la majoria d’informants ja vacil·laven entre les solucions 
[nr] / [ndɾ] i [lr] / [ldɾ], i no eren pocs els que ja utilitzaven majoritàriament les variants 
innovadores. De fet, els informants que conserven les solucions autòctones a Alturo 
(1987) són pocs, generalment d’edat avançada i en tots els casos nascuts en altres po-
bles de la comarca, és a dir, en indrets més conservadors. Això no ens pot sorprendre 
si tenim en compte que a Valls (2013: 245-246) ja vam detectar que, a més d’avançar 
d’est a oest, en forma d’ona expansiva, les innovacions que estaven penetrant en el 
català nord-occidental ho feien seguint també un patró de difusió jeràrquica de les 
innovacions, és a dir, avançaven de les capitals de comarca, més proclius al canvi, a 
les localitats rurals de l’entorn, més conservadores.

En aquest context, el treball de microdialectologia de Rosàs (2016), centrat en 
la comarca natural de la Terreta, suposa una actualització crucial per entendre l’evo-
lució de determinats trets dialectals –entre els quals hi ha el manteniment dels grups 
llatins N’R i L’R– en el català ribagorçà d’una àrea marcadament rural escapçada per la 
frontera interautonòmica. Com es desprèn de les figures 290 –corresponent a la franja 
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de parlants de més edat– i 291 –corresponent a la franja de parlants més joves–, en què 
el color groc indica el grau de manteniment de les formes patrimonials, la tendència 
imperant a la Terreta ha estat la d’adoptar progressivament les formes amb epèntesi 
oclusiva dental, tant a la riba esquerra –catalana– com a la riba dreta –aragonesa– de la 
Noguera Ribagorçana. Segons l’autora, «només a la Ribera de Cornudella les solucions 
amb [nr] i [lr] es mantenen sense alteracions en tots els informants; a la resta de nuclis, 
la recessió d’aquestes solucions és evident, sobretot en els informants del grup joves, 
alguns dels quals adopten de manera sistemàtica les solucions amb oclusiva dental» 
(Rosàs 2016: 195).

Figures 290 i 291. Grau de manteniment –en groc– dels grups llatins L’R i N’R a la Terreta. A l’esquerra, 
respostes dels informants grans; a la dreta, respostes dels informants joves

Les dades del nostre corpus certifiquen un cop més la reducció –en aquest cas, 
dràstica– de les solucions pròpies del català ribagorçà sense addició d’epèntesi. Com es 
desprèn de les figures 292-295, 296-299 i 300-303, que plasmen l’evolució dels grups 
llatins N’R –en els dos primers casos– i L’R –en el darrer cas–, les formes del tipus 
[̍ sɛnra] ‘cendra’, [̍ penre] ‘prendre’ o [̍ mɔlre] ‘moldre’ han desaparegut completament 
tant a l’Alta Ribagorça –on eren habituals entre els parlants més grans del Pont de Suert 
i de Vilaller– com al Pallars Jussà –on eren utilitzades per alguns dels parlants de més 
edat de Salàs de Pallars. En línia amb els treballs esmentats més amunt, sembla que 
avui dia el grau de manteniment de les formes tradicionals és molt pobre, i les noves 
generacions –especialment les nascudes a partir de 1978– ja han desterrat les solucions 
sense epèntesi de la seva parla quotidiana.
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Figures 292, 293, 294 i 295. Mapes de distribució del mot cendra sense [d] epentètica

Figures 296, 297, 298 i 299. Mapes de distribució del mot prendre sense [d] epentètica

Figures 300, 301, 302 i 303. Mapes de distribució del mot moldre sense [d] epentètica
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5.2.2.2.1.2. Geminació de /b/ i /ɡ/ davant de /j/ o /w/

Un altre tret que sovint s’ha associat –potser de manera reduccionista, atès que s’estén 
per una àrea geogràfica molt més àmplia– al lleidatà ha estat la geminació de les oclu-
sives /b/ i /ɡ/ davant de /j/ o /w/ en mots com gà[bb]ia o e[ɡɡ]ua. Com que es tracta 
d’un tret marcat, novament sembla que la seva presència recula allà on era habitual. 
Així ho testimonien Casanovas i Creus (1999: 93), que afirmen que «és un tret dialectal 
que està clarament en retrocés, la qual cosa no vol dir que entre gent adulta no puguem 
sentir encara paraules pronunciades amb aquest allargament». 

Com en el cas dels grups llatins N’R i L’R, les dades del nostre corpus per-
meten certificar que el procés d’anivellament d’aquest tret a les varietats de prestigi es 
troba en un estadi molt avançat –de fet, pràcticament s’ha acomplert arreu. Així doncs, 
malgrat que entre els parlants de la F4 –vg. la figura 304– les formes del tipus [̍ ɡabbja] 
o [ ɡ̍abbjɛ] ‘gàbia’ eren hegemòniques en una franja allargassada que comprenia tots 
els parlars principatins des del sud de l’Alta Ribagorça fins a la Ribera d’Ebre i la Ter-
ra Alta, entre els parlants de la F1 –vg. la figura 307– trobem una única ocurrència, 
a Balaguer, d’oclusiva bilabial geminada. Vista l’evolució recent d’aquest tret, potser 
caldrà que en el futur els manuals de dialectologia catalana s’hi refereixin com una 
pronúncia obsoleta, que havia caracteritzat bona part del català nord-occidental però 
que ha desaparegut, potser per sempre més, de la parla de les generacions més joves.

Figures 304, 305, 306 i 307. Mapes de distribució del substantiu gàbia amb geminació de /b/

5.2.2.2.1.3. Geminació dels grups -/bl/- i -/gl/-

Un segon context en el qual les oclusives /b/ i /ɡ/ poden geminar-se en alguns parlars 
nord-occidentals és quan es troben en posició interior de mot precedides d’una vocal 
i seguides de /l/, com a [ˈpɔbble] ‘poble’ o [ r̍eɡɡla] ‘regla’. Aquest fenomen, que no és 
exclusiu del català nord-occidental, seria fruit, segons Coromines (1935), d’un procés 
de reestructuració sil·làbica:

El fenomen de la geminació de l’oclusiva en tots aquests casos és degut a haver passat aquesta 
oclusiva, d’explosiva que era, o unida a la síl·laba següent (pɔ́|ble), a implosiva o pronunciada 
amb la síl·laba precedent (pɔ́b|le, d’on pɔ́b|ble). En l’etapa pɔ́b|le, la pausa entre la b i la l 
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podia ser més o menys llarga. Si hi havia una pausa prou sensible, l’oclusiva havia de tendir 
a ensordir-se com passa en català amb totes les oclusives finals; d’ací la pronúncia pɔ́pple i 
rékkle, del barceloní vulgar. Si, al contrari, la pausa era imperceptible, la tendència havia de 
ser a sonoritzar les oclusives que fossin sordes, assimilant en sonoritat la implosiva a la l o 
semivocal següent. Això és el que passa en el nostre dialecte, on no solament és desconeguda 
la pronúncia barcelonina tipus pɔ́pple, sinó que ‘tàpia’ es pronuncia tábbja (Coromines 1935: 
252-253).

El que els estudiosos no tenen tan clar, perquè no hi ha hagut cap estudi que 
s’hi hagi dedicat específicament, és quina de les tres pronúncies possibles en català 
–[bbl] / [ɡɡl], [βl] / [ɣl] o [pl] / [kl], amb les variants geminades [ppl] / [kkl]– és la 
més característica del conjunt de varietats nord-occidentals. Per a Casanovas i Creus 
(1999: 92-93), «determinar quina és la pronúncia més genuïnament lleidatana dels 
grups consonàntics ‘bl’ i ‘gl’ en posició interior de paraula» és un dels «fenòmens que 
més maldecaps planteja encara avui», ja que «el fet de voler diferenciar la pronúncia 
lleidatana de la ‘barcelonina’ ha dut a l’error de marcar diferències allà on no hi són». 
Aquestes autores es fan ressò, doncs, de l’opinió de Gili Gaya i afirmen que la con-
sideració de la pronúncia [βl] com a específicament lleidatana és un equívoc derivat 
dels intents de caracteritzar aquest parlar per oposició amb el català oriental central. 
Tanmateix, diuen, 

això no significa que no se sentin pronúncies com aquestes, perquè de fet [βl] és la realització 
més freqüent a les comarques occidentals extremes i meridionals del català n.-occ. com ara el 
Baix Matarranya, la Llitera o la Ribagorça (Recasens 1996: 190). En català nord-occidental, 
però, també la pronúncia de [bl] pot alternar amb la de [bːl], que és la realització més freqüent 
immediatament darrera de vocal tònica (Recasens 1996: 191). Tanmateix, i segons el mateix 
Recasens –en realitat, reprodueix l’argument de Gili Gaya– en català nord-occidental central 
(Segrià, Noguera, Alt Urgell, i Garrigues) la realització més freqüent en posició immedia-
tament posttònica és [p(ː )l]. El fet, però, que la pronúncia ensordida hagi estat condemnada 
normativament pot ser una de les causes per les quals actualment se sol desconsiderar com 
una pronúncia lleidatana que cal tenir molt en compte al costat de [bl], [βl] i [bːl] de les quals, 
a manca d’estudis particulars, resulta difícil fixar-ne l’abast exacte. [...] Quant al grup -gl-, 
la pronúncia amb un so aproximant velar [ɣl] és la que es considera com la realització més 
freqüent en tots els contextos en català nord-occidental meridional i de ponent, entre d’altres 
zones (Recasens 1996: 240). Val a dir, però, que també en aquest cas les alternances amb [ɡl], 
[ɡːl] i [kl] són força freqüents (Casanovas i Creus 1999: 92-93).

Per la seva banda, Beà (2016: 155-156) afirma que, en el pallarès del Pallars 
Sobirà i la Vall Fosca, «com a norma general, les consonants oclusives sonores /b/ i 
/ɡ/ geminen davant de la consonant lateral /l/», tot i que adverteix que «no és vàlida 
actualment l’afirmació que les variants tipus pɔ́pple siguin desconegudes al dialecte. 
Trobem consonants simples sonores i sordes, i geminades també dels dos tipus amb 
diferent ventall de geminació».

Del que s’ha dit fins ara es desprenen com a mínim quatre idees que inten-
tarem confirmar o desmentir a partir de les dades del nostre corpus: en primer lloc, 
que a la Franja la solució més habitual per als grups -/bl/- i -/gl/- sembla que serien 
les pronúncies [βl] i [ɣl]; en segon lloc, que a les comarques centrals de l’àmbit nord-
occidental, és a dir, les de parla lleidatana, la pronúncia majoritària del grup -/bl/- seria 
amb el segment oclusiu ensordit: [pl] o [ppl]; en tercer lloc, que a la resta de varietats 
nord-occidentals la solució més general seria [bbl]; i, en quart lloc, que l’àrea de dis-
tribució de la pronúncia [ɣl] per al grup -/gl/- seria més àmplia que no pas la de [βl] 
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per al grup -/bl/-, ja que es considera, a més de «la realització més freqüent en tots 
els contextos en català nord-occidental meridional i de ponent», també la pronúncia 
més habitual en «d’altres zones» (Recasens 1991: 240). Cal tenir en compte, a més, 
que segons tots els indicis al llarg del segle xx les pronúncies que s’haurien expandit 
haurien estat les ensordides, perquè van passar de ser, com deia Coromines (1935), 
pròpies del «barceloní vulgar» a ser les més habituals en la varietat de Barcelona 
–la que els nord-occidentals consideraven com el model de referència abans de la 
consolidació de l’estàndard.22

Les dades que es presenten a continuació mostren la distribució geogràfica de 
la solució geminada [bbl] en els mots amable, moble i poble–vg. les figures 308-311, 
312-315 i 316-319, respectivament. Les dades del corpus donen compte del fet que, con-
tràriament al que han defensat els autors esmentats fins ara, les solucions majoritàries 
en lleidatà no han estat pas amb una oclusiva sorda –geminada o no–, sinó amb una 
oclusiva sonora geminada: [a̍ mabble], [ˈmɔbble] i [ˈpɔbble]. De fet, aquesta pronúncia 
era pròpia d’una gran àrea que s’estenia des de l’Alta Ribagorça fins al Baix Ebre, i 
només en quedaven excloses la comarca més meridional de Catalunya –el Montsià– i 
les comarques de la Franja. Avui, però, les coses semblen haver canviat força, fins al 
punt que les pronúncies tradicionals pràcticament han desaparegut de la parla dels joves 
–només l’hem recollida a Móra d’Ebre. Més endavant veurem quina ha estat la pronún-
cia que han adoptat les noves generacions en detriment de la solució geminada [bbl]. 

Figures 308, 309, 310 i 311. Mapes de distribució de l’adjectiu amable amb geminació de /b/

22 Sobre la concatenació dels processos d’orientalització i estandardització de les varietats nord-occidentals, vg. 
Valls (2013: 90-96 i 242-244).
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Figures 312, 313, 314 i 315. Mapes de distribució del substantiu moble amb geminació de /b/

Figures 316, 317, 318 i 319. Mapes de distribució del substantiu poble amb geminació de /b/

Pel que fa al grup -/gl/-, i com ja deixaven entreveure els autors esmentats 
més amunt, sembla que l’extensió de la solució geminada sonora ha estat tradi-
cionalment menor. Com es desprèn de les figures 320-323, que recullen l’àrea de 
distribució de les pronúncies [ˈreɡɡla] i [ˈreɡɡlɛ] per al mot regla, malgrat que part 
dels parlants nord-occidentals de la F4 optaven per aquesta solució, no era pas la 
pronúncia majoritària –especialment entre els lleidatans, els franjolins i els parlants 
més meridionals. D’altra banda, i tal com ha succeït amb la pronúncia geminada [bbl], 
la pronúncia [ɡɡl] també s’ha reduït notablement en el pas de la F4 a la F1, malgrat 
ser considerada estàndard.
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Figures 320, 321, 322 i 323. Mapes de distribució del substantiu regla amb geminació de /ɡ/

Els quatre conjunts de mapes que s’inclouen a continuació mostren la distri-
bució de les pronúncies ensordides –geminades o no– dels mots amable, moble, poble 
i regla: [a̍ maple], [ˈmɔple], [ˈpɔple] / [ˈpɔpple] i [ r̍ekklɛ] / [ r̍eklɛ] / [ r̍ekla]. D’aquestes 
figures es desprèn que les pronúncies amb oclusiva sorda han tingut una distribució 
irregular en nord-occidental, que no han estat pas les majoritàries de l’àrea de parla 
lleidatana i que, si de cas, eren utilitzades amb més freqüència en el ribagorçà de Ca-
talunya. Com en els casos anteriors, aquesta pronúncia, tradicionalment considerada 
vulgar, ha anat desapareixent de la parla dels joves.

Figures 324, 325, 326 i 327. Mapes de distribució de l’adjectiu amable amb ensordiment de /b/
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Figures 328, 329, 330 i 331. Mapes de distribució del substantiu moble amb ensordiment de /b/

Figures 332, 333, 334 i 335. Mapes de distribució del substantiu poble amb ensordiment de /b/

Figures 336, 337, 338 i 339. Mapes de distribució del substantiu regla amb ensordiment de /ɡ/
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Per tot plegat sembla evident, doncs, que les solucions que han d’haver pro-
gressat en detriment de les solucions geminades i ensordides només poden haver estat 
les que més s’adiuen a la grafia: [βl] per al grup -/bl/- i [ɣl] per al grup -/gl/- –unes 
pronúncies també considerades estàndard. Les figures 340-343, 344-347, 348-351 i 
352-355, que mostren l’àrea de distribució de les formes [a̍ maβle], [ˈmɔβle], [ˈpɔβle] 
i [ r̍eɣla] / [ r̍eɣlɛ] palesen l’expansió d’aquestes formes, que avui han esdevingut he-
gemòniques arreu llevat d’allí on la palatalització dels grups inicials PL- i GL- s’ha 
expandit a posició interior de mot –vg. les figures 554-577.

Figures 340, 341, 342 i 343. Mapes de distribució de l’adjectiu amable amb aproximantització de /b/

Figures 344, 345, 346 i 347. Mapes de distribució del substantiu moble amb aproximantització de /b/
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Figures 348, 349, 350 i 351. Mapes de distribució del substantiu poble amb aproximantització de /b/

Figures 352, 353, 354 i 355. Mapes de distribució del substantiu regla amb aproximantització de /ɡ/

Els vuit mapes que presentem tot seguit, finalment, demostren que el grup 
intervocàlic -/pl/- també ha experimentat processos de geminació i fins i tot de sono-
rització del segment oclusiu per analogia amb els processos dels grups -/bl/- i -/gl/-. De 
fet, com es desprèn de les figures 356-359, entre els parlants de la F4 un mot com triple 
podia adoptar multitud de formes: [ˈtɾibble] a la Noguera i al Pallars Jussà, [ˈtibble] 
a Gandesa i Alfara de Carles, [ˈtiβle] a Caseres i [ˈtɾipple] a Montoliu de Lleida i a 
Balaguer. Les figures 360-363, en canvi, demostren que la pronúncia sense geminar 
ni sonoritzar, [ˈtɾiple], s’ha acabat imposant arreu.
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Figures 356, 357, 358 i 359. Mapes de distribució del quantitatiu triple amb geminació (i, tot sovint, 
sonorització) de /p/

Figures 360, 361, 362 i 363. Mapes de distribució del substantiu triple amb /p/

A tall de conclusió sembla plausible afirmar, doncs: (1) que la realització més 
habitual del grup intervocàlic -/bl/- era [βl] a la Franja i a l’extrem meridional de 
Catalunya, [bbl] a la resta de varietats i, en alguns punts escadussers, [pl] o [ppl]; (2) 
que la realització més habitual del grup intervocàlic -/gl/- era [ɣl] arreu, mentre que 
les pronúncies [ɡɡl] i [kl] / [kkl] eren força més residuals; (3) que el grup -/pl/- havia 
experimentat sengles processos de geminació i sonorització en l’àrea de distribució 
de [bbl]; i (4), que tota aquesta variació s’ha anivellat a [βl] i [ɣl] entre els joves. Unes 
pronúncies que, a més de ser molt majoritàries entre els parlants de la F1 coincideixen 
amb les pronúncies pròpies dels estàndards català i espanyol.

5.2.2.2.1.4. Manteniment de /t/ seguida de mot començat per vocal

En català nord-occidental, com en la resta de dialectes constitutius, les oclusives finals 
precedides de nasal o líquida solen emmudir-se, a diferència del que succeeix en els 
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dialectes consecutius. Així, mentre que en valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc 
o alguerès es manté la pronúncia dels segments oclusius finals de mots com [ˈkamp] 
‘camp’, [ˈpunt] ‘punt’ o [ˈfaŋk] ‘fang’, en la majoria de parlars nord-occidentals la pro-
núncia habitual és sense oclusiva: [ˈkam], [ˈpun], [ˈfaŋ].

Aquest emmudiment no es produeix, en canvi, quan el mot següent comença 
per vocal, com a San[t] Hipòlit o San[t] Hilari. O, més ben dit, no solia produir-se en 
aquest context, perquè les figures 364-367 demostren que la presència del segment 
oclusiu tendeix a desaparèixer de la parla dels joves també en aquesta posició. De 
fet, aquestes quatre figures plasmen un retrocés molt important de la realització més 
habitual entre els parlants de la F4: [ˌsan̪tan̪̍ tɔni] ‘Sant Antoni’–[ ˌsan̪tən̪̍ tɔni] en el 
polígon corresponent a l’estàndard.

Figures 364, 365, 366 i 367. Mapes de distribució de l’hagiònim Sant Antoni amb sonorització de /t/

5.2.2.2.1.5. Manteniment d’oclusiva final precedida de líquida

En els parlars nord-occidentals més perifèrics –els de la Franja, els de l’Alta Ribagorça 
i alguns parlars tortosins–, tanmateix, hem documentat alguns casos de manteniment 
d’oclusiva dental precedida de lateral en mots com alt o malalt. De fet, i segons el que 
es desprèn de les figures 368-371 –que recullen la pronúncia amb [t] final de l’adjectiu 
alt–, sembla que la vitalitat d’aquest tret s’ha mantingut inalterada en el pas de la F4 
a la F1, probablement a causa del fet que es tracta d’un fenomen poc perceptible i, per 
tant, lliure d’estigmes –a més de presentar un correlat gràfic en l’escriptura per raons 
interdialectals.

Malgrat l’aparent vitalitat d’aquest tret, però, cal no perdre de vista que la seva 
extensió s’ha reduït de principis del segle xx ençà, tal com testimonia Beà (2016), que 
el situa en la categoria de “fenòmens en desús” en pallarès i diu que 

en parlants d’edat avançada Coromines documentà l’adjectiu alt i també l’antropònim Lerta-
mont amb pronúncia de la consonant oclusiva final. També Veny (1978a: 95) comentava que 
a Cardós restaven ‘supervivències, entre els vells, de -nt i -lt articulades’. En el nostre cas no 
hem trobat cap exemple amb aquests reforços finals (Beà 2016: 160).
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Figures 368, 369, 370 i 371. Mapes de distribució del mot alt amb manteniment de /t/ 

5.2.2.2.1.6. Reforç dental final en mots acabats amb /ɾ/

En català nord-occidental, tal com passa en català oriental, el segment /ɾ/ en posició 
final absoluta dels infinitius, els mots polisíl·labs i alguns mots monosíl·labs se sol 
emmudir: [kan̪̍ ta] ‘cantar’, [seˈɲo] ‘senyor’, [ˈflɔ] ‘flor’. A diferència del que succeeix 
en català central, però, quan aquest segment es manté no sol rebre cap reforç dental 
(Veny i Massanell 2015: 14), de manera que allí on un parlant central pronunciaria –o 
hauria pronunciat fa uns anys, perquè es tracta d’un fenomen en clara recessió– [̍ kɔɾt] 
‘cor’ o fins i tot [ˈbaɾt] ‘bar’, un parlant nord-occidental pronunciaria [ˈkɔɾ] i [ˈbaɾ].

Ara bé, tot i que el reforç dental dels mots acabats amb /ɾ/ no és habitual en 
català nord-occidental, en el nostre corpus l’hem documentat en diversos parlants de 
la F4 i la F3, especialment a Tremp, Móra d’Ebre i Vinebre, tal com s’observa en les 
figures 372-375, 376-379, 380-383 i 384-387, que recullen l’àrea de distribució de les 
pronúncies [ˈkɔɾt] ‘cor’, [ ɔ̍ɾt] ‘or’, [tɾeˈzɔɾt] ‘tresor’ i [ˈmart] ‘mar’, respectivament. 
Malgrat que només n’hem registrat una quinzena d’ocurrències, aquestes dotze figures 
demostren que, talment com ha succeït en català central i septentrional, el reforç den-
tal dels mots acabats amb /ɾ/ és un fenomen en clara recessió, que pràcticament s’ha 
extingit de la parla de les generacions més joves.
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Figures 372, 373, 374 i 375. Mapes de distribució del substantiu cor amb reforç dental final

Figures 376, 377, 378 i 379. Mapes de distribució del substantiu or amb reforç dental final

Figures 380, 381, 382 i 383. Mapes de distribució del substantiu tresor amb reforç dental final
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Figures 384, 385, 386 i 387. Mapes de distribució del substantiu mar amb reforç dental final

5.2.2.2.1.7. Reforç dental de la /i/ àtona final

Com en els mots acabats amb /ɾ/, en diverses varietats de la llengua catalana el reforç 
dental final també solia aparèixer en mots plans acabats amb /i/ àtona, com api, pre-
mi, col·legi o, fins i tot, llapis, tradicionalment pronunciats [ a̍pit], [ˈpɾɛmit], [kuˈlɛʒit] 
i [ ʎ̍apits]. Malgrat que aquestes realitzacions no eren tan habituals en català nord-
occidental com en català central, per exemple, el nostre corpus demostra que eren 
prou freqüents en algunes àrees de l’àmbit estudiat, com la ribagorçanopallaresa –vg. 
les figures 388-391, que recullen les ocurrències de la pronúncia [ ʎ̍apits] ‘llapis’. Com 
en el cas del reforç dental dels mots acabats en /ɾ/, però, la vitalitat d’aquest fenomen 
ha minvat tant entre els parlants joves que només n’hem atestat una ocurrència en les 
dues generacions de menys edat del corpus. Podríem considerar, doncs, que avui es 
tracta d’un tret també extingit de la parla dels joves, probablement pel desprestigi que 
s’hi ha anat associant a mesura que creixia l’accés de la població a l’alfabetització en 
la llengua pròpia.

Figures 388, 389, 390 i 391. Mapes de distribució del substantiu llapis amb reforç dental final
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5.2.2.2.1.8. Simplificació de codes complexes en síl·laba inicial

En totes les varietats dialectals de la llengua catalana, la coda complexa /ks/ dels mots 
que en llatí començaven per la seqüència EX- ha tendit a simplificar-se en [s] en aquells 
mots que a continuació presenten una oclusiva velar, com e[s]clamar (< EXCLAMA-
RE), e[s]cavar (< EXCAVARE) o e[s]comunicar (< EXCOMMUNĬCARE).23 Ara bé, 
malgrat que es tracta d’una solució general en tots els parlars catalans, que fins i tot 
s’ha estès a altres mots de penetració més recent –com excursionista–, en estàndard 
la pronúncia simplificada se sol considerar poc adequada, de manera que en els usos 
formals se sol mantenir la solució llatina /ks/ inalterada.

Les figures 392-395, que recullen les pronúncies simplificades de la coda com-
plexa /ks/ en síl·laba inicial seguida d’oclusiva velar, demostren que les realitzaci-
ons del tipus [askursjoˈnista], [askursjoˈnistɛ] –o bé, sense obertura de la /e/ inicial, 
[eskursjo̍ nista], [eskursjo̍ nistɛ]– han reculat progressivament en favor de la realització 
de prestigi al llarg de les quatre últimes generacions a Catalunya –especialment en 
aquelles que han estat escolaritzades en català, la F2 i la F1. A la Franja, en canvi, el 
manteniment de la pronúncia simplificada és absolut. Sembla plausible afirmar, doncs, 
que ens trobem davant d’un nou exemple d’evolució divergent de la llengua a causa 
de l’impacte de l’efecte frontera, ja que la pressió de la varietat estàndard és prou més 
intensa a l’est de la frontera administrativa com per fer que els parlants abandonin les 
pronúncies marcades com a col·loquials abans que els seus veïns aragonesos.

Figures 392, 393, 394 i 395. Mapes de distribució del substantiu excursionista (f.) amb coda inicial 
simple

5.2.2.2.1.9. Sonorització de la -T- intervocàlica del grup llatí -ĬTĀTE

Les figures 396-399 i 400-403 mostren, respectivament, l’àrea en què la primera -T- 
intervocàlica del sufix llatí -ĬTĀTE s’ha sonoritzat en els mots ciutat (< CĪVĬTĀTE) 
i comunitat (< COMMŪNĬTĀTE). Com s’observa, malgrat que tradicionalment s’ha 
considerat que les pronúncies del tipus [siwˈðat] o [komuniˈðat] només eren pròpies dels 

23 Vegeu-ne les entrades corresponents al DCVB.
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parlars baleàrics,24 en el nostre corpus les hem documentades a bastament a la Franja. 
De fet, aquestes pronúncies són clarament majoritàries entre els parlants de més edat 
del corpus –la qual cosa certifica que es tracta de les realitzacions històriques del nord-
occidental d’aquestes comarques– i mantenen una vitalitat prou important entre els 
parlants de la F1 –una de cada dues realitzacions ha estat amb [ð]. Tot i això, l’evolució 
recent d’aquest sufix fa preveure que la pronúncia tradicional podria caure en desús 
en favor de la pronúncia amb oclusiva sorda –tal com recomana la proposta per a un 
estàndard oral–,25 qui sap si perquè els joves franjolins han anat agafant consciència 
que la majoria de parlants de Catalunya pronuncien aquestes terminacions amb [t].

Figures 396, 397, 398 i 399. Mapes de distribució del substantiu ciutat amb sonorització de la -T- 
intervocàlica

Figures 400, 401, 402 i 403. Mapes de distribució del substantiu comunitat amb sonorització de la -T- 
intervocàlica

24 Perea (2015), per exemple, constata, a partir d’enquestes recents, que «en mallorquí s’utilitza amb molta freqüèn-
cia el sufix -idat en lloc del normatiu -itat: vanidat, simultaeïdat, publicidat, universidat, etc., considerat o bé un 
castellanisme o bé una reminiscència d’una solució culta» (Perea 2016: 45).
25 Segons la proposta de l’IEC (1999a: 18), «la pronunciació -dat en comptes de -tat, característica de parlars baleàrics: 
sociedat per societat, caridat per caritat», no és recomanable.
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5.2.2.2.2. Consonants fricatives i africades

5.2.2.2.2.1. Manteniment de /s/ inicial etimològica

Un altre tret que agermana diversos dels parlars més laterals de l’àmbit lingüístic català 
és el manteniment de la /s/ inicial etimològica de mots com xiular (< SĪBĬLĀRE), que 
no s’han palatalitzat en mallorquí, menorquí i part del ribagorçà. Avui, però, sembla 
que –com mostren les figures 404-407– a la comarca de la Ribagorça les realitzacions 
del tipus [siwˈla] ‘xiular’ ja han desaparegut de la parla dels joves, en part per l’avenç 
de les formes estàndard [t͡ ʃiwˈla] / [ʃiwˈla], en part per l’avenç del manlleu castellà 
silbar –vg. les figures 909-912 i 1169-1172, respectivament. 

Figures 404, 405, 406 i 407. Mapes de distribució del verb xiular sense palatalització de la /s/ inicial

5.2.2.2.2.2. Palatalització de /t͡ s/

És ben sabut que el fonema africat sord /t͡ s/ sol palatalitzar-se en valencià, especialment 
en posició final, en mots com [ˈtot͡ ʃ] ‘tots’ o [amis̍ tat͡ ʃ] ‘amistats’ (Veny i Massanell 
2015: 42).26 En canvi, no ha estat tan estudiat aquest mateix procés de palatalització 
en català nord-occidental, malgrat que és, també, distintiu d’alguns parlars, com el 
de Fraga. De fet, a les figures 408-411, 412-415, 416-419 i 420-423, que recullen, 
respectivament, les realitzacions dels mots alts,27 tots, dits i potser amb el fonema /t͡ s/ 
palatalitzat, s’observa que les pronúncies del tipus [ a̍lt͡ ʃ], [ˈtot͡ ʃ], [ˈdit͡ ʃ] i [poˈt͡ ʃe] són 
característiques sobretot del parlar de la capital del Baix Cinca, tot i que apareixen 
també d’ací d’allà per diversos indrets de parla tortosina i ribagorçana. De nou es tracta, 
però, d’una pronúncia clarament en recessió, especialment allí on més viva era entre 
els parlants de la F4, és a dir, a Fraga.

26 La proposta per a un estàndard oral de l’IEC, tanmateix, considera que aquesta pronúncia no és recomanable –vg. 
IEC (1999a: 18).
27 Evidentment, la palatalització només es produeix en aquells parlars en què el segment /t/ en posició final precedit 
de líquida no s’elideix –vg. les figures 356-359.
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Figures 408, 409, 410 i 411. Mapes de distribució del mot alts amb palatalització de /t͡ s/

Figures 412, 413, 414 i 415. Mapes de distribució del mot tots amb palatalització de /t͡ s/

Figures 416, 417, 418 i 419. Mapes de distribució del mot dits amb palatalització de /t͡ s/
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Figures 420, 421, 422 i 423. Mapes de distribució de l’adverbi potser amb palatalització de /t͡ s/

5.2.2.2.2.3. Africació de /ʃ/ inicial o en posició d’obertura postconsonàntica

Un altre procés d’africació de fricatives que opera en català nord-occidental, aquest 
cop de manera general, és la conversió en [t͡ ʃ] de les /ʃ/ en posició d’obertura sil·làbica 
inicial de mot o postconsonàntica, com en els mots xocolata o marxar. Tradicional-
ment –i també més recentment, com a Veny i Massanell (2015: 14)– s’ha considerat 
que aquest era un dels fenòmens que permetien diferenciar el català nord-occidental 
del català oriental central –una consideració que no compartim, atès que avui dia les 
pronúncies africades també són majoritàries en català central. Com es desprèn de les 
figures 424-427 i 428-431, que projecten en sengles mapes les pronúncies africades 
dels mots xocolata i carxofa, respectivament, la vitalitat d’aquest tret entre els parlants 
joves és absoluta arreu de l’àmbit estudiat. 

Figures 424, 425, 426 i 427. Mapes de distribució del substantiu xocolata amb africació de /ʃ/
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Figures 428, 429, 430 i 431. Mapes de distribució del substantiu carxofa amb africació de /ʃ/

5.2.2.2.2.4. Africada prepalatal provinent de I- / -I- llatina o de G- llatina

Històricament, tant la I- inicial i la -I- intervocàlica llatines com la G- inicial llatina han 
evolucionat a [ʒ] en català oriental, com en els mots [̍ ʒoβə] ‘jove’ o [ʒər̍ ma] ‘germà’. En 
català nord-occidental, en canvi, trobem des de varietats que presenten sempre [d͡ʒ] –les 
del Baix Cinca– o [t͡ ʃ] –les ribagorçanes– fins a varietats en què [ʒ] i [d͡ʒ] poden alternar 
en funció de diversos factors. Malgrat aquesta alternança, les descripcions dialectals 
han tendit a considerar com a pròpia del català nord-occidental la realització [d͡ʒ], una 
afirmació de la qual autors com Casanovas i Creus (1999) discrepen:

En relació amb la sèrie de sons africats / fricatius palatals, sembla que és una creença general-
ment força admesa el fet que en posició inicial absoluta la pronúncia lleidatana corresponent 
a «j» o «g» es manifesta amb un so africat sonor, a diferència del català central, on el més 
habitual és pronunciar [ʒ]. Aquest, però, és un malentès que caldria començar a matisar. En 
primer lloc, els estudis fonètics de què disposem [en referència a Gili Gaya (1931), Martí 
(1979) i Recasens (1991)], en cap moment avalen aquesta tesi. [...] Considerem que la pronúncia 
africada del so prepalatal sonor en posició inicial absoluta no s’hauria de considerar com un 
tret idiosincràtic de la fonètica lleidatana sinó més aviat com un cas de variació lliure que té 
a veure amb la velocitat d’elocució i, doncs, amb pronúncies emfàtiques o relaxades d’aquest 
so, més que no pas amb factors socials (Casanovas i Creus 1999: 91).

Aquesta apreciació va en la línia del que afirmen Veny i Massanell (2015: 14), 
segons els quals en nord-occidental és freqüent «l’ús de les consonants africades pre-
palatals sorda o, menys sovint, sonora en posició inicial i postconsonàntica, enfront de 
les varietats orientals, que utilitzen les fricatives corresponents [la cursiva és nostra]».

A continuació incloem vuit figures –vg. 432-435 i 436-439– que mostren l’àrea 
de distribució dels mots jove (< IŬVĚNE) –amb [d͡ʒ] / [t͡ ʃ] provinent de I- llatina en 
posició inicial absoluta– i gent (< GĚNTE) –amb [d͡ʒ] / [t͡ ʃ] provinent de G- llatina en 
posició inicial absoluta. Com s’observa, aquests mapes només ens permeten arribar a 
les següents conclusions: en primer lloc, sembla evident que a les comarques franjoli-
nes, llevat del Matarranya, la solució pròpia és la realització amb una africada prepa-
latal –sorda a la Ribagorça i la Llitera i sonora al Baix Cinca. En segon lloc, sembla 
que les àrees que presenten una menor densitat de la solució africada són la comarca 
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del Matarranya –on no l’hem documentat en cap informant– i la localitat veïna d’Al-
fara de Carles, a l’extrem sud, i les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, al 
nord –malgrat que no es pugui traçar cap patró de distribució geogràfica concret de 
la variant africada. I, en tercer lloc, sembla que la vitalitat de les realitzacions [d͡ʒ] i 
[t͡ ʃ] no ha disminuït en el pas de la F4 a la F1, sinó que s’ha mantingut prou estable. 
Aquestes consideracions són coherents amb l’opinió de Casanovas i Creus (1999) i de 
Veny i Massanell (2015), en el sentit que probablement l’alternança de les realitzacions 
fricatives i africades es deu a factors extralingüístics; no es pot perdre de vista, però, 
que les pronúncies més habituals en la majoria de parlars nord-occidentals del nostre 
corpus són amb [d͡ʒ] / [t͡ ʃ].

Figures 432, 433, 434 i 435. Mapes de distribució de l’adjectiu jove amb africada prepalatal inicial

Figures 436, 437, 438 i 439. Mapes de distribució del substantiu gent amb africada prepalatal inicial 

En posició intervocàlica, sembla clar que la pronúncia africada és pròpia es-
pecialment dels parlars ribagorçans tant de Catalunya com de la Franja –incloses les 
varietats del Baix Cinca. Si més no, això és el que sembla desprendre’s de les figures 
440-443, que projecten en el mapa les realitzacions del mot dijous amb africada pre-
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palatal –tant sorda com sonora. Com s’observa, la vitalitat d’aquest tret no ha variat 
substancialment en el pas de la F4 a la F1.

Figures 440, 441, 442 i 443. Mapes de distribució del substantiu dijous amb africada prepalatal 
intervocàlica

Si analitzem dos mots més susceptibles de contenir aquest so en posició inter-
vocàlica –pagès i pluja, vg. les figures 444-447 i 448-451, respectivament–, veurem 
com l’àrea de distribució de [d͡ʒ] / [t͡ ʃ] és, a grans trets, la mateixa que es dibuixava a les 
figures 440-443. En el cas del mot pagès veiem com, a banda de l’àrea ribagorçana, la 
realització africada també era d’ús corrent entre els parlants més grans de Rialp, i que 
el mot pluja també es pronunciava amb africada a la capital del Pallars Jussà, Tremp. De 
fet, les dades d’aquestes vuit figures ens permeten arribar a la conclusió que la solució 
africada tendeix a retirar-se de les comarques d’administració catalana, especialment 
de les de parla pallaresa i, en menor mesura, ribagorçana. Ara bé, malgrat que hom 
podria pensar que això mateix és el que està succeint a la Franja, un cop d’ull més atent 
a les dades ens demostra que, en realitat, la menor presència de [d͡ʒ] / [t͡ ʃ] a l’Aragó no 
es deu pas a la recessió d’aquest tret, sinó a la substitució de determinats mots del lèxic 
tradicional per altres de compartits amb la llengua castellana. En determinats punts 
de la Franja, per exemple, era habitual utilitzar el mot llaurador en comptes de pagès; 
avui, però, s’està imposant la denominació agricultor –compartida amb la llengua 
castellana– allí on fins fa poques generacions s’utilitzaven els mots pagès o llaurador. 
En el cas del mot pluja, a més, cal tenir en compte que tant a la Ribagorça com a la 
Llitera aquest mot es considera d’introducció recent, perquè la manera de referir-se a 
l’aigua de les tempestes solia ser aigua del plloure o de la plloguda.
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Figures 444, 445, 446 i 447. Mapes de distribució del substantiu pagès amb africada prepalatal 
intervocàlica

Figures 448, 449, 450 i 451. Mapes de distribució del mot pluja amb africada prepalatal intervocàlica

5.2.2.2.2.5. Mots provinents dels grups llatins -I̭ -, -DI̭ -, -GI̭ -, Ge,i- i -BI̭ -

Com és sabut, un dels trets més característics de l’àrea ribagorçanopallaresa –conside-
rat un veritable arcaisme fonètic per autors com Coromines (1935: 259) o Veny (1982: 
97)– és l’evolució a /j/ dels grups llatins -I̭-, -DI̭-, -GI̭-, Ge,i- i -BI̭- en posició medial 
–en mots com [ma̍ jo] ‘major’ < MAIŌRE, [puˈja] ‘pujar’ < *PODIARE o [ko r̍eja] 
‘corretja’ < CORRĬGĬA– i final –en mots com [ˈpuj] ‘puig’ < PŎDĬU, [ˈfaj] ‘faig’ 
< FAGĚU o [̍ rɔj] ‘roig’ < RŬBĚU. Aquesta semiconsonant, a més, sol desaparèixer en 
ribagorçà si va precedida d’una vocal palatal o seguida d’una /i/, ja que tendeix a assi-
milar-s’hi. Per aquest motiu la solució més habitual d’aquests grups llatins en pallarès 
són mots del tipus [piˈjo] ‘pitjor’, [fa̍ jina] ‘fagina’, [ko̍ reja] ‘corretja’, [bate̍ ja] ‘batejar’, 
[paseˈja] ‘passejar’, [bareˈja] ‘barrejar’ o [festeˈja] ‘festejar’, mentre que en ribagorçà la 
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solució més general són mots sense iod, del tipus [pi o̍] ‘pitjor’, [fa̍ ina] ‘fagina’, [ko̍ rea] 
‘corretja’, [bate a̍] ‘batejar’, [pase a̍] ‘passejar’, [bare a̍] ‘barrejar’ o [feste a̍] ‘festejar’.28

Pel que fa al grau de manteniment d’aquest tret, per Rosàs (2016: 180) es manté 
ben viu en el ribagorçà de la Terreta, ja que, segons diu, «pràcticament no hi ha ca-
sos de substitució de les variants autòctones per variants no pròpies», de manera que 
«mostra un alt grau de conservació a la zona». Beà (2016: 171), en canvi, remarca que 
«al Pallars aquest tret es troba en recessió a causa de la pressió que hi exerceixen les 
solucions del català general».

Les dades que presentem tot seguit semblen demostrar aquest major afebliment 
de la solució tradicional en pallarès –si més no al Pallars Jussà–; un afebliment que 
contrasta amb l’alt grau de manteniment de les solucions tradicionals –sense /j/– en els 
parlars ribagorçans tant de Catalunya com de l’Aragó. En efecte, si ens fixem en els 
resultats projectats a les figures 452-455, 456-459, 460-463 i 464-467, que plasmen la 
distribució de les pronúncies tradicionals [ˈmaj] ‘maig’, [pi o̍] ‘pitjor’, [puˈja] ‘pujar’ i 
[pase a̍] / [paseˈja] ‘passejar’ veurem que aquest tret pràcticament no ha experimentat 
canvis en el pas de la F4 a la F1: a la Franja, continua caracteritzant la parla de tots 
els informants joves de la Llitera i la Ribagorça; a Catalunya, apareix amb molta fre-
qüència –per bé que no tant com a la Franja– entre els informants de la F1. Només a 
Salàs de Pallars, a la comarca del Pallars Jussà, s’ha produït un retrocés prou important 
d’aquest tret com per fer que desaparegui de la parla de les generacions més joves –a 
Tremp, on antigament la pronúncia amb /j/ també era la més habitual, ni tan sols l’hem 
recollit en cap dels vuit informants del nostre corpus.

Figures 452, 453, 454 i 455. Mapes de distribució del mot maig amb /j/

28 Sabem, tanmateix, que hi ha algunes excepcions a aquesta evolució general. Rosàs (2016: 176) esmenta, a tall 
d’exemple, els mots dejuni, llegir, fregir, dijous, pagès, boig, desig i mig.
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Figures 456, 457, 458 i 459. Mapes de distribució del mot pitjor amb /j/ > Ø 

Figures 460, 461, 462 i 463. Mapes de distribució del verb pujar amb /j/

Figures 464, 465, 466 i 467. Mapes de distribució del verb passejar amb el sufix -ear o amb /j/
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Si desagreguem les dades corresponents al verb passejar i projectem al mapa 
només les respostes amb /j/, comprovarem com les formes del tipus [paseˈja] han estat 
les més recessives: malgrat que les utilitzaven els dos informants grans de Salàs de 
Pallars i un dels informants més grans de Vilaller, entre els joves aquestes formes han 
caigut completament en desús. Aquesta recessió contrasta amb el manteniment de la 
solució més habitual en ribagorçà: una solució, com acabem de veure, que tanmateix 
alternava amb les formes amb /j/ també en aquesta àrea lingüística.

Figures 468, 469, 470 i 471. Mapes de distribució del verb passejar amb [j]

Incloem, finalment, vuit figures que mostren que, malgrat que el Baix Cinca 
és una zona de confluència d’isoglosses tant pròpies del ribagorçà com del lleidatà, a 
voltes els parlars d’aquesta comarca recorren a solucions diferencials pròpies. Això 
s’observa clarament a les figures 472-475 i 476-479, que mostren com, en determinats 
mots que han evolucionat a /j/ en ribagorçà i pallarès i a /ʒ/ en lleidatà, com pujar i 
passejar, l’evolució al Baix Cinca ha estat cap a /d͡ʒ/, de manera que les pronúncies 
autòctones més generals són [pu̍ d͡ʒa] –especialment a Fraga– i [pase̍ d͡ʒa] –tant a Fraga 
com a Vilella de Cinca.

Figures 472, 473, 474 i 475. Mapes de distribució del verb pujar amb /d͡ʒ/ 
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Figures 476, 477, 478 i 479. Mapes de distribució del verb passejar amb /d͡ʒ/

5.2.2.2.2.6. Palatalització de /z/ després de /ʎ/

La palatalització de /z/ –o de /s/ a les varietats apitxades– corresponent al morfema de 
plural quan va precedit de lateral palatal és un fenomen molt habitual en català nord-
occidental –tot i que no és clar que no s’hagi d’atribuir a factors extralingüístics, com la 
velocitat d’elocució o el grau de formalitat. De les figures 480-483 i 484-487 es desprèn, 
però, que aquest fenomen és més propi dels parlants de la F4 que no pas dels de la F1, 
ja que les realitzacions del tipus all[ʃ] / all[t͡ ʃ] i ull[ʃ] / ull[t͡ ʃ] han retrocedit clarament 
tant a l’àrea formada per les comarques del Baix Cinca i el Segrià, d’una banda, com a 
l’extrem nord del contínuum ribagorçanopallarès, de l’altra. A la resta de comarques, 
la vitalitat d’aquest tret continua sent elevada entre la població jove.

Figures 480, 481, 482 i 483. Mapes de distribució del substantiu alls amb palatalització del morf de 
plural
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Figures 484, 485, 486 i 487. Mapes de distribució del substantiu ulls amb palatalització del morf de 
plural

5.2.2.2.2.7.  Ensordiment de sibilants29

L’ensordiment de sibilants –és a dir, l’absència sistemàtica de fonemes fricatius i africats 
sonors– és un dels trets fònics més característics del català ribagorçà, i un dels pocs 
trets que el diferencien dels parlars més afins, com els pallaresos. Tal com sintetitza a la 
perfecció Rosàs (2016: 133), aquest fenomen consisteix en l’ensordiment sistemàtic de la 
fricativa i l’africada alveolars /z/ i /d͡z/ –les quals es realitzen [s] i [t͡ s], respectivament, 
en mots com [̍ kasa] ‘casa’ o [̍ dot͡ se] ‘dotze’–, així com de les prepalatals /ʒ/ i /d͡ʒ/ –que 
conflueixen amb [t͡ ʃ] en mots com [̍ t͡ ʃoβe] ‘jove’ i [̍ met͡ ʃe] ‘metge’–, de manera que els 
inventaris consonàntics de les varietats ribagorçanes es caracteritzen per no presentar 
els fonemes /z/, /d͡z/, /ʒ/ i /d͡ʒ/, propis de la majoria de parlars catalans.

Ara bé, cal destacar que, malgrat que tradicionalment aquests parlars s’han 
tendit a considerar, en conjunt, varietats apitxades, l’àrea de distribució geogràfica de 
l’ensordiment alveolar i de l’ensordiment prepalatal no és ni de bon tros idèntica en 
català ribagorçà. De fet, tal com recull la figura 488, extreta de Rosàs (2016: 136) a 
partir de Sistac (1993: 362-365), l’àrea en què l’ensordiment afecta les prepalatals s’estén 
molt més a l’est que no pas l’àrea en què aquest ensordiment afecta també les alveolars.

29 Hem optat per mantenir la denominació ensordiment de sibilants perquè és la que han utilitzat la majoria d’au-
tors que s’hi ha referit, com Sistac (1993), Veny (2007) o Rosàs (2016). Tanmateix, com que l’absència de fonemes 
fricatius i africats sonors en aquestes varietats és sistemàtica i no depèn del context fonològic, som del parer que 
una denominació com desfonologització de sibilants sonores o desfonologització de /z/ i /ʒ/ seria més escaient per 
referir-se a aquest fenomen de reducció de l’inventari fonemàtic.
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Figura 488. Àrees d’ensordiment de les fricatives alveolars i palatals. Font: Rosàs (2016: 136) a partir 
de Sistac (1993: 362-365)

Malgrat l’estabilitat que ha caracteritzat els límits d’aquestes dues isoglosses al 
llarg del segle xx, sembla que l’ensordiment de les fricatives i africades alveolars podria 
estar avançant cap a l’est fins a la frontera catalanoaragonesa, possiblement a causa de 
la pressió de la llengua castellana –tal com succeeix, també, en les grans ciutats del 
país, on el contacte de llengües és més intens. Si més no, aquesta és la conclusió a la 
qual arriba Rosàs (2016), que documenta diversos casos d’ensordiment de la fricativa 
i l’africada alveolars en parlants joves de la Ribagorça aragonesa –vg. la taula 3–:

Dels 12 informants del grup joves procedents dels nuclis d’administració ribagorçana, n’hi ha 
5 que presenten ensordiment de la fricativa i l’africada alveolars. Aquestes realitzacions són 
destacables pel fet que no són pròpies de la nostra àrea d’estudi, sinó de parlars situats més a 
l’oest de la Terreta; l’ensordiment alveolar, doncs, estaria avançant cap a l’est. Considerem que 
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la pèrdua d’aquesta parella de sons alveolars sonors en els nostres informants es pot atribuir a 
la influència del castellà, però, a la vegada, plantegem que la manca dels sons fricatiu i africat 
prepalatals sonors també pot contribuir a la uniformització de l’inventari consonàntic amb la 
pèrdua dels correlats alveolars sonors (Rosàs 2016: 162).

Taula 3. Distribució dels fonemes fricatius alveolars a la Terreta. Font: Rosàs (2016: 162)

Pel que fa als fonemes prepalatals, Rosàs (2016) no detecta cap procés de canvi 
a la Terreta –com s’observa a la figura 488, les variants sordes són pròpies dels parlars 
situats a l’oest de la frontera administrativa–, però tant Alturo (1987) com Alturo i Tu-
rell (1990) donen compte d’un procés de canvi que afecta aquests fonemes a l’est de la 
frontera catalanoaragonesa –concretament al Pont de Suert, on la pronúncia autòctona 
de mots com germà o gener és amb [t͡ ʃ]. En aquesta localitat, la tendència detectada en 
els esmentats treballs és a substituir la variant tradicional [t͡ ʃ] per la variant pròpia de 
l’estàndard i, per tant, més prestigiosa, [ʒ]. De fet, dels 2.940 ítems recollits a Alturo i 
Turell (1990), només un 22% corresponen a realitzacions amb africada prepalatal sorda, 
mentre que un 78% es pronuncien amb fricativa prepalatal sonora. Per les autores, la 
substitució gradual de l’africada prepalatal sorda per la fricativa prepalatal sonora en 
ribagorçà es deu a l’adopció per part dels parlants de la variant «de l’estàndard català 
oriental central» (Alturo i Turell 1990: 69). A més, com es desprèn del següent pas-
satge –transcrit de Rosàs (2016: 171)–, un dels principals factors afavoridors del canvi 
és haver nascut a l’àrea de parla ribagorçana administrativament catalana, perquè les 
comarques d’administració aragonesa són lingüísticament més conservadores:

Quant als condicionants de tipus social, l’abandonament de la variant local, és a dir, de la 
variant ribagorçana [t͡ ʃ], va lligada a diversos factors però, especialment, al sector dels serveis 
públics, al grup de mitjana edat i a les dones més que no pas als homes, i també al fet de ser 
originari de la Ribagorça administrativament catalana. Quant a la pertinença a un grup d’edat, 
Alturo & Turell (1990: 25) afirmen que “[t]he middle-aged group is more sensitive to the 
prestigious variant, whereas younger and older informants are more conservative in retaining 
the local variant. In the case of the younger speakers in the Ribagorça, the explanation could 
lie in increasing consciousness of local traits, expressing local identity, rather than national 
Catalan identity, linguistically expressed in this case by Standard Catalan variants”. Pel que 
fa al fet d’haver nascut a la Ribagorça catalana o a la Ribagorça aragonesa com a factor con-
dicionant del canvi, les autores expliquen que “[t]he second highest probability [d’aparició 
de [ʒ]], still above .50, corresponds to those informants from the Ribagorça who were born 
in the Catalan part of the region. One explanation for this could be that the locals wanted to 
innovate, imitating the most prestigious standard form. On the other hand, the speakers from 
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the Aragonese Ribagorça seem to be more conservative since they continue to use the local 
variant more extensively. These results seem to indicate that what favors the standard variant 
most is belonging to the Catalan administrative community –in this case, el Pont de Suert and 
other villages in the Catalan Ribagorça [...]” (Alturo & Turell, 1990: 25-26).

Les dades que es projecten en les figures 489-492, 493-496 i 497-500, que 
recullen les pronúncies pròpies del català ribagorçà per als mots rosa, setze i gent, res-
pectivament, demostren que les variants sordes tant de la fricativa i l’africada alveolar 
com de la fricativa prepalatal gaudeixen d’una gran vitalitat entre els parlants de totes 
les generacions allí on són tradicionals. Així doncs, les realitzacions del tipus [ r̍ɔsa] 
‘rosa’ –o [̍ rosa], en alguns parlants joves– i [̍ set͡ se] ‘setze’ s’estenen per les comarques 
de la Ribagorça i la Llitera, mentre que la realització [ˈt͡ ʃen] ‘gent’ és d’ús habitual, 
també, entre els parlants de totes les edats de l’Alta Ribagorça. Cal destacar, finalment, 
que en la F1 de Fraga hem començat a documentar algunes ocurrències de mots amb 
[s] allí on els parlants de les altres tres franges d’edat pronuncien [z].

Figures 489, 490, 491 i 492. Mapes de distribució del substantiu rosa amb /s/

Figures 493, 494, 495 i 496. Mapes de distribució del numeral setze amb /s/
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Figures 497, 498, 499 i 500. Mapes de distribució del substantiu gent amb /t͡ ʃ/

Malgrat la vitalitat de les pronúncies tradicionals i l’estabilitat dels límits 
d’aquestes dues isoglosses, les dades del nostre corpus també recullen alguns petits 
canvis que podrien estar tenint lloc en la distribució dels fonemes fricatius i africats 
alveolars i prepalatals. De les figures 501-504 es desprèn, per exemple, que la pro-
núncia [ka̍ seta] ‘caseta’ també es va recollir en un parlant de la F1 tant de Vilaller 
com de Fraga, mentre que a la Llitera, sorprenentment, aquesta pronúncia es trobava 
en competència amb el seu correlat sonor, [ka̍ zeta], entre els parlants de la F4. Això 
podria indicar que la variant amb fricativa alveolar sorda es podria haver expandit his-
tòricament de nord a sud a la Franja, fins al punt que avui estaria arribant a la comarca 
del Baix Cinca –tal com ja vam advertir a Valls (2013: 291-293)–, alhora que podria 
estar penetrant –com ho ha fet en tantes altres àrees de l’àmbit lingüístic– a l’Alta 
Ribagorça, ja sigui a causa del contacte diari dels escolars de Vilaller amb escolars 
d’altres indrets de la Franja que utilitzen sistemàticament /s/, ja sigui per influència de 
la llengua castellana.

Figures 501, 502, 503 i 504. Mapes de distribució del substantiu caseta amb /s/
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Pel que fa a les fricatives prepalatals, sembla que a la localitat de Fraga els 
fonemes innovadors sords podrien estar en competència amb els seus correlats tradi-
cionals sonors, i que a l’Alta Ribagorça la pronúncia apitxada [t͡ ʃ] presenta una gran 
vitalitat entre els parlants més joves –vg. les figures 505-508 i 509-512, que recullen 
les pronúncies [t͡ ʃerˈma] ‘germà’ i [diˈt͡ ʃɔws] / [diˈt͡ ʃows], respectivament.30 Tot i que 
per ara la presència de /s/ i /t͡ ʃ/ en comptes de /z/ i /ʒ/ a Fraga és clarament minoritària, 
caldrà no perdre de vista l’evolució d’aquest procés de canvi en el futur, perquè podria 
modificar de manera molt notable la fesomia del parlar fragatí –i potser, de retop, la 
dels parlars de la seva àrea d’influència.

Figures 505, 506, 507 i 508. Mapes de distribució del substantiu germà amb /t͡ ʃ/

Figures 509, 510, 511 i 512. Mapes de distribució del substantiu dijous amb /t͡ ʃ/

Incloem, finalment, vuit figures que mostren que, a la resta de l’àmbit nord-
occidental d’administració catalana, els parlants han tendit a estandarditzar la pronúncia 

30 Com ja és habitual, la realització amb /o/ només s’ha recollit en alguns parlants de la F2 i la F1.
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de les africades prepalatals sordes de mots com formatge o metge, de manera que les 
realitzacions majoritàries avui són amb /d͡ʒ/: [forˈmad͡ʒe], [ˈmed͡ʒe] –vg., respectiva-
ment, les figures 513-516 i 517-520.31

Figures 513, 514, 515 i 516. Mapes de distribució del substantiu formatge sense apitxament 
intervocàlic

Figures 517, 518, 519 i 520. Mapes de distribució del substantiu metge sense apitxament intervocàlic

5.2.2.2.2.8. Altres fenòmens

En aquest apartat ens fixarem en l’evolució de dos trets dialectals que afecten els fo-
nemes consonàntics fricatius i africats en posició intervocàlica: l’evolució a /ʒ/ de la 

31 A la Portellada, els cinc informants de més edat van preferir la variant [forˈmaʒe], però tres dels informants més 
joves ja opten pel manlleu castellà queso. A Vilella de Cinca, també vam recollir la realització [ˈmeʒe] en un informant 
de la F4, però sembla que ja aleshores es tractava d’una pronúncia en recessió. No tenim dades d’aquest ítem a la 
Portellada perquè el mot per designar el metge en aquesta localitat és [doˈto] ‘doctor’, com a la majoria de la Franja.
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palatal procedent dels grups llatins -DJ- i -J- en mots com pitjor o mitges i la diversitat 
de realitzacions del mot exèrcit.

Les figures 521-524 recullen l’àrea de distribució de la pronúncia [pi ʒ̍o] per refe-
rir-se a l’adverbi pitjor, que és la realització pròpia dels parlars tortosins. Com s’observa, la 
vitalitat d’aquest tret s’ha mantingut estable arreu de l’àrea estudiada excepte a la Ribera 
d’Ebre, on, en consonància amb el que hem vist que succeïa en estudiar l’evolució d’altres 
trets propis del tortosí, la solució tradicional amb /ʒ/ –vg. Cubells (2016: 24)– sembla 
que ha anat caient en desús entre els parlants joves, especialment els de la F1.32 Aquesta 
evolució contrasta de nou amb el marcat conservadorisme de la resta de parles tortosines.

Figures 521, 522, 523 i 524. Mapes de distribució de l’adverbi pitjor amb /ʒ/

D’altra banda, les figures 525-528 es fixen en l’evolució fonètica del mot exèr-
cit. Malgrat que l’estàndard recomana la pronúncia amb [ɡz], la majoria de parlants 
nord-occidentals solen presentar pronúncies sense oclusiva i amb fricatives o africades 
prepalatals –en algun cas, també alveolars–, tant sonores –majoritàriament– com sor-
des –de manera esparsa. En aquests mapes, els polígons acolorits de blau indiquen la 
presència de les variants següents: [a̍ ʒɛrsit], [eˈʒɛrsit], [a̍ d͡ʒɛrsit], [eˈd͡ʒɛrsit], [a̍ ʃɛrsit], 
[e ʃ̍ɛrsit], [eˈd͡zɛrsit], [eˈsɛrsit], [eˈt͡ ʃɛrsit], d’una banda; i [eˈχɛrsit], [eˈχersit] –amb el 
fonema castellà [χ] però adaptades morfològicament al català–, de l’altra. Com s’ob-
serva, aquestes realitzacions també s’han anat afeblint, com ha succeït en la majoria 
de pronúncies considerades populars –vg., per exemple, les figures 199-202 o 388-
391–, en el pas de la F4 a la F1. Aquest retrocés es deu novament a una doble causa: a 
l’avenç del manlleu castellà [eˈχerθito] ‘ejército’ a la Ribagorça aragonesa i a l’avenç 
de la pronúncia estàndard a l’est de la frontera autonòmica. Una disparitat d’evolucions 
deguda, un cop més, a l’impacte de l’efecte frontera. A la resta de la Franja, per contra, 
el manteniment de les solucions tradicionals és absolut.

32 Hom podria demanar-se, tanmateix, com és que els resultats de la F1 mostren un major grau de conservació de la 
solució tradicional que no pas els de la F2. La diferència es deu molt probablement al fet que, durant les enquestes 
als informants de la F1, vam decidir demanar-los amb més insistència com deien realment determinats mots –com 
aquest– que intuíem que eren més vius que el que els resultats de la F2 mostraven. Aquesta –i no pas cap altra de 
tipus extralingüístic– és la raó per la qual, en alguns ítems concrets –no pas en termes globals–, els resultats de la 
F1 són més conservadors que els de la F2.
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Figures 525, 526, 527 i 528. Mapes de distribució de les variants populars del mot exèrcit 

5.2.2.2.3. Consonants líquides

5.2.2.2.3.1. Palatalització de -L- en els grups consonàntics llatins PL-, CL-, GL-, 
BL-, FL- i en el grup heterosil·làbic -RL-

La palatalització dels grups consonàntics inicials llatins PL-, CL-, GL-, BL-, FL- i, més 
localment, del grup heterosil·làbic -RL-, és un dels fenòmens més característics dels 
parlars ribagorçans del contínuum catalanoaragonès. Potser per aquest fet –és un tret 
clarament marcat, associat a unes varietats que els mateixos parlants consideraven tan 
«fieres» que sovint recorrien al castellà en les interaccions amb persones de la resta 
de l’àmbit lingüístic (Veny, 1982: 100)– sembla que al llarg del segle xx els parlants 
han optat per abandonar les formes palatalitzades i fer-se seves –a les comarques d’ad-
ministració catalana– les formes amb lateral alveolar pròpies de la varietat estàndard.

Aquest procés de canvi, que autors com Alturo (1987) o Guzmán (1997) han do-
cumentat tant al Pont de Suert com a diverses localitats rurals del Principat –com Malpàs, 
Boí, Barruera, Vilaller o Viu de Llevata, entre d’altres– sembla que seria conseqüència de 
l’acció simultània de diversos factors externs: d’una banda, Sistac (1993: 105) afirma ta-
xativament que la causa d’aquest canvi ha estat «la massiva arribada de castellanoparlants 
per a les construccions hidroelèctriques», mentre que Guzmán (1997: 399), que constata 
que aquest canvi és més acusat a la Ribagorça d’administració catalana que no pas a la 
d’administració aragonesa, l’atribueix tant a l’elevada castellanització de la zona fruit de 
l’arribada de mà d’obra i de turistes com al repoblament, per part de nouvinguts d’altres 
punts del país, de nuclis que havien quedat pràcticament deshabitats al llarg del segle xx.

A les comarques situades a l’est de la frontera catalanoaragonesa, doncs, sem-
bla que la pèrdua de les variants palatalitzades –que avui es troba ja en un estadi molt 
avançat– estaria motivada, d’una banda, per la dissolució de la comunitat de parla 
ribagorçana en un magma d’usuaris d’altres varietats dialectals de les llengües cata-
lana i espanyola, que haurien modificat la tradicional xarxa de relacions socials que 
mantenien viu l’ús del dialecte. D’altra banda, aquesta obertura cap a l’exterior també 
hauria afavorit un major contacte amb les varietats de prestigi de la llengua catalana. 
Com afirma Rosàs (2016),
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no podem passar per alt que la gran difusió i prestigi de què gaudeix la varietat del català 
estàndard també juga a favor de la pèrdua de la palatalització: així, doncs, el retrocés de les 
formes pròpies amb palatal de la varietat ribagorçana es podria explicar també per un procés 
d’estandardització i, consegüentment, de desdialectalització, que afectaria, sobretot, els nuclis 
d’administració catalana (Rosàs 2016: 110).

Paral·lelament, l’estudi de Rosàs (2016) sobre els parlars de la Terreta, al qual 
ja ens hem referit anteriorment, demostra que els parlars ribagorçans d’administració 
aragonesa tampoc no han estat impermeables al canvi: en comptes d’acostar-se a la 
varietat estàndard de la llengua catalana, però, aquests parlars han tendit a acostar-se 
al castellà actual mantenint les palatalitzacions però substituint el fonema /ʎ/ per /j/, 
tal com mostren les figures 529 i 530. Aquests mapes, extrets de Rosàs (2016: 124-
125), plasmen el grau de manteniment –en blau– de les formes palatalitzades, el grau 
de substitució –en verd– del fonema /ʎ/ per /j/ i el grau d’adopció –en groc– de les 
variants estàndard en dues generacions de parlants ribagorçans de la Terreta. Segons 
l’autora, en aquesta comarca natural s’està produint el mateix fenomen que avui ja és 
una realitat consolidada a l’Alta Ribagorça: que la frontera política està esdevenint una 
frontera lingüística, ja que, com s’observa, a la riba catalana cada cop hi ha menys 
palatalitzacions, mentre que a la riba aragonesa es mantenen però sovint amb /j/, espe-
cialment entre els informants de les localitats més poblades –Sopeira, Areny i el Pont 
de Montanyana– i de menys de 40-45 anys (Rosàs 2016: 131).

Figures 529 i 530. Grau de manteniment –en blau– o de substitució –en groc– de les palatalitzacions 
inicials a la Terreta. El color verd indica la pèrdua de /ʎ/ a favor de /j/. Font: Rosàs (2016: 124-125)

Les conclusions de Rosàs (2016) coincideixen plenament amb les que formula-
ven tant Guzmán (1997: 399) –que considerava que la palatalització dels grups inicials 
llatins quedaria ben aviat circumscrita al territori administrativament aragonès– com 
Barrull i Sistac (1992), que fins i tot van preveure el retrocés de la línia que marca el 
límit de la palatalització cap a l’oest i la van fer coincidir amb la frontera adminis-
trativa en els mapes de les figures 531, 532 i 533, que es reprodueixen a continuació. 
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Com s’observa, i com certifica Rosàs (2016: 132), sembla que la fase final del canvi 
pronosticat per Barrull i Sistac (1992) a la Terreta és imminent.

Figures 531, 532 i 533. Evolució prevista del límit de les palatalitzacions de grups inicials a la Terreta. 
Font: Rosàs (2016: 130) a partir de Barrull i Sistac (1992: 56, 61-62)

Els mapes que es presenten a continuació ens haurien de permetre avaluar fins 
a quin punt l’efecte frontera que han detectat els autors esmentats fins ara és una realitat 
tangible a partir de les dades del nostre corpus. Les figures 534-537, que mostren la 
distribució de les pronúncies palatalitzades [ˈkʎaw] i, més recentment, [ˈkjaw] ‘clau’ 
en català nord-occidental, mostren que l’abandonament de la pronúncia tradicional 
ve d’antic a l’Alta Ribagorça, ja que no se’n registra cap ocurrència entre els parlants 
de les tres franges de més edat. Sorprenentment, però, sembla que la palatalització és 
habitual en els parlants més joves de Vilaller. Més que pensar en una possible recu-
peració del tret en clau localista, ens inclinem a creure que es tracta d’un fet degut al 
conservadorisme dels informants seleccionats i afavorit, potser, pel fet que el Pont de 
Suert –on estudien els dos informants de Vilaller– és el centre de referència per a molts 
escolars de la Ribagorça aragonesa –mantenidors dels grups inicials palatalitzats– que 
interaccionen diàriament amb els escolars de l’Alta Ribagorça. Malauradament, indagar 
en l’impacte que la convivència d’escolars catalans i franjolins té en l’evolució dels trets 
dialectals ribagorçans queda fora de l’abast d’aquest treball, però estem convençuts que 
una recerca sobre aquesta qüestió –extensible a d’altres punts de la Franja– permetria 
arribar a conclusions molt interessants.

Pel que fa a l’evolució dels grups consonàntics inicials palatalitzats a l’Aragó, les 
figures 534-537 mostren que s’han mantingut aparentment sense canvis al llarg de les quatre 
generacions estudiades. Si ens fixem en les dades a partir de les quals s’han generat aquests 
mapes, però, veurem que a la F4 totes les palatalitzacions del mot clau són amb /ʎ/: [̍ kʎaw]. 
Entre els parlants de la F1, en canvi, només hi ha un informant que mantingui el fonema /ʎ/: 
tots els altres l’han substituït per /j/, de manera que la solució hegemònica és la pronúncia 
[̍ kjaw]. Podem concloure, doncs, que les palatalitzacions pròpies dels parlars ribagorçans 
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es mantenen vigents a la Franja, però no pas inalterades, sinó interferides, novament, per 
la varietat de prestigi en aquestes comarques: l’estàndard de la llengua espanyola.

Figures 534, 535, 536 i 537. Mapes de distribució del substantiu clau amb el grup inicial palatalitzat

Un altre dels aplecs consonàntics inicials llatins que s’han palatalitzat en ri-
bagorçà és el grup FL- que ha donat lloc a mots com flor o flama. Com es desprèn 
de les figures 538-541, que mostren la distribució de les pronúncies palatalitzades del 
substantiu flor, sembla que el manteniment de la palatal a la Franja ha estat absolut, tant 
a la Ribagorça i a la Llitera –on la pronúncia tradicional és [ˈfʎɔ]– com al Baix Cinca 
–on la pronúncia tradicional és, en canvi, amb una vocal mitjana alta, [ˈfʎo]. Si ens 
fixem en les respostes dels informants a partir de les quals s’han generat aquests quatre 
mapes, però, veurem com, malgrat l’aparent continuïtat de les solucions tradicionals a 
la Franja, aquest mot ha experimentat un doble canvi: d’una banda, cada cop abunden 
més, com hem vist, les solucions amb /j/ –només dos informants de la F1 mantenen 
/ʎ/–; de l’altra, en els parlars que estan reduint el seu inventari vocàlic de set a cinc 
vocals la forma habitual en la F1 ja és amb /o/. El resultat és una evolució de la forma 
tradicional [ˈfʎɔ] a la forma més moderna i interferida [ˈfjo]. Que el contacte amb el 
castellà està afectant la fesomia de la llengua és un fet inqüestionable.

Figures 538, 539, 540 i 541. Mapes de distribució del substantiu flor amb el grup inicial palatalitzat
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Les palatalitzacions dels grups consonàntics inicials llatins PL-, CL-, GL-, BL- 
i FL- no afecten, però, tots els mots de la mateixa manera. De les figures 542-545, que 
es presenten tot seguit i recullen la distribució de les pronúncies palatalitzades [̍ fʎujʃ] 
i, més modernament, [ˈfjujʃ] ‘fluix’, es desprèn que la palatalització de FL- en aquest 
mot ha estat menor tant a la Ribagorça i la Llitera –on [ˈflujʃ] ja és una solució força 
habitual entre els parlants de més edat– com al Baix Cinca, on la solució amb lateral 
palatal ha conviscut històricament amb la pronúncia rotacitzada [ˈfɾujʃ] –de la qual 
parlarem a l’apartat 5.2.2.2.3.2. Sembla, doncs, que en alguns mots han operat restric-
cions que han impedit la palatalització d’aquests grups inicials. Identificar quines són 
aquestes restriccions és, novament, una tasca que queda fora de les nostres possibilitats 
però que caldria dur a terme en el futur.

Figures 542, 543, 544 i 545. Mapes de distribució de l’adjectiu fluix amb el grup inicial palatalitzat

Les figures 546-549 dibuixen una situació semblant a la que s’ha comentat en 
parlar del substantiu flor. En aquest cas, es plasma l’evolució del grup palatalitzat PL- en 
el verb ploure, concretament en la tercera persona del singular del present d’indicatiu, 
plou. Com s’observa, les formes palatalitzades continuen sent les úniques utilitzades 
pels parlants franjolins, que a més sovint les qualifiquen de trets propis dels seus parlars 
que els diferencien dels parlars veïns del Principat. Ara bé, un cop d’ull a les respos-
tes dels informants permet que ens adonem que la forma [ˈpʎɔw] –l’única emprada 
pels parlants de la F4– ha deixat pas a les variants més modernes [ˈpjɔw] –dels tretze 
informants que palatalitzen a la F1, només dos mantenen el fonema lateral palatal– i, 
encara més recentment, [ˈpjow]. De fet, aquesta ja és la pronúncia preferida de cinc 
informants de la F1: els quatre de Benavarri i Tolba i un de Camporrells.
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Figures 546, 547, 548 i 549. Mapes de distribució del verb plou amb el grup inicial palatalitzat

En canvi, en mots introduïts més recentment, és a dir, que no són patrimonials 
de les varietats ribagorçanes i que sovint s’han manllevat de la llengua castellana, la 
tendència ha estat a mantenir els grups inicials del manlleu, i no pas a palatalitzar-los. Si 
més no, això és el que es desprèn de les figures 550-553, que mostren la distribució del 
mot platja amb el grup PL- palatalitzat. Com es pot observar, només dos informants de 
la F4, un de Benavarri i un altre de Vilella de Cinca, articulen aquest grup palatalitzat, 
i ho fan adaptant a la pronúncia local el manlleu castellà playa, que pronuncien [̍ pʎaja]. 
Aquests resultats són coherents amb els de Rosàs (2016: 110), que també constata que 
aquest manlleu –juntament amb molts altres mots no patrimonials– no s’articula amb 
lateral palatal a les localitats de la Terreta. Més endavant –vg. les figures 1185-1188– 
ens referirem a la distribució d’aquest manlleu històric a la Franja, que és l’única forma 
que coneixen la immensa majoria d’informants franjolins.

Figures 550, 551, 552 i 553. Mapes de distribució del mot platja amb palatalització del grup inicial

D’altra banda, les figures 554-557 s’han inclòs per demostrar que la presència 
del segment palatal en els grups llatins PL-, CL-, GL-, BL- i FL- sobrepassa el context 
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en què es devia originar –la posició inicial absoluta de mot– i s’ha escampat a altres 
posicions contextuals, com ara la intervocàlica. Així es desprèn dels quatre mapes 
que s’inclouen a continuació, en què es recullen pronúncies del tipus [ˈtɾipʎe] o, més 
modernament, [ˈtɾipje], per designar el quantitatiu triple. Com s’observa, la solució 
amb palatal en posició interior de mot no és tan generalitzada com en posició inicial 
absoluta, però apareix amb força freqüència, especialment entre els parlants del Baix 
Cinca i, en menor mesura, els de la Llitera i la Ribagorça.

Figures 554, 555, 556 i 557. Mapes de distribució del quantitatiu triple amb palatalització del grup -/pl/-

Les figures 558-561 i 562-565 recullen, respectivament, les pronúncies amb la-
teral palatal dels adjectius blau i amable. Com s’observa, en el primer cas les pronúncies 
del tipus [ˈbʎaw] / [ˈbjaw] només es registren al Baix Cinca, perquè a la Ribagorça i 
la Llitera el mot emprat per designar aquest color és el manlleu castellà azul adaptat a 
la fonètica local, [a̍ sul]. Pel que fa a l’adjectiu amable, en què trobem el grup -/bl/- en 
posició intervocàlica, les dades del nostre corpus ens permeten constatar novament 
que les formes palatalitzades s’han escampat a l’interior del mot especialment al Baix 
Cinca, on hem localitzat les solucions [a̍ maβʎe] en les dues generacions de més edat 
i [a̍ maβje] en les dues generacions més joves.

Figures 558, 559, 560 i 561. Mapes de distribució de l’adjectiu blau amb el grup inicial palatalitzat
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Figures 562, 563, 564 i 565. Mapes de distribució de l’adjectiu amable amb palatalització del grup -/bl/-

Finalment, incloem vuit figures més que demostren que la palatalització del 
grup intervocàlic -/bl/- no només ha estat productiva al Baix Cinca, sinó que continua 
sent-ho a la Ribagorça, on les solucions amb lateral o aproximant palatal són les més 
utilitzades pels parlants joves quan incorporen un mot propi de la llengua catalana per 
substituir un manlleu històric del castellà, o un mot estàndard per substituir un mot 
local. Així, quan tres dels parlants de la F1 de Tolba i Benavarri opten per utilitzar el 
substantiu moble en comptes del manlleu tradicional a la zona, mueble, ho fan palata-
litzant el grup -/bl/- i pronunciant [̍ mɔβje] –[̍ mɔpʎe] en un informant de la F3 del Pont 
de Suert, vg. les figures 566-569. I el mateix succeeix en el mot poble, tradicionalment 
pronunciat amb palatal –[ˈpɔβʎe]– al Baix Cinca però dit lloc a la Ribagorça: quan els 
informants joves utilitzen el mot estàndard en comptes del mot tradicional, tendeixen 
a pronunciar-lo amb el grup -/bl/- palatalitzat: [ˈpɔβje] i, fins i tot, [ˈpoβje] –vg. les 
figures 570-573.

Figures 566, 567, 568 i 569. Mapes de distribució del substantiu moble amb palatalització del grup 
-/bl/-
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Figures 570, 571, 572 i 573. Mapes de distribució del substantiu poble amb palatalització del grup -/bl/-

Pel que fa al grup inicial llatí GL-, no en teníem cap ocurrència al corpus. Sí 
que vam demanar als informants, però, que ens diguessin com designaven l’estri que 
es feia servir a l’escola per escriure fent línies rectes, i un bon nombre d’informants ens 
van respondre, sobretot al Baix Cinca, que l’anomenaven [ r̍eɣʎa] o [ r̍eɣʎɛ] –de nou 
amb /j/ entre els parlants joves. Sembla possible concloure, doncs, que la presència del 
fonema lateral palatal s’ha escampat dels grups inicials llatins PL-, CL-, GL-, BL- i 
FL- a altres posicions contextuals –bàsicament la intervocàlica– a les tres comarques 
del nord de la Franja, però que al Baix Cinca és on aquesta evolució s’ha produït d’una 
manera més general.33 D’altra banda, sembla clar que a l’Alta Ribagorça les solucions 
tradicionals amb lateral palatal han deixat pas a les solucions més generals de la llengua 
catalana al llarg de les últimes dècades. Això no obsta, però, que encara es puguin 
sentir formes del tipus [ˈkjaw] o [ˈpjɔw] en boca de parlants joves de localitats rurals 
com Vilaller. La pervivència d’aquest tret a les comarques d’administració catalana, de 
totes maneres, no sembla que hagi de tenir un futur gaire esperançador, si els parlants 
ribagorçans no el reivindiquen activament com un signe d’identitat local.

Figures 574, 575, 576 i 577. Mapes de distribució del substantiu regla amb palatalització del grup -/gl/-

33 Cal tenir en compte, però, que en el nostre corpus no hi ha cap mot en què puguem avaluar si aquest tret també s’ha 
escampat a la posició interior de mot postconsonàntica, com podria haver passat, per exemple, en el substantiu ungla.
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Hi ha, finalment, un darrer grup llatí en què sí que s’ha produït una palatalitza-
ció històrica de la lateral alveolar en posició intervocàlica: el grup -RL- heterosil·làbic 
de mots com parlar, que a la Ribagorça aragonesa s’ha pronunciat tradicionalment 
[par̍ ʎa] –vg. Rosàs (2016: 103). Les dades del nostre corpus certifiquen que la vitalitat 
d’aquest tret –amb la variant moderna [par̍ ja]– és absoluta.

Figures 578, 579, 580 i 581. Mapes de distribució del verb parlar amb palatalització del grup 
heterosil·làbic -/rl/-

5.2.2.2.3.2. Rotacisme

Els mapes que s’inclouen a continuació són complementaris als que mostraven la dis-
tribució del grup inicial palatalitzat FL-, perquè indiquen quina és l’àrea de distribució 
de l’adjectiu fluix amb la lateral alveolar rotacitzada. Com es desprèn de les figures 
582-585, entre els parlants de les dues generacions més grans la pronúncia [ˈfɾujʃ] era 
d’ús corrent en punts de la Noguera, el Segrià, el Baix Cinca, la Terra Alta, la Ribera 
d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, mentre que al Matarranya no l’hem recollida perquè 
solen utilitzar l’adjectiu [ˈmɔʎ] ‘moll’, amb aquest sentit.

Com s’observa, en el pas de la F4 a la F1 molts parlants han abandonat aquesta 
pronúncia, sovint considerada vulgar, de manera que entre els parlants més joves només 
l’hem recollida a cinc punts d’enquesta: Vilella de Cinca, Fraga, Montoliu de Lleida, 
Gandesa i Amposta. Aquest retrocés de la variant rotacitzada, sumat a la recessió de la 
variant amb lateral palatal que hem comentat a 5.2.2.2.3.1, ha afavorit que la pronún-
cia pròpia de l’estàndard, [ˈflujʃ], s’hagi acabat imposant pràcticament arreu de l’àrea 
estudiada –vg. les figures 586-589. No podem, però, afirmar on comença i on acaba 
la influència de les varietats de prestigi catalana i espanyola en aquest canvi, ja que 
en totes dues llengües la variant estàndard comença amb el grup FL- inalterat: [ˈflujʃ] 
‘fluix’, en català, i [ˈfloχo] ‘flojo’, en castellà. 
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Figures 582, 583, 584 i 585. Mapes de distribució de l’adjectiu fluix amb rotacisme

Figures 586, 587, 588 i 589. Mapes de distribució de l’adjectiu fluix en la seva forma estàndard

5.2.2.2.3.3. Evolució a [ll] o [l] dels grups llatins -T’L-, -D’L- i -[j]’L-

Un dels trets que les varietats tortosines comparteixen amb les valencianes i les baleà-
riques és la pronúncia amb lateral alveolar –geminada a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre 
i la meitat nord del Baix Ebre– dels grups llatins secundaris -T’L-, -D’L- i -[j]’L- en 
mots com ametla o espatla. Segons tots els indicis, es tracta d’un tret molt viu, que 
tanmateix ha reculat històricament en favor de la variant estàndard a la Ribera d’Ebre, 
on ja és la «forma general» (Castellà 2016: 182). Aquest procés de canvi, que certifica 
un cop més que la Ribera d’Ebre és la porta d’entrada de les variants innovadores a les 
Terres de l’Ebre, fa témer a Castellà (2016) que les formes amb lateral palatal s’acabin 
imposant a la resta de parlars tortosins en un futur, malgrat que no n’ha recollit cap 
exemple en el seu corpus –obtingut, tanmateix, d’informants d’edat avançada–:

Des del centre barceloní s’irradien les formes geminades i amb ortografia tll, cosa que –jun-
tament amb el desconeixement, per part de l’usuari, del caràcter normatiu de les formes amb 
tl– provoca l’arraconament de les variants pròpies de la comarca. Es comença per escriure 
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ametlla, tot i que es manté l’articulació no palatal (o també no geminada) i, en unes generaci-
ons, el pes de l’escriptura pot arrossegar també la pronúncia definitivament cap a les formes 
ame[ʎ]a, ame[ʎ ]ːa (Castellà 2016: 182).

Les dades del nostre corpus, projectades a les figures 590-593, demostren que 
les solucions històriques de l’àrea tortosina es mantenen sense fissures arreu llevat de 
la Ribera d’Ebre, on [ll] era la variant hegemònica entre els parlants de més edat i ha 
desaparegut, en canvi, de la parla dels joves. A la resta de parles que integren el que 
coneixem com a tortosí, hi hem recollit les formes [alˈmela], [a̍ melɛ], [a̍ mela], [a̍ mellɛ], 
[a̍ mella], [ar̍ mela]. Sí que s’observa, tanmateix, una tendència clara a la substitució de 
les formes amb [ll] en favor de les formes amb [l]: a la F4, les ocurrències de la lateral 
geminada eren 3 sobre 18; a la F3, 1 sobre 15; a la F2, 1 sobre 16; i a la F1, cap sobre 
16. Sembla, doncs, que els parlants més joves tendeixen a evitar aquesta pronúncia, 
que d’altra banda ja no és vigent en d’altres contextos enlloc de Catalunya –malgrat 
que es pot continuar sentint en algun mot concret, com ara til·ler, o en expressions com 
tal·là-tal·lera, en boca de catalanoparlants familiars de zones rurals.34

Figures 590, 591, 592 i 593. Mapes de distribució del substantiu ametlla amb [ll] o [l]

5.2.2.2.3.4. Manteniment de /ɾ/ en posició final absoluta

Un altre dels trets que agermanen les varietats nord-occidentals meridionals i les va-
rietats valencianes septentrionals és el manteniment del segment ròtic bategant en 
posició final absoluta en mots com dur o segur. Com es desprèn de les figures 594-597 
i 598-601, les pronúncies [ˈduɾ] i [ˈduɾs] són pròpies d’una àrea que comprèn, a grans 
trets, les comarques de la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. Com en el cas de 
la pronúncia amb lateral alveolar dels grups llatins -T’L-, -D’L- i -[j]’L-, al qual ens 
hem referit en l’apartat anterior, la solució històrica del tortosí –el manteniment de la 
/ɾ/ en posició final de mot– ha reculat únicament a la Ribera d’Ebre, on ha passat de 
ser una solució força habitual entre els parlants de la F4 a desaparèixer del tot de la 
parla dels informants més joves. Novament, doncs, sembla que la posició geogràfica 

34 Així ho deia Esteve Valls Forn, l’avi Esteve, fill de la Pobla de Claramunt (Anoia).
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d’aquesta comarca a cavall de les àrees de parla lleidatana i tarragonina, on aquest tret 
no és vigent, ha afavorit que els seus habitants hagin estat més proclius a abandonar la 
solució tradicional que no pas la resta de parlants tortosins.

Figures 594, 595, 596 i 597. Mapes de distribució de l’adjectiu dur amb manteniment de la /ɾ/ final

Figures 598, 599, 600 i 601. Mapes de distribució de l’adjectiu durs amb manteniment de la /ɾ/ final

5.2.2.2.3.5. Monosíl·labs sense /ɾ/ final

Contràriament al tret que acabem de descriure –el manteniment de /ɾ/ en posició final 
absoluta en alguns mots que en la resta del nord-occidental es pronuncien sense aquest 
segment–, en alguns punts de la Ribagorça i la Llitera hem atestat ocurrències del 
mot cor sense cap rastre de la ròtica bategant. Aquest tret propi del ribagorçà parlat 
en aquestes comarques –i d’altres parlars catalans, com el mallorquí i el menorquí– es 
troba en franca recessió tant per la pressió de la llengua estàndard espanyola –el man-
lleu corazón és utilitzat per parlants de totes les edats, vg. les figures 933-936– com per 
l’augment de les pronúncies amb ròtica final, que han acabat desplaçant la pronúncia 
autòctona [ˈkɔ] –vg. les figures 602-605.
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Figures 602, 603, 604 i 605. Mapes de distribució del substantiu cor sense /ɾ/ final

5.2.2.2.3.6. Metàtesis de ròtiques

En l’àmbit de les ròtiques també s’han documentat altres fenòmens que sovint s’han 
considerat vulgarismes o col·loquialismes propis de registres informals, però que 
s’han anat repetint de generació en generació en determinades àrees geogràfiques, 
motiu pel qual potser caldria considerar-los una mostra més de variació geolectal: al 
capdavall, no deixen de ser formes que en un determinat moment històric han estat 
generals en la parla local de determinades àrees dialectals, com testimonia Cubells 
(2016) en parlar de la metàtesi de ròtiques als mots xerraire, boira i aire. Aquesta 
autora documenta formes amb metàtesi sistemàtica en aquests mots a Almatret, 
Maials, Llardecans, la Granadella, Bovera, Bellaguarda, la Bisbal, la Palma, Móra 
d’Ebre i la Torre, i amb metàtesi ocasional a Vinebre, Riba-roja i Flix, i afirma que 
aquest tipus de metàtesi «és pròpia del subdialecte lleidatà (Moll 1991 [1952], p. 123; 
Turull 1990, p. 203) i no es troba en tortosí» –es refereix, òbviament, al tortosí es-
tricte, atès que, com hem vist, documenta formes amb metàtesi en diverses localitats 
riberenques (Cubells 2016: 25).

Les dades del nostre corpus –vg. les figures 606-609– permeten verificar que 
l’àrea de distribució de formes com [t͡ ʃa̍ raɾjes] ‘xerraires (f.)’ s’estenia, entre els parlants 
més grans, de la Noguera a la Ribera d’Ebre –on era, de fet, la solució més habitual. Els 
nostres resultats també indiquen, però, que els parlants han interioritzat el desprestigi 
associat a la metàtesi de ròtiques, de manera que entre els informants més joves no vam 
recollir cap ocurrència de l’adjectiu [t͡ ʃa̍ raɾjes] ‘xerraires (f.)’ amb metàtesi i només una 
de l’adjectiu [ˈpɾɔβe] ‘pobre’ –vg. les figures 610-613–: concretament, la vam obtenir 
d’un informant d’Alfara de Carles, un petit poble situat a la falda del massís del Port 
amb una varietat de tortosí marcadament conservadora.



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa136

Figures 606, 607, 608 i 609. Mapes de distribució de l’adjectiu xerraires (f.) amb metàtesi de ròtica

Figures 610, 611, 612 i 613. Mapes de distribució de l’adjectiu pobre amb metàtesi de ròtica

5.2.2.2.3.7. Dissimilació de ròtiques

Incloem, finalment, quatre mapes que recullen les realitzacions del mot armari amb 
dissimilació de ròtiques –[alˈmaɾi], [azˈmaɾi]–, una pronúncia sovint considerada, tam-
bé, vulgar. Com s’observa, les respostes dels informants no semblen seguir cap patró 
geogràfic, de manera que sembla plausible considerar aquesta pronúncia com un tret 
propi de la parla col·loquial de la població menys lletrada. Sigui com vulgui, aquestes 
quatre figures ens serveixen per constatar, un cop més, que aquesta mena de pronúncies 
que podríem anomenar «populars» han estat prou estigmatitzades històricament com 
per fer que les noves generacions les abandonin del tot.
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Figures 614, 615, 616 i 617. Mapes de distribució del substantiu armari amb dissimilació de ròtiques

5.2.2.2.4. Consonants nasals

En l’àmbit dels fonemes consonàntics nasals es presenten dos fenòmens de desdialecta-
lització que han donat lloc a solucions oposades: d’una banda, veurem com el fonema 
/n/ provinent del grup llatí -NN-, propi del ribagorçà i el pallarès, ha reculat en favor 
de la variant estàndard /ɲ/ en mots com ba[n]a ‘banya’ o a[n] ‘any’. Per contra, en mots 
com fe[ɲ]a ‘feina’ i cu[ɲ]a ‘cuina’ la tendència ha estat a substituir la pronúncia tradi-
cional amb [ɲ] per les formes estàndard amb [jn]. Com veurem tot seguit, es tracta de 
dos canvis que han reduït la variació dialectal en el si dels parlars nord-occidentals de 
Catalunya i que també evidencien un cert impacte de l’efecte frontera en el contínuum 
nord-occidental.

5.2.2.2.4.1. El grup -NN- llatí

El primer dels fenòmens de desdialectalització que afecten les consonants nasals és 
l’evolució de /n/ a /ɲ/ del grup -NN- llatí en pallarès i ribagorçà. Com és sabut, la solució 
més freqüent en català ha estat l’evolució d’aquest grup a /ɲ/ en mots com CANNA > 
canya o PĬNNA > penya, per bé que també hi ha formes que han evolucionat cap a /n/ 
en mots com CAPĀNNA > cabana o *INGANNARE > enganar.

Ara bé, en alguns dialectes pirinencs, com el pallarès i el ribagorçà, la solució 
més habitual ha estat l’evolució sistemàtica de -NN- a /n/, tal com testimonia Coromines 
(1935: 255-256), que considera que els mots amb nasal alveolar «són més freqüents 
en el català occidental que enlloc més, i van en augment a mesura que hom s’acosta 
als Pirineus, fins a l’extrem que en el nostre dialecte [en referència al pallarès] cal 
considerar n com a representant normal de NN i mirar els casos que hi ha de ɲ com a 
recents i importats».

Malgrat l’afirmació de Coromines (1935), sembla que el pas del temps ha fet 
estralls en el grau de manteniment d’aquest tret pirinenc. Si més no, això és el que es 
desprèn de les paraules de Beà (2016), que documenta una substitució progressiva de 
les solucions tradicionals amb /n/ per les variants estàndard amb /ɲ/:
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Avui en dia ja no podem afirmar que el tractament que el dialecte fa del grup -NN- doni 
com a resultat una n. Molts dels mots documentats per Coromines (alguns dels quals ja 
presentaven vacil·lació) avui en dia han acabat palatalitzant. Ens trobem en aquest sentit, 
per tant, al final d’un procés de canvi homogeneïtzador de [ɲ] com a resultat del grup -NN- 
(Beà 2016: 165).

Les dades del nostre corpus també indiquen que s’ha produït aquesta evolució. 
De fet, de les figures 618-621, que mostren la distribució de les pronúncies amb /n/ 
del substantiu banyes, es desprèn que la pronúncia tradicional dels parlars pallaresos i 
ribagorçans ja no era majoritària ni tan sols entre els parlants de la F4, tot i que encara 
era la preferida d’alguns parlants del Pont de Suert i Salàs de Pallars. Entre els par-
lants de la F1, en canvi, sembla que una pronúncia com [ˈbanes] ja ha passat a formar 
part del passat, i ben aviat només deurà ser un d’aquells trets «antics» que s’usarà per 
caracteritzar «la parla dels padrins».

Figures 618, 619, 620 i 621. Mapes de distribució del substantiu banyes amb /n/

5.2.2.2.4.2. Palatalització de -/n/- precedida de /j/

Un segon procés de canvi que ha afectat –i continua afectant– les solucions històriques 
del català nord-occidental amb una consonant nasal és la substitució de [ɲ] intervocàlica 
per la variant estàndard [jn] en mots com fe[ɲ]a ‘feina’ o cu[ɲ]a ‘cuina’. Malgrat que 
les variants amb [ɲ] se senten habitualment en boca de parlants d’una certa edat, tots 
els autors que s’hi han referit han indicat que es troben en un procés de substitució 
avançada.

Així, Casanovas i Creus (1999: 93) afirmen que la presència de [ɲ] intervo-
càlica, juntament amb altres fenòmens propis de l’àrea lleidatana, «són trets que avui 
estan força connotats dialectalment i [són] gairebé usats de forma exclusiva per gent 
adulta, ja que entre la gent jove prima sobretot la fidelitat a la grafia, conseqüència 
directa de l’escolarització en català». En l’àmbit del tortosí, on aquesta solució només 
era tradicional a la Ribera d’Ebre, Cubells (2016: 25) també recull que «en els parlars 
que presenten convivència de formes, els informants advertien que la variant amb 
palatal és la més antiga i que actualment està pràcticament desplaçada per la forma 
amb semivocal i alveolar nasal”. Finalment, en l’àmbit del pallarès, Beà (2016: 163-
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164) reconeix que ni al Pallars Sobirà ni a la Vall Fosca ha trobat les formes amb 
palatal «com a norma general, sinó al contrari, com a fenomen més aviat marginal», 
mentre que Romero (2001: 338-345) també documenta a la Conca de Tremp «la 
pèrdua de vigència d’altres trets patrimonials més marcats com [...] la palatalització 
del grup –in– a feina».

En línia amb el que assenyalen tots els indicis, les dades del nostre corpus 
també palesen una erosió progressiva de les solucions tradicionals de les varietats 
nord-occidentals pel que fa a aquest tret. Com es desprèn de les figures 622-625, 
626-629 i 630-633, que recullen, respectivament, la distribució de les pronúncies 
amb [ɲ] dels mots cuina, cuinar i feina, entre els parlants de la F4 les formes [ˈkuɲɛ] 
/ [ˈkuɲa], [kuˈɲa] i [ˈfeɲɛ] / [ˈfeɲa] s’estenen del Pallars Jussà a la Ribera d’Ebre, 
incloses les comarques franjolines de la Llitera i –en el cas del substantiu feina– 
del Baix Cinca. Que es tracta d’un tret marcat ho demostra el fet que l’abast de les 
solucions tradicionals s’ha anat reduint, de generació en generació, en primer lloc a 
ciutats com Lleida, Balaguer o Móra d’Ebre –així com al Pallars Jussà–, i més tard a 
la resta de comarques on era un tret patrimonial. El resultat d’aquesta evolució és que 
avui en dia les pronúncies del tipus fe[ɲ]a ‘feina’ o cu[ɲ]a ‘cuina’ pràcticament han 
desaparegut de la parla dels joves excepte a la Franja, on aquest tret manté, encara, 
força vitalitat. Les dotze figures que es presenten a continuació donen compte, doncs, 
del manteniment d’aquestes pronúncies a la Llitera i al Baix Cinca i certifiquen, un 
cop més, que l’efecte frontera té un impacte determinant en el grau de manteniment 
de certs trets dialectals a la Franja, perquè els parlants no consideren com a marcats 
un seguit de trets que al Principat estan connotats negativament per contrast amb les 
variants pròpies de l’estàndard.

Figures 622, 623, 624 i 625. Mapes de distribució del mot cuina amb palatalització del grup -/jn/-
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Figures 626, 627, 628 i 629. Mapes de distribució del verb cuinar amb palatalització del grup -/jn/-

Figures 630, 631, 632 i 633. Mapes de distribució del mot feina amb palatalització del grup -/jn/-

5.2.3. Morfologia

5.2.3.1. Morfologia nominal

5.2.3.1.1. Singular

5.2.3.1.1.1. Adjectius invariables amb flexió de gènere masculí

En l’àmbit de la morfologia nominal, un dels trets més característics dels parlars nord-
occidentals i valencians és que els adjectius acabats amb -ista, que són invariables pel 
que fa al gènere en la resta de varietats de la llengua catalana, presenten un morf de 
gènere masculí. Així, formes del tipus lampist[e] o periodist[e] són presents en una 
àrea que s’estén de l’Alta Ribagorça al Montsià i que inclou, doncs, totes les varietats 
nord-occidentals de Catalunya i l’Aragó. Únicament a la Ribagorça aragonesa no hi 
hem documentat cap adjectiu invariable amb flexió de gènere masculí: caldrà indagar 
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si perquè no és una solució històrica d’aquests parlars ribagorçans o per la influència 
secular de la llengua castellana, que en podria haver afavorit la desaparició.

El fet és, però, que un cop més ens trobem davant d’un tret que els autors que 
se n’han ocupat consideren recessiu. En el seu treball sobre les varietats lleidatanes, per 
exemple, Casanovas i Creus (1999: 87) ja afirmen que «la pronúncia que afavoreix la 
distinció cal dir que està en procés de retrocés, ja que el col·lectiu de població jove està 
cada cop més imposant la neutralització d’ambdues formes en favor de la pronúncia en 
[ɛ]». Romero (2001: 338-345) documenta aquesta mateixa tendència en el seu treball 
centrat en el pallarès de la Conca de Tremp, i conclou que «un altre aspecte que hem 
destacat com a possible innovació que s’estaria generalitzant és la realització /ɛ/ de la 
–a– desinencial de substantius i adjectius amb la regressió de la diferenciació –[e] per 
al masculí / –[ɛ] per al femení > un/una especialist[ɛ]».

Com era d’esperar, doncs, les dades del nostre corpus certifiquen que el procés 
d’anivellament de les formes dialectals a l’estàndard es troba en una fase molt avançada. 
Tal com testimonien les figures 634-637, que mostren la distribució de l’adjectiu mas-
culí singular excursion[iste] ‘excursionista (m.)’, amb morf de gènere masculí, l’àrea 
geogràfica en què aquest fenomen és vigent s’ha reduït de manera molt notable en el 
pas de la F4 a la F1. Tant, que avui dia només és un tret viu entre les generacions joves 
a les Terres de l’Ebre, i especialment a la Terra Alta, al Montsià i al Baix Ebre –a més 
de la localitat de Vall-de-roures, al Matarranya. A la resta de comarques –incloses les 
de la Franja– on era un tret històric, la reculada ha estat molt important, de manera que 
entre els parlants de la F1 els adjectius analògics acabats amb -iste només apareixen 
de manera esparsa. Sembla clar que al Principat aquest canvi es deu haver produït per 
la tendència de les varietats nord-occidentals a anivellar-se a la varietat estàndard; a 
la Franja, però, on sabem que aquesta tendència no pot haver estat el motor del canvi, 
sembla plausible pensar que la desaparició de la flexió de gènere pugui haver estat 
influïda novament pel contacte amb la llengua castellana, ja que, com és sabut, en 
castellà aquests adjectius no presenten flexió de gènere.

Figures 634, 635, 636 i 637. Mapes de distribució de l’adjectiu excursionista (m.) amb flexió de gènere 
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5.2.3.1.1.2. Adjectius invariables amb flexió de gènere femení

Com en el cas dels adjectius acabats amb -ista, que en català estàndard són invariables 
però que històricament han presentat distinció de gènere en els parlars nord-occidentals, 
hi ha un altre grup d’adjectius invariables acabats amb [e] epentètica que en català 
nord-occidental solen presentar una /a/ com a morf de gènere femení.

Ens referim a adjectius del tipus alegre o xerraire, que en bona part del català 
nord-occidental presenten dues formes, una per al masculí i una altra per al femení: 
alegr[e] / alegr[a] –o alegr[ɛ]–, i xerrair[e] / xerrair[a] –o xerrair[ɛ]. Com veurem, 
actualment aquest tret també es troba en recessió arreu de l’àrea estudiada.

Les figures 638-641 mostren com l’àrea de distribució de l’adjectiu alegr[a] 
/ alegr[ɛ] (f.) s’ha reduït de manera molt important en el pas de la F4 a la F1. De fet, 
malgrat que entre els nascuts pels volts de l’any 1922 era la solució preferida de la 
meitat dels informants del corpus, entre els nascuts de mitjana l’any 1993 només vam 
recollir aquesta variant en cinc dels informants entrevistats.

Figures 638, 639, 640 i 641. Mapes de distribució de l’adjectiu alegre (f.) amb flexió de gènere

D’altra banda, com es desprèn de les figures 642-645 i 646-649, que es pre-
senten a continuació, la reducció de les formes amb morf de gènere femení no és un 
fet aïllat que afecti mots isolats, sinó que és una tendència general en tot l’àmbit nord-
occidental. Per interpretar correctament aquestes figures, que recullen la distribució 
de l’adjectiu xerraire flexionat en femení, cal tenir en compte que els primers quatre 
mapes mostren la distribució de l’adjectiu invariable xerraire (f.) i no pas dels adjectius 
xarradora o parladora, que hem descartat. D’aquí que hi hagi polígons de color blanc 
–en aquestes localitats, l’única forma recollida ha estat xarradora o parladora– i de 
color blau cel –en aquests punts d’enquesta, les formes recollides han estat tant xerraire 
(f.) com xarradora o parladora. Els mapes que realment ens informen de l’evolució de 
les variants amb morf de gènere femení són les figures 646-649 que, superposades a 
les primeres, mostren que la vitalitat d’aquest tret ha disminuït molt en el pas de la F4 a 
la F1. De fet, tant a la Franja com a l’àrea tortosina aquesta minva s’ha produït a causa 
de l’adopció de les variants xarradora/parladora –paral·leles a la solució castellana 
habladora–, mentre que a l’àrea lleidatana les formes del tipus xerrair[ɛ] s’han reduït 
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més aviat per anivellament a la pronúncia estàndard amb -[e]. Un nou exemple, doncs, 
de solucions divergents a banda i banda de la frontera administrativa.

Figures 642, 643, 644 i 645. Mapes de distribució de l’adjectiu xerraire (f.)

Figures 646, 647, 648 i 649. Mapes de distribució de l’adjectiu xerraire (f.) amb flexió de gènere

5.2.3.1.1.3. Adjectius que en estàndard presenten morf de gènere femení

Finalment, reportem un cas que mostra com, especialment a la Franja, s’ha produït 
l’evolució oposada als exemples que hem tractat en els dos apartats anteriors: es tracta 
d’adjectius que, malgrat que històricament han presentat un morf de gènere femení tant 
en català nord-occidental com en estàndard, pel fet que són invariables en castellà, 
actualment estan perdent la distinció de gènere també en català. Ens referim a adjec-
tius del tipus pobre, que tradicionalment presentava les formes [ˈpɔβɾe] per al masculí 
i [ˈpɔβɾa] o [ˈpɔβɾɛ] per al femení. Malgrat la rendibilitat del desdoblament de gènere 
a l’hora d’evitar casos d’ambigüitat en frases com És molt pobre / pobra, sembla que 
entre les noves generacions de la Franja –però també d’alguns punts, pocs, de Cata-
lunya– s’està imposant la forma invariable [ˈpɔβɾe] –o [ˈpoβɾe] allí on els parlants ja 
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no disposen de vocals mitjanes baixes– per al femení: una solució, doncs, novament 
paral·lela a la de la llengua castellana.

Figures 650, 651, 652 i 653. Mapes de distribució de l’adjectiu pobra sense flexió de gènere

5.2.3.1.1.4. Adjectius que dialectalment presenten morf de gènere masculí

Incloem, finalment, quatre mapes que recullen la distribució de l’adjectiu coix amb morf 
de gènere masculí, tal com és habitual flexionar-lo en tortosí: [̍ kojʃo]. Com es desprèn 
de les quatre figures que es mostren a continuació, l’evolució d’aquest tret revela de 
nou el conservadorisme de l’àrea tortosina, però també posa de relleu que, avui en dia, 
les formes tradicionals ja alternen amb la variant general del català estàndard, [ˈkojʃ].

Figures 654, 655, 656 i 657. Mapes de distribució de l’adjectiu coix amb morf de gènere masculí
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5.2.3.1.2. Plural

5.2.3.1.2.1. Plurals amb /n/ dels antics proparoxítons llatins

Un altre dels trets idiosincràtics del conjunt de parles nord-occidentals –llevat de les del 
nord i el centre de la Franja– és el manteniment de la nasal alveolar en els plurals dels 
antics proparoxítons llatins, com a hòmens, jóvens, còvens o àsens. Es tracta d’un tret 
que, per la seva àmplia distribució en diverses àrees dialectals, l’IEC considera norma-
tiu i d’abast general en la seva proposta d’estàndard oral. Recollir l’evolució d’aquestes 
formes de plural, doncs, ens interessa especialment perquè ens permetrà avaluar fins 
a quin punt la despenalització de determinades variants dialectals en l’estàndard ha 
tingut un impacte positiu en el grau de manteniment de les solucions patrimonials dels 
parlars nord-occidentals.

Malgrat els intents de despenalitzar el dialecte, però, tots els autors coincidei-
xen a assenyalar que, en un país tan marcadament macrocèfal com el nostre, les variants 
pròpies dels dialectes perifèrics ho tenen magre per incorporar-se a un estàndard que 
sovint es vehicula a través de la seva varietat central. En el cas que ens ocupa, Castellà 
(2016: 170) afirma que els plurals amb manteniment de /n/, «tot i ser normatius, no són 
les variants que l’ús –l’estàndard– ha generalitzat i, en conseqüència, si bé es tracta de 
formes generals al Baix Ebre en el segment de població gran, són variants que tendixen 
a desaparèixer en favor de homes, joves». Segons aquest autor, la causa d’aquest procés 
d’anivellament és el desconeixement, per part dels parlants joves, que les formes prò-
pies del tortosí són tan normatives com les formes sense /n/. Com que aquests parlants 
«creuen que determinades variants lingüístiques no s’ajusten a la norma [en referència 
a mots com hòmens, meua, este, rabosa o faena], les corregixen per formes orientals. 
Això suposa un empobriment de la llengua i és faena del formador corregir aquesta 
tendència» (Castellà 2016: 179). En ple any 2016, ens trobem novament amb l’opinió 
d’un professional de la llengua que reclama una major sensibilitat per part dels docents 
a l’hora de tractar la diversitat dialectal a les aules. La deixadesa de l’Administració pú-
blica de Catalunya en aquest àmbit ha estat antològica. De fet, més endavant el mateix 
Castellà (2016: 185) assenyala l’escola com un dels agents directament responsables de 
l’anivellament que pateix el tortosí pel que fa a aquest tret, ja que «les formes amb -s 
són les vehiculades majoritàriament a través dels mitjans de comunicació i de l’escola, 
i les generacions jóvens opten pràcticament sempre per les formes sense nasal».

En l’àmbit del lleidatà, Casanovas i Creus (1999: 95) també documenten que 
«aquesta característica es manté més viva en els pobles que a la ciutat i entre la gent 
gran que entre els joves, que estan perdent aquesta forma en benefici de -s (homes)» i 
ho atribueixen al fet que «es tracti d’un tret dialectal marcat, és a dir, estigmatitzat». 
Per la seva banda, Romero (2001: 338-345) també inclou aquest tret en el grup de fe-
nòmens «marcats» que a la Conca de Tremp s’han anivellat a l’estàndard, mentre que 
Beà (2016: 193) explica, en canvi, que els plurals hòmens i jóvens tenen «molta més 
difusió» que no pas els seus homòlegs sense /n/. Cal tenir en compte, tanmateix, que 
els informants de l’estudi de Beà (2016) s’ajusten al perfil que Chambers i Trudgill 
(1980: 56-59) van batejar com a NORM (non-mobile older rural males): persones grans 
altament conservadores que han viscut sempre en entorns rurals.

Si ens fixem ara en les dades del nostre corpus, veurem com, malgrat la considera-
ció com a formes normatives que tenen els plurals amb /n/ dels antics proparoxítons llatins, 
el retrocés d’aquestes variants ha estat molt important arreu de les comarques de parla nord-
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occidental. Així es desprèn de les figures 658-661 i 662-665, que mostren, respectivament, 
la distribució dels plurals [̍ ɔmens] ‘homes’ i [̍ ʒoβens] / [̍ d͡ʒoβens] ‘joves’. Com s’observa, 
aquestes formes són les més utilitzades pels parlants de la F4, però en canvi han desaparegut 
en els àmbits del pallarès i del lleidatà, i només mantenen una certa vitalitat en tortosí, on el 
procés d’anivellament amb l’estàndard sembla haver-se iniciat uns anys més tard que a les 
comarques del centre i el nord de Catalunya. Novament, a més, observem un cert impacte 
de l’efecte frontera en l’evolució d’aquest tret, ja que l’única zona on l’ús de les variants amb 
/n/ no s’ha reduït de manera considerable ha estat a la comarca franjolina del Matarranya.

Figures 658, 659, 660 i 661. Mapes de distribució del substantiu homes amb manteniment de la /n/ 
etimològica

Figures 662, 663, 664 i 665. Mapes de distribució del substantiu joves amb manteniment de la /n/ 
etimològica

5.2.3.1.2.2. Adjectius amb plural analògic

Les figures 666-669 mostren l’àrea de distribució del plural analògic [ˈduzos] ‘durs’ 
–amb la variant [̍ dusos] a Benavarri, Tolba i Camporrells. Com s’observa, malgrat que 
es tracta d’un tret morfològic clarament estigmatitzat en tant que característic de la 
llengua popular, es manté prou vigent en el contínuum ribagorçanopallarès.
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Figures 666, 667, 668 i 669. Mapes de distribució de l’adjectiu durs amb plural analògic

5.2.3.1.2.3. Substantius amb morf de femení plural -[as]

En aquest apartat ens centrarem en un tret –el morf de femení plural -[as]– que podríem 
titllar de shibboleth, perquè és un element que identifica clarament la provinença lin-
güística de qui l’utilitza. Així ho recull Rosàs (2016) a la Terreta, una comarca natural 
esmitjada precisament per la isoglossa de les variants -[as] / -[es] per al plural:

‘Xarren en la e; ja són més catalans, estos’ o ‘Estos són catalans, catalans’, hem sentit a dir a 
gent d’Areny referint-se als habitants de la riba oriental. [...] És interessant d’observar de quina 
manera els parlants vehiculen a través de determinats trets –en aquest cas, la realització en 
[e] o [a] de la /a/ àtona final en síl·laba travada– la pertinença a una determinada comunitat o 
a una altra (Rosàs 2016: 35).

Segons les dades del nostre corpus, la vitalitat d’aquest tret és absoluta a la 
Ribagorça aragonesa, de manera que pronúncies del tipus [ ɛ̍rβas] o [ e̍rβas] ‘herbes’, 
pròpies, respectivament, de les varietats de Benavarri i de Tolba, deuran seguir actuant 
com a marques d’identificació local durant molts anys –vg. les figures 670-673.

Figures 670, 671, 672 i 673. Mapes de distribució del substantiu femení plural herb[a]s
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Ara bé, malgrat l’aparent estabilitat d’aquest fenomen, que tradicionalment ha 
servit per identificar l’origen català o aragonès dels habitants de la Terreta, sembla que 
la seva àrea de distribució geogràfica també s’ha anat reduint progressivament, tal com 
documenten en aquesta mateixa comarca migpartida per la frontera política Barrull 
i Sistac (1992) –vg. les figures 674-676. Segons aquests autors, els plurals amb -[as] 
haurien reculat a la riba oriental de la Noguera Ribagorçana fins a coincidir plenament 
amb la frontera autonòmica. Aquest retrocés s’explicaria, d’una banda, pel despobla-
ment total que han patit diverses localitats d’administració catalana on aquest tret era 
vigent, com Llastarri o Casterner de les Olles; en el cas d’Orrit, en canvi, un llogaret 
adscrit a l’ajuntament de Tremp on tradicionalment es feien els plurals amb -[as], sembla 
que l’adopció en temps moderns dels plurals amb -[es] podria deure’s precisament a la 
voluntat d’evitar ser identificats com a aragonesos –o a la voluntat de ser identificats 
com a catalans. Aquesta interpretació del canvi no deixa de ser impressionista, però 
és coherent amb altres efectes lingüístics de les discontinuïtats identitàries sorgides 
arran de la consolidació de la frontera política.

Figures 674, 675 i 676. Evolució de la isoglossa corresponent als plurals -[as] / -[es]. Font: Rosàs 
(2016: 99), a partir de Barrull i Sistac (1992: 56, 61-62)

5.2.3.2. Morfologia verbal

5.2.3.2.1. L’auxiliar haver

En aquest apartat ens fixarem en l’evolució de les persones 1, 4 i 5 del verb auxiliar 
haver en el perfet d’indicatiu del verb cantar. Com veurem, les formes pròpies del nord-
occidental hai, ham i hau (cantat) estan sent desplaçades per les formes he, hem i heu 
(cantat), més modernes i coincidents amb les variants de prestigi de la llengua catalana. 
Malgrat que hom podria pensar que la direccionalitat del canvi és clara –es tractaria 
d’un procés d’advergència a l’estàndard català–, el fet que també es produeixi en indrets 
com la Ribagorça aragonesa, on la influència d’aquesta varietat és pràcticament nul·la, 
ens obliga a replantejar-nos aquesta interpretació dels resultats. Comencem, però, fent 
un cop d’ull a les dades.
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Segons es desprèn del corpus d’aquest treball –vg, les figures 677-680, 681-684 
i 685-688–, el grau de vitalitat de les formes tradicionals [̍ aj] ‘hai (cantat)’, [̍ am] ‘ham 
(cantat)’ i [̍ aw] ‘hau (cantat)’, malgrat que no ha minvat dràsticament, sí que s’ha reduït de 
manera progressiva a les comarques del centre i del nord de l’àrea estudiada –del Segrià i 
el Baix Cinca en amunt. Al tortosí, en canvi, el manteniment de les formes autòctones ha 
estat absolut –una nova mostra del major conservadorisme d’aquest conjunt de varietats.35

Com mostren aquestes figures, la substitució de hai, ham i hau per les formes 
he, hem i heu ha avançat sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i, en 
menor mesura, l’Alta Ribagorça i el Segrià, tot i que arreu hem recollit les formes 
tradicionals també en boca dels parlants més joves. Es tractaria, doncs, d’un canvi en 
curs, en què les variants històriques i les innovadores estarien en competència. A la 
Franja, en canvi, la substitució de les variants autòctones ha estat absoluta a la comarca 
de la Ribagorça, i també ha estat important a la Llitera i, en menor mesura, a Fraga. 
De fet, a Benavarri no hem atestat ni una sola ocurrència de les formes teòricament 
històriques, la qual cosa ens podria fer pensar que no s’hi havien dit mai, en aquesta 
varietat. Un cop d’ull a la bibliografia existent sobre la morfologia verbal del parlar 
d’aquesta localitat ens desmenteix, però, aquesta hipòtesi. Segons Viruete (2007),

quant a la persona 1 del present d’indicatiu hem d’indicar que, tant la variant més antiga hai 
( < *hayo < haběō) com la més moderna he (< hai), tenen una gran vitalitat i són emprades 
indistintament pels parlants. Sobre les persones 4 i 5, Badia (1947: 86) va atestar a Benavarri 
hem / ham i hau, però nosaltres només hem recollit les que tenen vocalisme /ẹ/, és a dir, hem 
i heu, que coincideixen amb el català estàndard (Viruete 2007: 117).

Malgrat aquesta referència a l’estàndard de la llengua catalana, en el seu tre-
ball –dit sigui de passada, imprescindible– sobre la morfologia verbal del parlar de 
Benavarri, el mateix autor afirma que «són manlleus castellans la persona 1 del present 
d’indicatiu del verb cabre (quepo), l’imperfet d’indicatiu d’havęr (havia, havias, havia, 
havíam, havíau, havían) i alguns verbs adaptats a la fonètica catalana, com anyadir, 
concebir, conducir, recibir o percibir», i rebla: «quant al castellà [...], la formació del 
plusquamperfet d’indicatiu amb havia (cf. cast. había) és un fet força significatiu».

En aquest sentit, sembla clar que, malgrat la referència anterior a l’estàndard 
de la llengua catalana –una referència, d’altra banda, més descriptiva que no pas inter-
pretativa–, per a aquest autor la varietat que exerceix de pol d’atracció de la varietat de 
Benavarri és l’estàndard de la llengua espanyola, a la qual el parlar d’aquesta localitat 
s’ha assimilat històricament, també en l’àmbit de la morfologia verbal. Aquesta darrera 
dada –que també vam documentar a Valls (2013)– ens empeny a pensar que, malgrat 
que l’evolució de les formes històriques ha donat lloc a les variants he, hem i heu tant 
a les comarques de Catalunya com a les de la Franja –és a dir, el resultat d’aquesta 
evolució ha estat coincident–, la direccionalitat del canvi –el procés pel qual s’ha arribat 
a aquestes mateixes formes– no ha estat el mateix: en efecte, no sembla lògic postular 
que a la Franja aquest canvi s’hagi degut a la influència de l’estàndard català, sinó més 
aviat a la pressió de la llengua castellana –que també presenta formes amb /e/ tònica 
a les persones 1, 4 i 5 de l’auxiliar haber: he, hemos, habéis–, tal com ha succeït en 
altres formes verbals.

35 Cal tenir en compte que a la F3 de Fraga i a la F1 de Montoliu de Lleida hem recollit la variant [aˈβem] cantat, i a la 
F3 de Fraga i Tremp, a la F2 de Camporrells i a la F1 de Montoliu de Lleida hi hem recollit la variant [aˈβew] cantat.
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Així doncs, tot i que no podem afirmar taxativament –no disposem de dades 
concloents per fer-ho– que el canvi descrit en aquest apartat es degui a un doble procés 
d’advergència a les varietats estàndard de la llengua catalana –a Catalunya– i de la llengua 
castellana –a la Franja–, sí que sembla plausible afirmar que a la Franja aquest procés no 
pot ser degut a la influència de l’estàndard català –a Benavarri no hem detectat cap altre 
canvi semblant en l’àmbit de la morfologia verbal–, i a Catalunya no pot ser degut a la 
influència de l’estàndard espanyol –tampoc hi hem detectat cap canvi en aquesta direc-
ció en l’àmbit de la morfologia verbal. Si a tot això hi sumem que el parlar de Benavarri 
és el més interferit de tots els parlars analitzats al corpus i que la morfologia del nord-
occidental de Catalunya s’ha anivellat notablement a l’estàndard al llarg de les darreres 
dècades, sembla clar que la possibilitat que a Catalunya i a la Franja operi un doble procés 
de convergència a les varietats de prestigi catalana i espanyola, respectivament, no s’hau-
ria de descartar d’entrada. De confirmar-se aquesta hipòtesi, ens trobaríem davant d’un 
nou cas d’impacte de la frontera política en l’evolució dels parlars transfronterers –per 
bé que, en aquest cas, el contínuum nord-occidental, per atzar, no se’n veuria afectat.

Figures 677, 678, 679 i 680. Mapes de distribució de la variant [ˈaj] ‘hai (cantat)’, corresponent a la 1a 
persona del singular del perfet d’indicatiu del verb cantar

Figures 681, 682, 683 i 684. Mapes de distribució de la variant [ˈam] ‘ham (cantat)’, corresponent a la 
1a persona del plural del perfet d’indicatiu del verb cantar
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Figures 685, 686, 687 i 688. Mapes de distribució de la variant [ˈaw] ‘hau (cantat)’, corresponent a la 
2a persona del plural del perfet d’indicatiu del verb cantar

5.2.3.2.2. El verb ser

Segons les dades d’Alcover i Moll (1929-1933), a principis del segle xx convivien 
en la nostra àrea d’estudi tres variants per a la primera persona del singular del 
present d’indicatiu del verb ser: [ˈso] ‘só’, recollida a Vilaller, la Torre de Cabdella 
i Lleida; [ˈsik] ‘sic’, atestada únicament a Benavarri; i [ˈsok] ‘soc’, recollida a totes 
les altres localitats nord-occidentals de les comarques que limiten amb la frontera 
catalanoaragonesa. D’aquestes variants, en el nostre corpus només n’hem documen-
tades dues: [ˈsok] ‘soc’, que s’ha expandit a les varietats que antigament presentaven 
[ˈso] ‘só’, i [ˈsik] ‘sic’ –vg. les figures 689-692–, que ha mantingut la seva vitalitat 
en una franja que s’estén de la Ribagorça al nord del Baix Cinca, amb una densitat 
d’aparició molt menor a la Llitera. Sembla, doncs, que el prestigi de les varietats 
oriental central –tradicionalment– i estàndard –en les darreres dècades– ha afavorit 
que una única forma –[ˈsok] ‘soc’, amb un segment velar final probablement generat 
per analogia amb el present d’indicatiu del verb estar– s’hagi consolidat com l’única 
variant utilitzada avui dia en català nord-occidental. A la Franja, en canvi –lliure de 
la influències d’aquestes varietats–, la vitalitat de la variant autòctona [ˈsik] ‘sic’ ha 
romàs inalterada.
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Figures 689, 690, 691 i 692. Mapes de distribució de la variant [ˈsik] ‘sic’, corresponent a la 1a 
persona del singular del present d’indicatiu del verb ser

Si ens fixem ara en la segona persona del singular del present d’indicatiu, veu-
rem novament com a Catalunya s’ha produït una homogeneïtzació de la flexió verbal 
dels temps d’Alcover ençà. Segons les dades recollides per aquest autor a principis del 
segle xx, la forma [ e̍s] ‘és’ era viva a Boí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Bonansa, el 
Pont de Suert, la Pobla de Segur, Benavarri, Tamarit de Llitera i Fraga –la mateixa 
àrea aproximada en la qual l’hem recollida entre els parlants de la F4 al nostre corpus, 
amb la variant [̍ eɾes] ‘eres’ al Matarranya. Les figures 693-696, que recullen l’evolució 
d’aquestes dues formes patrimonials al llarg de quatre generacions, mostren, tanmateix, 
que la variant [ e̍s] ‘és’ ha anat reculant en el pas de la F4 a la F1 fins a ser utilitzada 
només pels parlants de les comarques franjolines. El retrocés de la variant autòctona 
hauria avançat novament en direcció est-oest, començant pel Pallars Jussà i acabant per 
l’Alta Ribagorça. En aquestes localitats, i sempre segons les dades del nostre corpus, 
la variant d’ús més habitual avui dia és l’estàndard [ e̍ts] ‘ets’.

Figures 693, 694, 695 i 696. Mapes de distribució de les variants [ˈes] ‘és’ (al nord) i [ˈeɾes] ‘eres’ (al 
Matarranya) corresponents a la 2a persona del singular del present d’indicatiu del verb ser
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La forma [ˈe] ‘é’, corresponent a la tercera persona del singular del present 
d’indicatiu, ha seguit una evolució semblant, tot i que manté la seva presència en la 
parla dels joves a les localitats ribagorçanes de Catalunya –però no a les pallareses, 
que ja semblen haver convergit del tot amb l’estàndard, ni a la localitat de Benavarri, 
on els joves semblen optar majoritàriament també per la forma [ e̍s] ‘és’, compartida 
amb el castellà. La reculada de la solució tradicional encara és més destacable si es 
compara amb l’àrea de distribució de [ˈe] ‘é’ en les dades d’Alcover; segons aquest 
autor, ara fa poc més d’un segle aquesta era la forma pròpia de Boí, Vilaller, la Torre 
de Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert, la Pobla de Segur, Tremp, Benavarri, Artesa 
de Segre, Tamarit de Llitera i Fraga. El retrocés en comarques com la Noguera i el 
Pallars Jussà és evident.

Figures 697, 698, 699 i 700. Mapes de distribució de la variant [ˈe] ‘é’ corresponent a la 3a persona 
del singular del present d’indicatiu del verb ser

A Vilella de Cinca, finalment, hem documentat les formes [̍ sem] ‘sem’ i [̍ sew] 
‘seu’ per a la primera i la segona persones del plural del present d’indicatiu, unes vari-
ants que no consten en els treballs de Mn. Alcover. Com es desprèn de les figures 701-
704, i com és d’esperar en una àrea, com hem vist, prou impermeable a les influències 
de la varietat estàndard, la vitalitat d’aquesta forma autòctona continua sent important 
en la F1, tot i que les variants [som] ‘som’ i [ s̍ow] ‘sou’ no hi són, òbviament, desco-
negudes.
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Figures 701, 702, 703 i 704. Mapes de distribució de les variants [ˈsem] ‘sem’ i [ˈsew] ‘seu’ 
corresponents a la 1a i la 2a persones del singular del present d’indicatiu del verb ser

5.2.3.2.3. El verb creure

En aquest apartat es presenta l’evolució de la primera i la segona persones del plural 
del present d’indicatiu del verb creure. La resta de persones, en canvi, no són objecte 
d’anàlisi perquè no presenten cap traça de variació remarcable.

En primer lloc, incloem quatre mapes que recullen l’àrea de distribució de les 
formes [kɾe e̍m] ‘creem’ i [kɾe e̍w] ‘creeu’, sense epèntesi antihiàtica –vg. les figures 
705-708. Com es desprèn d’aquests mapes, la vigència d’aquestes formes només s’ha 
afeblit a l’àrea ribagorçanopallaresa i a la Ribera d’Ebre, i en tots dos casos per l’avenç 
de les formes estàndard [kɾeˈjem] ‘creiem’ i [kɾeˈjew] ‘creieu’, amb epèntesi de [j] 
antihiàtica. Les figures 709-712 mostren la progressiva expansió d’aquestes variants 
per les comarques del Principat.36

36 Segons la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana –vg. IEC (1999b)–, les úniques formes que es 
poden considerar d’abast general són creiem i creieu. Les variants creem i creeu es consideren pròpies de l’àmbit 
restringit valencià –s’obvia, doncs, que també són pròpies de molts altres parlars occidentals–, mentre que les variants 
creguem i cregueu es consideren, directament, «no recomanables» –malgrat que tot seguit veurem que també són 
les variants històriques de diverses parles nord-occidentals. 
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Figures 705, 706, 707 i 708. Mapes de distribució de les variants [kɾeˈem] ‘creem’ i [kɾeˈew] ‘creeu’ 
corresponents a la 1a i la 2a persones del plural del present d’indicatiu del verb creure

Figures 709, 710, 711 i 712. Mapes de distribució de les variants [kɾeˈ jem] ‘creiem’ i [kɾeˈjew] 
‘creieu’, corresponents a la 1a i la 2a persones del plural del present d’indicatiu del verb creure

Les figures 713-716 donen compte, finalment, de les localitats en què hem 
recollit variants amb una epèntesi antihiàtica velar –[kɾeˈɣem] ‘creguem’, [kɾeˈɣew] 
‘cregueu’–, labiovelar –[kɾeˈwem] ‘creuem’, [kɾeˈwew] ‘creueu’– o totes dues simultà-
niament –[kɾeˈɣwem] ‘cregüem’, [kɾeˈɣwew] ‘cregüeu’.

Les formes més marcades, [kɾeˈɣwem] ‘cregüem’ i [kɾeˈɣwew] ‘cregüeu’, són 
pròpies del parlar de Benavarri, i les hem atestat en tots els parlants de la F4, la F3 i 
la F2 d’aquesta localitat. Entre els parlants més joves, en canvi, sembla que les formes 
d’ús més freqüent són [kɾeˈwem] ‘creuem’ i [kɾeˈwew] ‘creueu’, que alhora són les 
variants pròpies de la F4 i la F3 de Tolba. Les formes [kɾeˈɣem] ‘creguem’ i [kɾeˈɣew] 
‘cregueu’, finalment, són les més habituals a la resta de polígons acolorits, i també són 
les variants que han tendit a adoptar els parlants més joves de Tolba. Aquestes darreres 
formes han esdevingut, doncs, les més generals en el conjunt de parlars ribagorçans –a 
més de ser també les formes pròpies del parlar de Montoliu de Lleida. 
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Figures 713, 714, 715 i 716. Mapes de distribució de les variants amb epèntesi [ɣ], [w] o [ɣw] en la 1a 
i la 2a persones del plural del present d’indicatiu del verb creure

5.2.3.2.4. El verb veure

A diferència del verb creure, que presenta sistemàticament /é/ a l’arrel a totes les loca-
litats enquestades, el verb veure s’ha pronunciat tradicionalment amb /ɛ́/ del Segrià en 
amunt i amb /é/ a la resta de parlars nord-occidentals. Tal com s’observa a les figures 
717-720, aquesta situació només s’ha vist alterada a Benavarri i Camporrells, on alguns 
informants –com ja hem comentat a l’apartat 5.2.1.1.1.1– han passat a pronunciar aquest 
verb amb /é/ perquè no disposen del fonema /ɛ́/ en els seus inventaris vocàlics.

Figures 717, 718, 719 i 720. Mapes de distribució del verb veure amb /ɛ́/ a l’arrel

L’àrea de distribució de les variants de la primera persona del singular del 
present d’indicatiu, en canvi, sí que ha variat al llarg de les quatre generacions estu-
diades. De fet, malgrat que les figures 721-724 mostren que les formes amb /j/ –[ˈbɛj] 
‘vei’, [ˈbɛjk] ‘veic’ i, a la F1 de Benavarri, [ˈbejk] ‘veic’– es mantenen ben vives entre 
els parlants joves de l’àrea ribagorçana, un cop d’ull a les figures 725-728 mostra com, 
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d’aquestes dues variants, la que conté el segment velar s’ha expandit en detriment de 
la que no en presenta: avui és més habitual sentir la variant [ˈbɛjk] ‘veic’ que no pas 
[̍ bɛj] ‘vei’, antigament majoritària. Al Pallars, en canvi, sembla que totes dues solucions 
han reculat entre els joves.

Figures 721, 722, 723 i 724. Mapes de distribució de la 1a persona del singular del present d’indicatiu 
del verb veure amb /j/, tant amb segment velar posterior com sense

Figures 725, 726, 727 i 728. Mapes de distribució de la 1a persona del singular del present d’indicatiu 
del verb veure amb /j/ i sense segment velar posterior

De fet, si fem cas de la informació recollida en les figures 729-732, les formes 
de la primera persona del singular del present d’indicatiu amb segment velar –[ˈbɛjk] 
‘veic’, [ˈbɛk] ‘vec’, [ˈbejk] ‘veic’ i [ˈbek] ‘vec’– no només s’estan expandint al nord de 
les comarques de parla nord-occidental –en detriment de [ˈbɛj] ‘vei’–, sinó també a 
l’extrem sud de l’àrea estudiada – en detriment de [ˈbet͡ ʃ] ‘veig’.
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Figures 729, 730, 731 i 732. Mapes de distribució de la 1a persona del singular del present d’indicatiu 
del verb veure amb segment velar

En contra del que es podria pensar a priori, doncs, les variants pròpies de 
l’estàndard –[ˈbet͡ ʃ] ‘veig’ i, en alguns informants del Pallars Jussà i de Freginals, 
[̍ bɛt͡ ʃ] ‘veig’–, no semblen estar guanyant gaire terreny. En conclusió, i pel que fa a la 
primera persona del present d’indicatiu, sembla que la tendència imperant ha estat a 
conservar els trets morfològics locals, amb una certa expansió, si de cas, del segment 
velar analògic a final de mot –segment, recordem-ho, que també ha estat objecte d’una 
certa expansió en altres classes i subclasses verbals, tal com hem explicat a Valls (2013: 
265-287).

Figures 733, 734, 735 i 736. Mapes de distribució de les variants estàndard [ˈbet͡ ʃ] / [ˈbɛt͡ ʃ] ‘veig’, 
corresponents a la 1a persona del singular del present d’indicatiu del verb veure

Pel que fa a la primera i la segona persones del plural del present d’indicatiu 
del verb veure, tampoc no sembla que hi hagi hagut canvis gaire remarcables. Les 
formes sense epèntesi antihiàtica [be e̍m] ‘veem’ i [be e̍w] ‘veeu’, pròpies dels parlars 
del Baix Cinca cap al sud, només semblen haver reculat un xic a la Ribera d’Ebre, i les 
formes [ˈbem] ‘vem’ i [ˈbew] ‘veu’, històriques dels parlars ribagorçans de Benavarri, 
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Tolba i Camporrells, només han reculat entre la F2 i la F1 a la capital de la Ribagorça, 
on avui les variants més utilitzades són [beˈɣwem] ‘vegüem’ i [beˈɣwew] ‘vegüeu’, en 
analogia amb les solucions del verb creure.

Figures 737, 738, 739 i 740. Mapes de distribució de la 1a i la 2a persones del plural del present 
d’indicatiu del verb veure sense epèntesi antihiàtica

Aquestes darreres formes, així com totes les altres variants amb epèntesi anti-
hiàtica, són les que es recullen a les figures 741-744 de més avall. Concretament, hem 
documentat les variants [beˈðem] ‘vedem’ / [beˈðew] ‘vedeu’,37 [beˈɣem] ‘veguem’ / 
[beˈɣew] ‘vegueu’,38 [beˈwem] ‘veuem’ / [beˈwew] ‘veueu’,39 [beˈɣwem] ‘vegüem’ / 
[beˈɣwew] ‘vegüeu’40 i [bej̍ ɣem] ‘veiguem’ / [bej̍ ɣew] ‘veigueu’.41 Com s’observa, el 
desgast d’aquestes variants no ha estat gaire remarcable.

37 En un informant de la F4 del Pont de Suert i sengles informants de la F4 i la F1 de Vilaller.
38 En dos informants de la F4 de Montoliu de Lleida, un de Tolba i un de Camporrells; en dos informants de la F3 de 
Montoliu de Lleida i un de Camporrells; en dos informants de la F2 de Montoliu de Lleida i un de Vilaller, i en un 
informant de la F1 de Montoliu de Lleida, un de Camporrells i un de Vilaller.
39 En tots els informants de la F3 de Benavarri.
40 En tots els informants de la F2 i la F1 de Benavarri.
41 En dos informants de la F4 de Tamarit de Llitera, dos informants de la F3 de Tamarit de Llitera i un del Pont de 
Suert; en dos informants de la F2 de Tamarit de Llitera, dos de Camporrells i un de Tolba, i en un informant de la 
F1 de Tamarit de Llitera.
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Figures 741, 742, 743 i 744. Mapes de distribució de la 1a i la 2a persones del plural del present 
d’indicatiu del verb veure amb epèntesi antihiàtica diferent de [j]

Incloem, finalment, quatre mapes corresponents a les formes pròpies de l’es-
tàndard [beˈjem] ‘veiem’ i [beˈjew] ‘veieu’, amb epèntesi de [j] antihiàtica. La situació 
que es dibuixa és semblant a la que vèiem en el cas del verb creure: s’ha produït una 
certa expansió de les formes estàndard, però molt circumscrita a l’àrea del Segrià i 
la Ribera d’Ebre. De fet, la tendència més general pel que fa a l’evolució morfològica 
dels verbs creure i veure és al conservadorisme de les solucions tradicionals –amb una 
certa expansió del segment velar.42

Figures 745, 746, 747 i 748. Mapes de distribució de la 1a i la 2a persones del plural del present 
d’indicatiu del verb veure amb [j] epentètica

42 La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana considera novament que les úniques formes que es 
poden considerar d’abast general són veiem i veieu, mentre que les variants veem i veeu es titllen novament de formes 
restringides a l’àmbit valencià. De totes les altres variants no en diu res –la qual cosa fa pensar que deuen formar part 
de la nòmina de trets «no recomanables», com el gerundi veguent.
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5.2.4. Lèxic

5.2.4.1. Lèxic patrimonial

En aquest apartat intentarem donar resposta a la segona part del segon objectiu d’aquest 
estudi, que no és altre que aprofundir en l’anàlisi qualitativa del procés de desdialec-
talització del nord-occidental de Catalunya per determinar quins mots autòctons es 
mantenen vigents i quins, en canvi, pràcticament han desaparegut de la parla de les 
generacions joves. Concretament, analitzarem l’evolució d’alguns mots autòctons de 
l’àrea nord-occidental per comprovar si han resistit la pressió de les varietats de prestigi 
o, per contra, han anat perdent vitalitat en favor de les variants pròpies dels estàndards 
català i espanyol.

5.2.4.1.1. Parts del cos

En aquest apartat veurem com alguns dels mots utilitzats per designar les parts del cos 
en el català nord-occidental més perifèric avui estan en recessió per la competència 
d’altres mots: tant sinònims d’ús més freqüent en català estàndard com manlleus de la 
llengua castellana, en funció de la localitat.

El substantiu [ˈtɾipa] ‘tripa’, per exemple, sobre el qual el DCVB diu que «no 
és gens clar que [...] sigui un mot originàriament català; té l’aspecte d’esser un caste-
llanisme, encara que molt antic», sembla estar reculant al nord de la Franja en favor 
de la variant més estesa panxa, com es desprèn de les figures 749-752. L’explicació a 
aquest canvi, que s’oposa a la tendència general a la Ribagorça i la Llitera –la caste-
llanització lèxica dels seus parlars, com veurem clarament a l’apartat 5.2.4.2– podria 
deure’s, potser, a la coincidència històrica d’aquest mot amb el mot castellà tripa: en 
un intent de depurar alguns dels castellanismes del seu parlar –qui sap si influïts pel 
context de l’entrevista–, els informants podrien haver identificat erròniament aquest 
mot com un manlleu i haurien optat per substituir-lo, precisament, pel mot més general 
en català: panxa.

Figures 749, 750, 751 i 752. Mapes de distribució del substantiu tripa
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El mot [ˈpɛrna] ‘perna’,43 en canvi, ha caigut en desús entre els parlants més 
joves de Benavarri –on era el mot habitual per referir-se a la cuixa– per l’expansió del 
manlleu castellà muslo –vg. les figures 753-756.

Figures 753, 754, 755 i 756. Mapes de distribució del substantiu perna

La denominació tradicional [̍ moskle] / [̍ muskle] ‘muscle’ per designar la part 
superior i lateral del cos a cada costat del coll, en la unió del braç amb el tronc, també 
sembla trobar-se en recessió, per bé que en aquest cas a causa de l’expansió del mot 
més habitual en català estàndard, espatlla –vg. les figures 757-760.

Figures 757, 758, 759 i 760. Mapes de distribució de les variants moscle/muscle per designar 
l’espatlla

43 Tot i que la pronúncia tradicional d’aquest mot és amb vocal anterior mitjana baixa, tal com l’hem recollit en la F4 
i la F3, la recessió d’aquesta vocal en les generacions més joves de Benavarri ha fet que la pronúncia recollida en la 
F2 sigui [ˈperna], amb una vocal anterior mitjana alta.
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Finalment, les figures 761-764 recullen un cert afebliment de les variants 
[ˈkɔrns] / [ˈkɔrs] ‘corns’ en favor del manlleu castellà cuernos, que ha penetrat amb 
força a la majoria de parlars franjolins, com veurem a les figures 965-968.

Figures 761, 762, 763 i 764. Mapes de distribució de les diverses variants del substantiu corns

5.2.4.1.2. Elements de la natura i fenòmens meteorològics

Les figures 765-768 mostren que, a la Franja, el substantiu arbre compta amb dues 
variants molt esteses: [ˈarβel] ‘àrbel’ al nord – en el corpus d’aquest treball, aquesta 
és la variant hegemònica entre els parlants de la F4 de Benavarri, Tolba i Tamarit de 
Llitera– i [ a̍lβɾe] ‘albre’, amb dissimilació de ròtiques, al centre i sud –concretament 
a Camporrells, el Baix Cinca i el Matarranya. Com es desprèn dels quatre mapes que 
s’inclouen a continuació, però, la pervivència d’aquestes formes històriques no està 
garantida a causa de la pressió de les variants árbol –especialment a Benavarri, vg. 
les figures 1005-1008– i arbre –a la resta de localitats.

Figures 765, 766, 767 i 768. Mapes de distribució de les variants àrbel i albre del substantiu arbre
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Una situació semblant recullen les figures 769-772, que mostren el retrocés de 
les solucions patrimonials [as̍ tɾɛlɛ] / [es̍ tɾɛlɛ] ‘estrela’ –a Fraga– i [es̍ tɾɛl] ‘estrel’ a 
la Portellada, avui ja substituïdes per la variant palatalitzada estrella. Una substitució 
que avança en paral·lel a la reducció de la presència de les variants amb /ɛ́/ del mot 
estrella, com es desprèn de les figures 773-776. En efecte, si afegim a les solucions 
anteriors les realitzacions [as̍ tɾɛʎa] i [es̍ tɾɛʎa] ‘estrella’ –i, entre les noves generacions, 
[as̍ tɾɛja], amb /j/–, constatarem que la densitat d’aparició del fonema vocàlic /ɛ́/ s’ha 
reduït notablement en el pas de la F4 a la F1. És crucial, doncs, adonar-se que les vocals 
mitjanes baixes no només tendeixen a desaparèixer de la parla d’alguns informants de 
la Franja –com hem vist a 5.2.1.1.1.1–, sinó que a més la densitat d’aquestes vocals es 
redueix en el conjunt de parlars franjolins, perquè molts mots que antigament presen-
taven /ɛ́/ o /ɔ́/, especialment a la meitat nord, han convergit amb la varietat de prestigi: 
l’estàndard espanyol. 

Figures 769, 770, 771 i 772. Mapes de distribució dels substantius estrel i estrela

Figures 773, 774, 775 i 776. Mapes de distribució dels substantius estrel, estrela i estrella amb /ɛ́/
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5.2.4.1.3. Aliments

En el camp semàntic dels aliments, s’observa un manteniment molt important de les 
variants patrimonials al Principat i una progressiva substitució d’aquestes formes per 
manlleus del castellà a la Franja, com es comentarà detalladament a l’apartat 5.2.4.2.6.

Les figures 777-780 i 781-784, per exemple, mostren, respectivament, com 
les solucions patrimonials [toˈmata] / [toˈmatɛ] ‘tomata’, per una banda, i [toˈmaka] / 
[to̍ makɛ] ‘tomaca’, per l’altra, continuen sent ben vigents entre els parlants de la F1 del 
Principat –les primeres a la major part de parles nord-occidentals i les segones a Móra 
d’Ebre i la Terra Alta, sobretot. Només a les varietats més septentrionals les variants 
[to̍ mata] / [to̍ matɛ] ‘tomata’ semblen haver reculat lleument, i ho han fet per la pressió 
del manlleu castellà tomate –vg. les figures 1017-1020. A la Franja, aquesta és la forma 
habitual de tots els parlants del corpus.44

Figures 777, 778, 779 i 780. Mapes de distribució del substantiu tomata

Figures 781, 782, 783 i 784. Mapes de distribució del substantiu tomaca

44 Cal tenir en compte, però, que segons el DCVB la solució tradicional per referir-se al tomàquet a Fraga era [toˈmatɛ] 
‘tomata’, com a la majoria de parlars lleidatans, i no pas [toˈmate] ‘tomate’, com es desprèn de les figures 1017-1020. 
Això demostra un cop més que, a voltes, la castellanització lèxica és anterior al primer quart del segle xx, que és 
quan van néixer els informants que conformen la F4 del corpus d’aquest treball.
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Les figures 785-788 mostren una evolució semblant de les variants utilitzades 
per referir-se al pebrot: [pimenˈto] ‘pimentó’ a la Llitera i a Benavarri i [pɾimenˈto] 
‘primentó’ a la resta de varietats –amb alguna variant, com [pɾiβenˈto], a la F3 i a la 
F2 de Móra d’Ebre. Com es desprèn d’aquests mapes, el manteniment de les soluci-
ons tradicionals és absolut arreu de l’àrea estudiada excepte als parlars de Benavarri 
i, sobretot, de Fraga, on el manlleu pimiento s’està imposant entre els parlants joves.

Figures 785, 786, 787 i 788. Mapes de distribució del substantiu p(r)imentó

Pel que fa a les variants [ma̍ sanɛ] / [ma̍ sana] ‘maçana’ –recollides al Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, tret de Caseres– o, amb -n- adven-
tícia, [man̍ sanɛ] / [man̍ sana] ‘mançana’ –recollides a les resta de localitats acolorides 
de blau–, les figures 789-792 donen compte del manteniment absolut de les variants 
patrimonials entre els joves. Només al Segrià i, en menor mesura, a Móra d’Ebre, 
sembla que aquestes formes podrien estar caient en desús per la penetració del mot 
més estès en català, poma.

Figures 789, 790, 791 i 792. Mapes de distribució del substantiu ma(n)çana
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Les variants amb [es]- o [as]- inicials del mot carxofa –[askar̍ t͡ ʃɔfɛ], [askar̍ t͡ ʃɔfa], 
[eskar̍ t͡ ʃɔfɛ], [eskar̍ t͡ ʃɔfa] o, amb la fricativa rotacitzada, [arkar̍ t͡ ʃɔfa]– també sembla 
que han mantingut un grau elevat de vitalitat en el pas de la F4 a la F1 a les comarques 
septentrionals de l’àrea estudiada llevat de l’Alta Ribagorça, on els informants joves ja 
presenten més ocurrències de la variant estàndard carxofa.

Figures 793, 794, 795 i 796. Mapes de distribució del substantiu escarxofa

Pel que fa a les variants del mot ametlla –[alˈmela] i, amb la lateral alveolar 
rotacitzada per un procés de dissimilació de laterals, [arˈmela], [arˈmeʎɛ], [arˈmeʎa] 
i [arˈmeʎʎa]45–, les figures 797-800 i 801-804 mostren que es tracta de formes ben 
vives entre la població jove de la Ribagorça, el Baix Cinca i el Matarranya, ja que la 
manca de contacte amb l’estàndard de la llengua catalana ha impedit que els parlants 
de la Franja les percebin com a formes marcades i ha afavorit, en conseqüència, que 
no intentin substituir-les per les formes estàndard.

Figures 797, 798, 799 i 800. Mapes de distribució del substantiu almela

45 Amb /j/ entre els parlants de la F2 i la F1: [arˈmejɛ] / [arˈmeja].
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Figures 801, 802, 803 i 804. Mapes de distribució del substantiu armetlla

A l’est de la frontera autonòmica, en canvi, les variants amb el so lateral voca-
litzat –segons Coromines, a partir de la variant almetla, vg. Beà (2016: 139)– [awˈmeʎa], 
[awˈmeʎʎɛ], [awˈmeʎʎa], [awˈmeja] sí que es troben en franca recessió per la pressió 
de les variants de prestigi. Casanovas i Creus (1999: 93) ja es fan ressò d’aquest procés 
de canvi en parlar de la seqüència inicial al- de mots com alfals o albergínia, que en 
lleidatà tradicionalment ha esdevingut [aw]-: [aw]fals, [aw]bergínia. Segons les autores, 
«són trets que avui estan força connotats dialectalment i [són] gairebé usats de forma 
exclusiva per gent adulta, ja que entre la gent jove prima sobretot la fidelitat a la grafia, 
conseqüència directa de l’escolarització en català».

Figures 805, 806, 807 i 808. Mapes de distribució del substantiu aumetlla

Incloem, finalment, quatre mapes que mostren el manteniment de la variant 
autòctona [t͡ ʃokoˈlate] ‘xocolata’ al llarg de les quatre generacions estudiades. Com es 
desprèn de les figures 809-812, la distribució d’aquest mot –amb les variants [t͡ ʃiko̍ latɛ] 
en un informant de la F4 de Cubells, [t͡ ʃiko̍ late] en un de la F1 de Vilaller i [t͡ ʃako̍ late] 
en un de la F4 de la Portellada– és uniforme en totes les franges d’edat del corpus. La 
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variant estàndard [t͡ ʃoko̍ latɛ], amb africació de la fricativa prepalatal sorda inicial i ele-
vació de la /a/ posttònica final, només és general a la localitat de Cubells, a la Noguera.

Figures 809, 810, 811 i 812. Mapes de distribució del substantiu xocolate

5.2.4.1.4. Parts de la casa, mobiliari de la llar i objectes de la vida quotidiana

Un altre àmbit en què les variants pròpies dels parlars nord-occidentals estan deixant 
pas a variants foranes, ja siguin manlleus de la llengua castellana o mots de l’estàndard 
català, és el de les parts de la casa i els objectes de la vida quotidiana.

Les figures 813-816 mostren, per exemple, el retrocés de la variant [pa̍ ðeʎa] 
‘padella’, amb manteniment de [ð] etimològica procedent de la sonorització de -T- in-
tervocàlica del mot llatí PATĚLLA –i amb obertura de la vocal tònica en dos infor-
mants de la F4 de Benavarri i Tolba: [pa̍ ðɛʎa]–, en benefici del manlleu sartén, que ha 
penetrat amb força entre les noves generacions de Benavarri i Tamarit de Llitera –vg. 
les figures 1053-1056. A Tolba, en canvi, la forma recollida entre els parlants de la F1 
ha estat el mot estàndard paella.

Figures 813, 814, 815 i 816. Mapes de distribució del substantiu padella
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També la manera tradicional de designar l’embut al centre i nord de la Franja, 
de Vilella de Cinca en amunt –[embasa̍ ðo] ‘envasador’–, ha caigut en desús en el pas 
de la F4 a la F1 a causa de la pressió de la forma manllevada embudo –a Benavarri i 
Fraga– i de la forma estàndard embut –a la resta de localitats franjolines on envasador 
era la forma històrica.

Figures 817, 818, 819 i 820. Mapes de distribució del substantiu envasador

Encara en referència al mot embut, també les variants pròpies de l’àrea riba-
gorçanopallaresa del Principat –[amˈbujt] / [emˈbujt] ‘embuit’– han reculat en el pas 
de la F4 a la F1, en aquest cas –i seguint la tendència general a Catalunya– únicament 
per la influència de la varietat estàndard de la llengua catalana.

Figures 821, 822, 823 i 824. Mapes de distribució del substantiu embuit

Per la seva banda, l’anàlisi de l’àrea de distribució del substantiu [kaj̍ ʃo] ‘caixó’ 
–avui en competència amb la variant calaix–evidencia un cop més que les varietats 
pallareses han tendit a convergir amb l’estàndard en major mesura que les varietats 
ribagorçanes, la qual cosa podria haver alterat significativament l’antic trànsit suau del 
contínuum ribagorçanopallarès –vg. les figures 825-828.



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa171

Figures 825, 826, 827 i 828. Mapes de distribució del substantiu caixó

Malgrat la seva aparença de castellanisme, el mot escalera té una llarga tra-
dició en català46 i és el mot habitual per referir-se a l’escala a la franja que s’estén 
des de l’Alta Ribagorça fins al Baix Cinca. Concretament, hem recollit les variants 
[eska̍ lɛɾas] a Benavarri, [eska̍ lɛɾes] a Tamarit de Llitera i Camporrells, [eska̍ leɾas] 
a Tolba i [eska̍ leɾes] o [aska̍ leɾes] a la resta de localitats acolorides de blau. D’altra 
banda, cal tenir present novament que les figures 829-832 emmascaren que s’ha produït 
un canvi remarcable al llarg de les quatre generacions enquestades de la localitat de 
Benavarri, perquè l’única resposta obtinguda entre els parlants de la F4 i la F3 va ser 
[eska̍ lɛɾas], amb /ɛ́/, mentre que entre els parlants de les dues generacions més joves 
la forma hegemònica ja és [eska̍ leɾas], com en castellà.

Figures 829, 830, 831 i 832. Mapes de distribució del substantiu escalera

Un altre mot força estès en català que es podria estar generalitzant en nord-occiden-
tal a costa de les solucions patrimonials és el substantiu càntir, pronunciat tant [̍ kan̪ti] com, 

46 Segons el DCVB, Jaume I ja en feia ús a la seva Crònica: «Tragueren lurs spases e pujaren-se’n en una escalera 
que exia en una torra», Jaume I, Cròn. 191.
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fins i tot, [̍ kan̪tiɾ]47 –vg. les figures 833-836. La quantitat de polígons acolorits de gris es deu 
al desconeixement que tenen d’aquest objecte molts parlants joves, fet que caldrà no perdre 
de vista en la interpretació de les figures 837-856, ja que de vegades la menor presència de 
solucions tradicionals no implicarà forçosament un avenç de la variant estàndard, sinó una 
major quantitat de respostes en blanc per part dels informants de la F1.

Figures 833, 834, 835 i 836. Mapes de distribució del substantiu càntir

Aquest desconeixement és el que explica, precisament, que les variants [pi t̍͡ ʃeʎ] 
‘pitxell’ i [piˈt͡ ʃeʎa] ‘pitxella’ –sovint amb /j/ en la F2 i la F1– apareguin amb menys 
freqüència entre els parlants de la Ribera d’Ebre, d’una banda, i del Matarranya i Alfara 
de Carles, de l’altra –vg. les figures 837-840. De fet, el mot càntir només ha estat recollit 
en comptes de la forma local en un parlant de la F1 de Vinebre. L’àrea de distribució 
de les variants [ˈkan̪te] ‘cànter’, [kan̪te ɾ̍eʎ] ‘canterell’ i [kan̪te ɾ̍et] ‘canteret’ –vg. les 
figures 841-844– tampoc no s’ha vist alterada de manera substancial per la penetració 
de la variant estàndard.

Figures 837, 838, 839 i 840. Mapes de distribució dels substantius pitxell/pitxella

47 Una solució fins fa poc del tot desconeguda, tal com recullen Bonet i Lloret (1998: 102).
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Figures 841, 842, 843 i 844. Mapes de distribució dels substantius cànter / canterell / canteret

En canvi, i a diferència de les variants anteriors, les formes [se ʎ̍o] ‘selló’ i 
[si ʎ̍o] ‘silló’ sí que han reculat de manera molt notòria. Selló era la variant majoritària 
entre els parlants de la F4 de la Noguera, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, mentre 
que silló era majoritari entre els parlants de la F4 de la Ribagorça, Camporrells i 
el Segrià, i minoritari entre els parlants de la Noguera i l’Alta Ribagorça. Com es 
desprèn de les figures 845-848, totes dues –i molt especialment [se ʎ̍o] ‘selló’, de la 
qual ja no hem recollit cap ocurrència en la F1– s’han desgastat fins a desaparèixer 
pràcticament del tot de la parla dels joves –bàsicament a causa de l’expansió de la 
variant càntir.

Figures 845, 846, 847 i 848. Mapes de distribució dels substantius selló/silló

Finalment, les variants [ba̍ ral] ‘barral’ i [t͡ ʃa̍ ro] ‘jarró’ / [t͡ ʃe r̍o] ‘gerró’, habitu-
als entre els parlants de més edat del Baix Cinca i de Tamarit de Llitera, respectivament, 
també han desaparegut de la parla dels joves. En aquest cas, però, la forma en expansió 
ha estat [poˈro] ‘porró’, que hem recollit –potser per confusió dels informants– en 
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boca dels dos parlants més joves de Fraga i els tres parlants més joves de Tamarit 
de Llitera.48

Figures 849, 850, 851 i 852. Mapes de distribució del substantiu barral

Figures 853, 854, 855 i 856. Mapes de distribució dels substantius jarró / gerró

Les formes [ˈt͡ ʃaro], [t͡ ʃa̍ ro], [ˈt͡ ʃara], [ˈʒaro] i [ʒa̍ ro], totes elles utilitzades per 
referir-se al substantiu gerro –vg. les figures 857-860–, també semblen haver cedit 
terreny a formes percebudes com a més modernes. A l’Alta Ribagorça, les variants 
adoptades pels joves són amb /e/: [ˈt͡ ʃero], [t͡ ʃe r̍o], [ˈʒero]; a la Franja, en canvi, les va-
riants adoptades pels joves contenen totes el fonema manllevat del castellà /χ/: [χa̍ ro] 
‘jarró’ –només a Vall-de-roures– o directament [χa̍ ron] ‘jarrón’ –a la resta de localitats, 
vg. les figures 1073-1076.

48 Altres variants de càntir que han caigut en desús i que no cartografiem són [maˈrajʃa] ‘marraixa’ –forma hegemò-
nica a la F4 de Freginals, però que no hem recollit en cap altra franja d’edat–, [amˈpoʎa] ‘ampolla’ –mot que només 
hem recollit dels tres informats més grans de Tortosa– i [ɡaˈrafa] ‘garrafa’ i [setɾiˈeʎa] ‘setriella’–formes que hem 
recollit, probablement per confusió, entre els parlants de la F2 de Benavarri i la F1 d’Alfara de Carles, respectivament.
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Figures 857, 858, 859 i 860. Mapes de distribució dels substantius jarra / jarro / jarró per referir-se a 
un gerro

Els mapes que incloem a continuació mostren, finalment, que les variants 
amb /l/ etimològica del substantiu rellotge –[reˈlɔt͡ ʃe], [reˈlɔd͡ʒe], [reˈlɔt͡ ʃ], [reˈlɔɲʒe]– 
continuen sent majoritàries entre els parlants joves de l’àrea estudiada –vg. les figures 
861-864–, una situació semblant a la de les variants amb /n/ palatalitzada [reˈlɔɲʒe] i 
[re ʎ̍ɔɲʒe], pròpies de l’extrem meridional de Catalunya i del conjunt de parlars valen-
cians –vg. les figures 865-868. La variant [re̍ lɔt͡ ʃ], finalment, que el DCVB documenta 
a Fraga i Tamarit de Llitera i que nosaltres hem documentat també entre els parlants 
grans de Vilella de Cinca, sembla que sí que podria estar en recessió entre les noves ge-
neracions del Baix Cinca en benefici de la variant [reˈlɔd͡ʒe] –vg. les figures 869-872.49

Figures 861, 862, 863 i 864. Mapes de distribució del substantiu rellotge amb /l/ etimològica

49 Segons el DCVB, «la forma etimològicament més normal, de les usades en el llenguatge actual, és relotge, però 
ha predominat la variant rellotge, en què la l s’ha convertit en ll per haver-se interpretat el re- inicial com si fos el 
prefix re- aplicat a un mot començat en l-, i com que la majoria de mots catalans procedents dels llatins amb L- tenen 
ll- inicial, s’ha produït la palatalització analògica en aquest cas».
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Figures 865, 866, 867 i 868. Mapes de distribució del substantiu rellotge amb [ɲʒ]

Figures 869, 870, 871 i 872. Mapes de distribució del substantiu relotx

5.2.4.1.5. Professions

Les figures 873-876 i 877-880 mostren, respectivament, com la forma pròpia per de-
signar l’ofici de pagès en alguns parlars franjolins –[ʎawɾa̍ ðo] ‘llaurador’ i, en quatre 
informants de la F2, [jawɾa̍ ðo]– està sent progressivament substituïda per la variant 
[aɣɾikul̪ t̍o] ‘agricultor’, avui també més estesa que no pas labrador en llengua castella-
na. Ens trobem davant d’una situació, doncs, en què els parlants de la F1 substitueixen 
un mot autòcton no pas pel mot més habitual en català estàndard –pagès–, sinó per un 
mot, també català, que és, però, compartit amb la llengua castellana. El resultat d’aquest 
procés evolutiu no és estrictament un augment de la interferència, però sí que comporta 
una reducció de la distància lingüística entre els parlars afectats i la llengua castellana. 
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Figures 873, 874, 875 i 876. Mapes de distribució del substantiu llaurador

Figures 877, 878, 879 i 880. Mapes de distribució del substantiu agricultor

Una situació semblant es produeix amb la variant conservadora del mot mestre 
[ma̍ estɾe] (< MAGĬSTRU), pròpia de la Portellada. Malgrat que aquesta és la forma 
hegemònica entre els parlants de la F4, la F3 i la F2 d’aquesta localitat del Matarranya, 
l’avenç –vg. les figures 1117-1120– de la forma compartida amb el castellà professor 
–i no pas de la variant més estesa en català, mestre, altrament més propera a la solució 
tradicional– ha fet que la forma [ma̍ estɾe] ‘maestre’ hagi desaparegut de la parla dels 
informants més joves del nostre corpus. De nou, aquest canvi implica una reducció de 
la distància lingüística entre la varietat local i la llengua castellana.
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Figures 881, 882, 883 i 884. Mapes de distribució del substantiu maestre

La reducció de l’àmbit de distribució del mot patrimonial [doˈto] ‘doctor’ 
per designar l’ofici de metge, en canvi, sí que es deu a l’adopció de mots procedents 
directament dels estàndards espanyol i català, en funció de la localitat. Si més no, 
això sembla desprendre’s de les figures 885-888, que mostren com la variant [doˈto], 
utilitzada àmpliament pels parlants de la F4 de la Franja, ha anat cedint terreny en 
benefici de dues variants més modernes –vg. les figures 1121-1124 i 517-520–: els 
manlleus médico o mèdic a Benavarri i el mot més general en català, metge, a la 
resta de localitats.

Figures 885, 886, 887 i 888. Mapes de distribució del substantiu doctor 

5.2.4.1.6. Parts del dia, dies de la setmana i mesos de l’any

Les figures 889-892 mostren com les variants vespre, vesprada –pronunciat també 
[bes̍ pɾa]– i capvespre s’han anat expandint, especialment a la meitat nord del Prin-
cipat, en detriment d’una munió de formes tradicionals ben diverses: [boka̍ fosk] ‘(a) 
bocafosc’ a Móra d’Ebre; [bokafos̍ kan] ‘(a) boca foscant’ a Salàs de Pallars i el Pont 
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de Suert; [obsku̍ ɾan] ‘obscurant’ a Benavarri; i les múltiples variants de [̍ tart] ‘(cap al) 
tard’ i [̍ tarðe] ‘tarde’ –que són les variants més generals en català nord-occidental– com 
ara [tar̍ ðaða] ‘tardada’ a Tolba i Camporrells; [tarða̍ o] ‘tardaor’ a Tolba i Tamarit de 
Llitera; [ˈtarði] ‘tarde’ a la Ribagorça i Camporrells, o [tar̍ ðet] ‘tardet’ al Baix Cinca, 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. L’expansió de la forma vespre al Principat –i en al-
guna localitat limítrofa, com Fraga– sembla anar lligada a la difusió de l’estàndard de 
la llengua catalana i a l’ús diari que fan d’aquest mot els mitjans de comunicació en 
espais com el Telenotícies Vespre –que es pot veure, recordem-ho, també a la majoria 
de localitats de la Franja.

Figures 889, 890, 891 i 892. Mapes de distribució de les variants del substantiu vespre 

5.2.4.1.7. Verbs

L’àmbit dels verbs també s’ha vist alterat pel procés de reducció de la riquesa lèxica 
que està afectant la majoria de varietats de la llengua catalana –de totes les llengües, 
en realitat. Així ho recullen les figures 893-896, 897-900 i 901-904, que mostren, res-
pectivament, com l’àrea de distribució de tres verbs d’ús habitual en la F4 d’algunes lo-
calitats franjolines s’ha reduït a llarg de les últimes quatre generacions. Concretament, 
es tracta dels verbs [meˈðɾa] ‘medrar’, que a la Ribagorça i la Llitera solia utilitzar-se 
en comptes de créixer; [amos̍ tɾa] ‘amostrar’, que era el mot habitual per referir-se al 
fet d’ensenyar a la Llitera i a Vilella de Cinca; i [piwˈla] ‘piular’, que per als informants 
de la F4 de Fraga sembla que tenia el sentit de xiular. Tots aquests mots han caigut en 
desús entre la població jove a causa de l’adopció dels mots créixer, ensenyar i xiular, 
més generals en el conjunt de la llengua catalana.
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Figures 893, 894, 895 i 896. Mapes de distribució del verb medrar

Figures 897, 898, 899 i 900. Mapes de distribució del verb amostrar

Figures 901, 902, 903 i 904. Mapes de distribució del verb piular en el sentit de xiular
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També la variant fonètica [t͡ ʃu̍ la] ‘xiular’, pròpia de l’àrea tortosina i d’algunes 
localitats del Baix Cinca i la Llitera –vg. les figures 905-908–, es troba en recessió per 
la pressió de la forma estàndard [ʃiwˈla] –o, amb africació de /ʃ/ inicial, [t͡ ʃiwˈla]– a 
Catalunya, i per la penetració del manlleu castellà silbar a la Franja –vg., respectiva-
ment, les figures 909-912 i 1169-1172. En el futur aquesta variant podria acabar, doncs, 
com les variants [siwˈla] ‘xiular’ –pròpia dels parlars ribagorçans, vg. les figures 404-
407– i piular, que tot just acabem de veure: desapareixent per la pressió de les varietats 
estàndard de les llengües catalana i castellana.

Figures 905, 906, 907 i 908. Mapes de distribució del verb xiular amb absorció de /i/ ([t͡ ʃuˈla])

Figures 909, 910, 911 i 912. Mapes de distribució del verb xiular (variants [t͡ ʃiwˈla] / [ʃiwˈla])

5.2.4.1.8. Adjectius

Tal com mostren les figures 913-916, en canvi, l’adjectiu [ˈfjeɾa] ‘fiera’ per designar 
una persona o cosa lletja manté entre els parlants de la F1 exactament la mateixa àrea 
de distribució que presentava entre els parlants de la F4. Aquest adjectiu és, de fet, un 
dels mots ribagorçans més coneguts d’ençà que Veny (1982) es va fer ressò que «els 



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa182

parlars ribagorçans gaudeixen de força vitalitat, però els seus usuaris tenen consci-
ència de servir-se d’un parlar xampurrat, casolà, familiar, que troben ‘fiero’ (lleig) en 
relació amb la llengua hegemònica, el castellà, al qual recorren amb facilitat i quasi 
automàticament quan hi ha gent forana» (Veny 1982: 100).50

Figures 913, 914, 915 i 916. Mapes de distribució de l’adjectiu fiero

5.2.4.1.9. Altres

Afirma Castellà (2016: 179) que «massa sovint ens trobem amb opinions d’alumnes que 
creuen que determinades variants lingüístiques no s’ajusten a la norma i les corregixen 
per formes orientals, malgrat ser plenament correctes (hòmens, meua, este, rabosa o 
faena, per exemple). Això suposa un empobriment de la llengua i és faena del formador 
corregir aquesta tendència».51

Malgrat l’advertiment de Castellà (2016) sobre el retrocés de mots com faena 
al Baix Ebre, les figures 917-920 mostren que, si més no a partir de les dades del nostre 
corpus, aquest mot continua ben viu arreu de l’àrea on s’ha dit tradicionalment, és a 
dir, a les comarques de parla tortosina i a la Ribagorça aragonesa.

50 Diversos estudis recents, tanmateix, certifiquen que aquesta consideració ha evolucionat molt en els darrers anys. 
Rosàs (2016: 35), per exemple, admet que els drets lingüístics són desiguals entre els habitants de banda i banda del 
riu, i això afavoreix que a la banda aragonesa la situació sigui de diglòssia, però afegeix: «cal que matisem, almenys 
per a la nostra àrea d’estudi, que els parlants i especialment les generacions joves tenen cada vegada menys el complex 
de ‘parlar malament’, i, tal com s’ha assenyalat anteriorment, la substitució del català pel castellà davant de parlants 
de la resta del domini lingüístic català és poc freqüent».
51 Òbviament, la preocupació de Castellà (2016) és extensible a altres àrees de parla nord-occidental, on l’estigma-
tització dels parlars locals és tant o més greu que la que afecta el tortosí. Casanovas i Creus (1999: 84), per exemple, 
es fan ressò d’un estudi –vg. Solís (1996)– «realitzat entre 48 nens lleidatans d’edat compresa entre els 10 i 12 anys 
[que] permet arribar a la conclusió que la majoria d’aquests nens manifesten una actitud negativa enfront la seva 
pròpia varietat dialectal, que contrasta amb l’actitud totalment positiva respecte a la varietat del català central».



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa183

Figures 917, 918, 919 i 920. Mapes de distribució del substantiu faena 

No manté el mateix grau de vitalitat, en canvi, la forma [ ʎ̍ɔk] ‘lloc’ –amb 
les variants [ˈjɔk] i [ʎoˈɣet]– per designar una entitat de població petita, menor que la 
vila. Aquesta era la paraula amb la qual solien referir-se al seu poble els parlants de la 
Ribagorça i la Llitera, però, com es desprèn de les figures 921-924, entre els joves és 
més habitual referir-s’hi amb el mot poble, molt més estès en el conjunt de la llengua 
catalana i paral·lel al castellà pueblo, també d’ús més freqüent que no pas lugar –que 
tanmateix antigament solia utilitzar-se àmpliament amb aquest mateix sentit.

Figures 921, 922, 923 i 924. Mapes de distribució del substantiu lloc per designar el poble

Presentem, finalment, l’evolució de l’àrea de distribució de les variants patrimo-
nials [teˈzɔɾ] / [te s̍ɔɾ] ‘tesor’ –aquesta darrera, recollida només entre els parlants de la 
F4 i la F3 del Baix Cinca. Com s’observa, aquesta forma també ha reculat en benefici 
del manlleu castellà tesoro arreu de la Franja –vg. les figures 1221-1224– i de la forma 
estàndard tresor al Principat.
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Figures 925, 926, 927 i 928. Mapes de distribució del substantiu tesor

5.2.4.2. Interferències lèxiques

El principal objectiu d’aquest apartat és presentar una mostra representativa dels man-
lleus de la llengua castellana que, amb el pas dels anys, han anat desplaçant les soluci-
ons pròpies del català nord-occidental de les comarques de la Franja –i, en molt menor 
grau, del Principat. Els resultats que es presenten a continuació, doncs, són comple-
mentaris a les anàlisis quantitatives que s’han presentat a l’apartat 5.1 i ens haurien de 
permetre determinar, tal com ens plantejàvem a l’inici d’aquest treball –vg. l’objectiu 4 
de l’apartat 2–, quin ha estat el grau d’influència de la llengua castellana en l’evolució 
recent dels parlars franjolins, per tal d’avaluar si, tal com afirmava Galán (1999: 99) 
fa prop de vint anys en referència al parlar de Fraga, «és clar que l’esmorteïment de 
la nostra parla –i d’altres– és conseqüència de l’hegemonia de la llengua espanyola». 
L’anàlisi d’aquests ítems, en combinació amb els resultats de les anàlisis quantitatives, 
també ens hauria de permetre identificar quines són àrees geogràfiques més interferides 
per aquesta llengua, i ens hauria de permetre establir una certa cronologia del canvi 
lingüístic per atracció al model referencial espanyol. Novament Galán (1999) deixa 
entreveure que bona part dels canvis soferts en el lèxic per la pressió de la llengua 
castellana han estat relativament recents:

L’esmorteïment o desaparició d’una paraula d’arrel o evolució fonètica catalanes pateix un 
procés que la fa anar d’una fase inicial d’hegemonia total, passant per la fase intermèdia de 
coexistència amb una altra –normalment, la castellana–, a una tercera, d’agonia, anorreament 
o esmorteïment, que desemboca a la fase final de desaparició o mort.
 La fase d’hegemonia cal suposar-la total i natural un segle enrere, posem per cas. La in-
termèdia de coexistència es produeix per les raons esmentades anteriorment de prestigi de la 
llengua castellana –que fa assumir els castellanismes com un enriquiment–, falta de prestigi i 
autoestima de la parla local –que fa rebutjar les coses velles i acceptar les modernes, normal-
ment en castellà–, el rebuig de tot allò que sembla català –eliminació de la diferència–, el desig 
d’identificació amb la manera de parlar de més enllà de Les Ventes –complex d’inferioritat–, 
el foment de les peculiaritats que ens facen diferents de la gent que viu més enllà de la Llitera 
[...]: totes aquestes raons actuen implacablement sobre el lèxic nostre.
 No obstant això, és més el perill d’allò que pot esdevenir –l’esfondament a curt o mitjà 
«trènit»– que la realitat, ja que, d’un recull de dotze mil paraules del lèxic de la parla de 
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Fraga, només unes tres-centes poden ser considerades castellanismes, la qual cosa fixa en un 
miserable 2,5% el nombre d’aquestes.52

 Caldria afegir que el recull de modismes o frases fetes –entorn de les quatre mil– deixa un 
percentatge d’influència castellana més baix encara (Galán 1999: 100).

És evident que per a aquest autor, el lèxic esmorteït és més un perill del fu-
tur –això sí: immediat– que no pas una realitat del moment en què escrivia aquestes 
ratlles: el tombant del segle xx. Avui, però, el nostre present és ja aquell futur pròxim, 
de manera que els resultats d’aquest treball ens haurien de permetre avaluar fins a 
quin punt s’han acomplert, en temps real, les paraules de Galán. Ja advertim que en el 
camp sociolingüístic, la clarividència d’aquest autor és incontestable. Aquell mateix 
any escrivia el següent sobre la vitalitat del català a la Franja: 

Encara que, segons tots els estudis sociolingüístics, la Franja Oriental d’Aragó –la Franja– 
gaudisca dels més alts percentatges de catalanoparlants, est fet no assegura, ni de lluny, que 
la salut de la llengua catalana a la zona siga mitjanament acceptable. Ben al contrari, qualifi-
caria el seu estat de pronòstic reservat i, donat el moment transcendental pel qual discorre el 
món –moment en què les llengües majoritàries han establert una lluita a mort per l’hegemonia 
cultural i econòmica–, gosaria, fins i tot, de qualificar-lo de crític (Galán 1999: 95).

Avui sabem –gràcies a estudis com els de Sorolla (2016a i b)–, que la vitalitat 
etnolingüística de la llengua catalana a la Franja s’ha afeblit de manera preocupant al 
llarg dels últims vint anys. És pertinent, doncs, preguntar-se –com hem fet a l’inici 
d’aquest treball, vg. l’objectiu 5 de l’apartat 2– si és possible establir un cert grau de 
correspondència entre les àrees més interferides i les àrees en què la vitalitat etnolin-
güística de la llengua catalana s’ha vist més erosionada. Si aquesta correlació es dona, 
potser podríem arribar a ser capaços de delimitar les àrees més amenaçades pel procés 
de substitució lingüística al qual, de no revertir-se les tendències detectades fins ara, 
semblen abocades a mitjà termini les varietats franjolines. Les dades que es presenten 
a continuació, malgrat ser purament qualitatives, poden ajudar a extreure conclusions 
en aquest sentit i contribuir, de retop, a neutralitzar els postulats del secessionisme 
lingüístic aragonès –el sisè objectiu d’aquest treball–, ja que sembla força clar que el 
veritable risc per a la pervivència de les varietats franjolines no és pas una suposada 
assimilació a l’estàndard de la llengua catalana, sinó més aviat l’acostament progressiu 
a l’estàndard de la llengua espanyola –un acostament que s’ha consolidat a mesura que 
avançava el segle xx.

5.2.4.2.1. Colors

Les figures 929-932 mostren que absolutament tots els parlants enquestats de la Riba-
gorça i la Llitera utilitzen el manlleu castellà azul –adaptat fonèticament: [a̍ sul]– per 
designar el color blau. Es tracta, doncs, d’un castellanisme molt arrelat en aquestes 

52 Viruete (2007: 101) també es fa ressò dels percentatges de formes catalanes, aragoneses i castellanoaragoneses 
que, segons Alvar (1976), caracteritzen el parlar de Benavarri –a partir, això sí, de només 79 mots de l’ALC. Fora 
molt interessant realitzar una anàlisi quantitativa similar a partir dels 275 ítems del corpus. Lamentablement, aquesta 
tasca queda fora de les possibilitats d’aquest treball, tot i que no descartem dur-la a terme en el futur.
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comarques franjolines, que no ha experimentat canvis al llarg de les quatre generacions 
estudiades.53

Figures 929, 930, 931 i 932. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà azul 

5.2.4.2.2. Parts del cos

A banda del castellanisme [ ɔ̍mbɾo] / [ˈombɾo] ‘hombro’, molt estès arreu de l’àmbit 
nord-occidental, el manlleu que hem recollit d’una manera més sistemàtica en el camp 
semàntic de les parts del cos ha estat el mot corazón, adaptat a la fonètica local entre 
els parlants més grans –[koɾa̍ son], recollit en un informant de la F4 de Camporrells i 
en un altre de la F3 de Tolba– i directament amb fonètica castellana –[koɾa̍ θon]– entre 
els parlants més joves de la Ribagorça i la Llitera. Es tracta d’un castellanisme, doncs, 
força arrelat en aquestes dues comarques, que tanmateix es trobava en competència 
amb la forma [ˈkɔ] ‘cor’, pronunciada sense ròtica final, a Tolba i Camporrells –vg. les 
figures 602-605, que mostren com aquesta forma era viva a la F4 i la F2 de Tolba i a la 
F3 de Camporrells. Si s’ha de jutjar per l’evolució que recullen les figures 933-936, però, 
sembla que tant la forma patrimonial [̍ kɔ] com el manlleu [koɾa̍ son] / [koɾa̍ θon] estan 
deixant pas, entre els parlants de la F1, a la forma coincident amb l’estàndard [ˈkɔr] 
‘cor’. Com veurem, es tracta d’un dels pocs manlleus que, en comptes d’expandir-se, 
han reculat entre els parlants de la Franja.

53 No obstant això, el fet que el DCVB reculli la pronúncia [ˈbʎaw] ‘blau’ a la Ribagorça ens fa pensar que antiga-
ment aquesta devia ser la forma pròpia d’aquestes dues comarques, talment com ho és encara al Baix Cinca –vg. les 
figures 558-561– i com devia ser-ho a l’Alta Ribagorça –on tanmateix el grup inicial bl- ha tendit a despalatalitzar-se.
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Figures 933, 934, 935 i 936. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà corazón

El manlleu [ˈmuzlo] ‘muslo’ per designar la cuixa, en canvi, ha seguit una 
evolució molt més previsible: ha començat penetrant en el nord-occidental de la Franja 
pel nord, concretament per la localitat de Benavarri, i després ha anat colonitzant el 
parlar d’altres localitats tant del mateix nord com del centre i del sud, de manera que, 
si no es reverteix aquesta evolució, podria acabar sent el mot més estès per designar 
aquesta part del cos entre els parlants joves de la Franja.

Figures 937, 938, 939 i 940. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà muslo

Incloem, finalment, els resultats que mostren la distribució del manlleu [̍ ɔmbɾo] / 
[̍ ombɾo] ‘hombro’ per designar l’espatlla.54 Com es desprèn de les figures 941-944, sembla 
que l’evolució d’aquest manlleu de la llengua castellana ha estat divergent en funció de 

54 Cal tenir en compte, però, que els resultats d’aquests quatre mapes s’han d’interpretar amb cautela, perquè per 
obtenir el mot espatlla a alguns informants se’ls demanava que diguessin quina part del conill o del xai els agradava 
més, de manera que és probable que hàgim recollit formes del tipus [asˈpala], [esˈpalla], etc. en informants que real-
ment fan servir el manlleu hombro per referir-se a l’espatlla humana. En tot cas, hem preferit incloure aquest ítem i 
interpretar-lo amb reserves més que no pas eliminar-lo del corpus.
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l’adscripció aragonesa o catalana de les localitats estudiades: així, mentre que a la Franja 
s’ha expandit a comarques que antigament utilitzaven un mot patrimonial per designar 
aquesta part del cos, a Catalunya el castellanisme ha anat perdent terreny en favor de la 
variant estàndard. Com hem pogut observar en els quatre mots analitzats fins ara, sembla 
que l’impacte de l’efecte frontera es pot resseguir amb molta claredat en el lèxic, pel fet 
que és el nivell del llenguatge més permeable als canvis motivats per raons de prestigi.

Figures 941, 942, 943 i 944. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà hombro

5.2.4.2.3. Animals

En aquest apartat es presenta l’evolució de cinc mots que demostren que la castellanit-
zació del camp semàntic dels animals ha estat molt ràpida entre els parlants més joves 
de la Franja. En concret, es constata la progressiva pèrdua de vitalitat de les variants 
autòctones dels mots eriçó, llop, elefant i bou, així com del substantiu banyes. 

Les figures 945-948 demostren que el manlleu castellà [e̍ ɾiθo] ‘erizo’ ha passat 
de no presentar cap ocurrència entre els parlants de la F4 a ser la forma gairebé única 
que utilitzen els parlants de la F1 de les comarques franjolines. L’evolució d’aquest mot 
demostra que la substitució lèxica pot ser massiva, i molt ràpida, quan les condicions 
necessàries perquè es produeixi són favorables, com en el cas de la Franja.

Figures 945, 946, 947 i 948. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà erizo
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Les figures que es presenten a continuació sumen a les ocurrències del manlleu 
[e̍ ɾiθo] ‘erizo’ –amb fonètica castellana– les localitats en què aquest manlleu s’ha adaptat 
fonèticament o morfològicament al català. Per determinar que un mot és en efecte un 
manlleu hem tingut en compte especialment que s’hagi produït un canvi de posició accen-
tual, com en les realitzacions [a̍ ɾiso], [e̍ ɾiso] i [e̍ ɾis]. Com s’observa, entre els parlants de 
la F3 i la F2 de Catalunya es va produir una extensió del manlleu castellà –emmascarat, 
això sí, sota una aparença catalana– paral·lela a l’extensió produïda a la Franja. A mesura 
que el català ha anat guanyant presència pública i ha consolidat la seva posició com a 
llengua vehicular a les escoles, però, sembla que aquest procés de castellanització s’ha 
revertit, justament al contrari del que ha succeït, com hem vist, a l’Aragó catalanòfon. 
Aquesta dada és interessant perquè ens convida a pensar que, sense una política lingüís-
tica favorable a la llengua pròpia, la castellanització lèxica de la llengua catalana encara 
hauria estat més important del que ho és ara. En certa manera, doncs, les dades que es 
presenten en aquest apartat permeten inferir que el procés de normalització de la llengua 
catalana endegat a Catalunya ha actuat de dic de contenció de la interferència lèxica, a 
diferència del que ha succeït a la Franja, on les mesures per normalitzar el català han 
estat molt més modestes –si no inexistents, en alguns indrets. 

Figures 949, 950, 951 i 952. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà erizo tant amb 
fonètica castellana com adaptat morfològicament i/o fonèticament a la llengua catalana

Les figures 953-956, 957-960 i 961-964, que mostren, respectivament, les àrees 
de distribució geogràfica dels manlleus [̍ loβo] ‘lobo’, [ele̍ fan̪te] ‘elefante’ i [̍ bwej] ‘buey’ 
per designar els substantius llop, elefant i bou, demostren un cop més que la castellanit-
zació del lèxic nord-occidental a la Franja es troba en una fase molt avançada. Que molts 
parlants joves prefereixin utilitzar un manlleu en comptes d’un mot propi del lèxic nuclear 
dels seus parlars es un símptoma inequívoc del desprestigi de les varietats locals de català 
a la Franja i de la pressió a què es troben sotmeses aquestes varietats en relació amb la 
varietat de prestigi, la llengua espanyola. En aquest context, no és estrany que, tal com 
ha assenyalat Sorolla (2016a: 75), el català trontolli com a llengua de relació intragrupal 
entre els joves, fins al punt que una part important dels preadolescents catalanoparlants 
acabin parlant castellà entre ells. Al capdavall, el desgast de la llengua catalana sembla 
produir-se a tots els nivells: en els usos, en les representacions i en la mateixa fesomia de 
les varietats locals, és a dir, en els nivells fonètic, fonològic, morfològic i lèxic.
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Figures 953, 954, 955 i 956. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà lobo

Figures 957, 958, 959 i 960. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà elefante

Figures 961, 962, 963 i 964. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà buey
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Finalment, les vuit figures següents demostren com, a despit del que hem dit 
anteriorment, el manlleu castellà cuernos no només s’ha expandit per les comarques 
de la Franja, sinó que també ha estat adoptat per molts parlants nord-occidentals de 
Catalunya. 

De fet, les realitzacions [ˈkwɛrnos] i [ˈkwernos] són molt antigues als dos 
extrems de la Franja: al Matarranya, on tots els informants de les tres franges de més 
edat van optar per la forma amb vocal oberta –els més joves, en canvi, ja van optar per 
pronunciar aquest mot amb [e], tal com recomana l’estàndard espanyol–, i a Benavarri, 
on la forma [̍ kwernos] ja era la més utilitzada pels informants de més edat. L’expansió 
d’aquest manlleu ens demostra que, malgrat els intents de frenar la castellanització 
lèxica del català a Catalunya, la pressió de la llengua castellana en aquest territori 
continua sent prou important com per propiciar que els parlants n’adoptin mots que 
podrien acabar desplaçant les solucions pròpies de la llengua catalana. Cal no ser inge-
nus, doncs, i ser conscients que el dic de què parlàvem abans té esquerdes importants, 
que hauríem de mirar de soldar abans no esdevinguin, també a Catalunya –si no ho 
han fet ja–, bretxes irreparables.

Figures 965, 966, 967 i 968. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà cuernos 

Figures 969, 970, 971 i 972. Mapes de distribució del substantiu català banyes
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5.2.4.2.4. Vida al camp

Sota aquest epígraf apleguem diversos mots que tenen més o menys relació amb la 
vida al camp, malgrat que alguns també siguin d’ús quotidià en entorns més urbans. 
Com veurem, es tracta de mots que, en alguns casos, s’han castellanitzat en un lapse 
de temps molt curt, mentre que d’altres tot just presenten signes de substitució per 
adopció del manlleu castellà. En conjunt, però, permeten fer-se a la idea del grau 
de castellanització lèxica a què han arribat avui els parlars de la Franja, i són un 
indici més del procés de substitució lingüística que amenaça aquestes varietats. Els 
manlleus projectats als mapes són: [era̍ ðuɾa] ‘herradura’, [ˈχawla] / [ˈχawlɛ] ‘jaula’, 
[ˈsurk] / [ˈsurko] ‘surco’,55 [ˈkampo] ‘campo’, [ˈpoθo] ‘pozo’ i [ˈmarχen] / [ˈmard͡ʒen] 
‘márgen’.56

Figures 973, 974, 975 i 976. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà herradura

55 La variant adaptada morfològicament [ˈsurk] és majoritària per designar la veu catalana solc entre els parlants de 
la F4 i de la F3, mentre que, com ja va sent habitual, els parlants de la F2 i la F1 prefereixen optar directament pel 
manlleu castellà [ˈsurko] –sense cap traça d’adaptació fonètica o morfològica a la llengua d’arribada. Cal tenir en 
compte, d’altra banda, que un parlant de la F2 del Pont de Suert opta pel manlleu [ˈsaŋχa] ‘zanja’. Els polígons en 
gris indiquen que en aquestes localitats no hem recollit cap forma per a aquest ítem.
56 La forma majoritària en totes les franges d’edat és el manlleu castellà sense cap mena d’adaptació fonètica, 
[ˈmarχen]. Hi ha, però, alguns parlants, especialment del Baix Cinca, que han optat per la forma [ˈmard͡ʒen], adap-
tada a la fonètica local. Són: dos informants de Vilella de Cinca i un del Pont de Suert (F4), un informant de Fraga 
i un de Vall-de-roures (F3), dos informants de Vilella de Cinca (F2) i els quatre informants del Baix Cinca i un de 
Camporrells (F1). 
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Figures 977, 978, 979 i 980. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà jaula

Figures 981, 982, 983 i 984. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà surco 

Figures 985, 986, 987 i 988. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà campo
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Figures 989, 990, 991 i 992. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà pozo

Figures 993, 994, 995 i 996. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà margen

5.2.4.2.5. Elements de la natura i fenòmens meteorològics

En aquest apartat es constata que els manlleus provinents de la llengua castellana també 
s’estan començant a utilitzar per designar alguns elements de la natura o determinats 
fenòmens meteorològics. Concretament, els setze mapes que es presenten a continuació 
permeten resseguir l’evolució recent de quatre manlleus que eren desconeguts entre els 
parlants de la F4, però que avui ja apareixen de manera incipient en la parla de diversos 
informants de les franges d’edat més joves. Estem parlant dels manlleus [̍ luna] ‘luna’, 
[̍ ʎuβja] / [̍ juβja] ‘lluvia’, [̍ arβol] ‘árbol’ –en detriment de les formes autòctones [̍ arβel] 
‘àrbel’, a la Ribagorça, i [̍ alβɾe] ‘albre’, al Baix Cinca– i [̍ tɾoŋko] ‘tronco’. Malgrat que 
el grau d’arrelament d’aquests mots no és ni de bon tros tan important com el d’alguns 
manlleus que hem comentat anteriorment, la tendència global que es dibuixa continua 
sent la mateixa: la d’una progressiva acceptació de la interferència lèxica com l’evolució 
normal dels parlars catalans de la Franja.
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Figures 997, 998, 999 i 1000. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà luna

Figures 1001, 1002, 1003 i 1004. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà lluvia

Figures 1005, 1006, 1007 i 1008. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà árbol
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Figures 1009, 1010, 1011 i 1012. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà tronco

5.2.4.2.6. Aliments

En l’àmbit de l’alimentació trobem tant castellanismes molt arrelats històricament –com 
tomate o naranja– fins a una munió de manlleus que no han penetrat a la llengua fins 
que els parlants de la F2 i, sobretot, de la F1, els han fet seus –com cebolla o queso, 
per exemple. Com veurem, el fet que alguns parlants joves del nord i el centre de la 
Franja, sobretot, prefereixin sistemàticament els manlleus castellans, és molt simpto-
màtic de fins a quin punt la interferència lèxica podria acabar convertint les varietats 
franjolines en varietats lèxicament híbrides. D’altra banda, cal no perdre de vista que 
aquesta hibridació s’està produint sobretot en les generacions que ja han rebut una certa 
formació en llengua catalana a l’escola: mostra, un cop més, que les minses iniciatives 
favorables a la normalització del català a la Franja són insuficients per contrarestar la 
pressió de la llengua espanyola.

Concretament, presentem l’evolució dels següents manlleus: [piˈmjen̪to] ‘pi-
miento’, [toˈmate] ‘tomate’,57 [θeˈβoja] / [seˈβoja] / [seˈβojɛ] ‘cebolla’,58 [alkaˈt͡ ʃɔfa] / 
[alka̍ t͡ ʃofa] / [alka̍ t͡ ʃofɛ] ‘alcachofa’,59 [na̍ ɾaŋχa] ‘naranja’, [ˈkeso] ‘queso’ i [ˈkarne] 
‘carne’.

57 Cal insistir en la idea que de vegades un manlleu està tan arrelat entre els parlants de la F4 que hom podria pensar 
que és l’únic mot que s’ha utilitzat històricament per referir-se a un determinat concepte, com ara [toˈmate] ‘tomate’, 
que és l’única forma que hem recollit entre els parlants més grans de Fraga. Un cop d’ull a aplecs lèxics anteriors, 
però, permet desmentir aquesta hipòtesi: el DCVB, per exemple, ens informa que, a Fraga, la solució tradicional 
per referir-se al tomàquet és [toˈmatɛ] ‘tomata’, com a la majoria de parlars lleidatans. La castellanització lèxica ve, 
doncs, de ben antic.
58 Les variants [seˈβoja] i [seˈβojɛ], adaptades a la fonètica de la llengua catalana, s’han recollit, respectivament, a 
la F1 de Vilaller i de Fraga; a la F1 de Benavarri, en canvi, la forma documentada ha estat [θeˈβoja], sense cap traça 
d’adaptació fonètica.
59 Les variants amb vocal posterior mitjana baixa [ɔ] són les úniques que hem atestat entre els informants de les 
dues generacions de més edat; en canvi, entre els parlants de les dues franges d’edat més joves abunden –de fet, són 
molt majoritàries– les variants amb [o] –sis de les nou ocurrències d’aquest ítem recollides en la F2 i la F1 són amb 
aquesta vocal.
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Figures 1013, 1014, 1015 i 1016. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà pimiento

Figures 1017, 1018, 1019 i 1020. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà tomate

Figures 1021, 1022, 1023 i 1024. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà cebolla
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Figures 1025, 1026, 1027 i 1028. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà alcachofa

Figures 1029, 1030, 1031 i 1032. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà naranja

Figures 1033, 1034, 1035 i 1036. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà queso
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Figures 1037, 1038, 1039 i 1040. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà carne

Hem reservat per al final l’evolució del manlleu naranjo perquè és un exemple 
claríssim de com la llengua catalana és menys productiva –és a dir, menys capaç 
d’adaptar un manlleu a les característiques del seu sistema morfofonològic– entre 
les generacions joves del que ho era en les generacions grans. Si ens fixem en les 
figures 1041-1044 veurem que el mot utilitzat per designar històricament el taronger 
a la Ribagorça i la Llitera ha estat un manlleu. Aquests mapes mostren que entre els 
parlants de la F4 i de la F3 les variants derivades del mot naranja, malgrat presentar 
sistemàticament el fonema castellà /χ/, es caracteritzaven per haver estat adaptades 
a la llengua catalana, ja sigui morfològicament –com a Tolba: [naɾaŋ̍ χe]–, morfolò-
gicament i fonèticament –com a Benavarri i la Llitera: [naɾaŋ̍ χɛ]– o només fonèti-
cament –com en un informant de la F3 de Benavarri: [naɾaŋ̍ χɛɾo]. Si comparem les 
figures 1041-1044 amb les figures 1045-1048, en canvi, veurem com entre els joves la 
forma utilitzada quasi exclusivament és el manlleu castellà sense adaptar [na̍ ɾaŋχo], 
tant en detriment de les formes esmentades més amunt a la Ribagorça i la Llitera 
com en detriment de la variant local taronger a la Portellada. L’avenç dels manlleus 
castellans no només comporta, doncs, la desaparició de les formes patrimonials dels 
parlars franjolins, sinó també l’eliminació de les adaptacions populars dels manlleus 
històrics, la qual cosa fa que la seva fesomia s’assembli cada vegada més a la de la 
varietat de prestigi.
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Figures 1041, 1042, 1043 i 1044. Mapes de distribució dels substantius manllevats del castellà 
naranjer i naranjero

Figures 1045, 1046, 1047 i 1048. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà naranjo i 
de les variants naranjer i naranjero

5.2.4.2.7. Parts de la casa, mobiliari de la llar i objectes de la vida quotidiana

En aquest apartat es presenten diferents manlleus que, en major o menor grau, han 
anat arraconant els mots autòctons per designar les parts de la casa, el mobiliari de 
la llar o els objectes de la vida quotidiana. Concretament, es presenta l’evolució dels 
manlleus [ko s̍ina] / [koˈθina] ‘cocina’,60 [sar̍ ten] ‘sartén’, [aβɾiˈðo] / [aβɾiˈðor] –i, per 
confusió, [aβɾeˈlates]– ‘abridor’, [emˈbuðo] ‘embudo’, [ s̍iʎa] –entre els joves, [ s̍ija]– 

60 Com ja hem vist, és habitual que els manlleus utilitzats pels parlants de més edat estiguin adaptats com a mínim 
a la fonètica local, a diferència del que solen fer els joves, ja més coneixedors de la llengua castellana. En el cas del 
manlleu cocina passa exactament això: mentre que els parlants de la F4, la F3 i la F2 de Benavarri presenten la rea-
lització [koˈsina], tant l’informant més jove d’aquesta localitat com l’informant de la F2 de Tolba que utilitza aquest 
castellanisme presenten la variant [koˈθina], amb el fonema importat /θ/.
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‘silla’, [ˈkan̪taɾo] ‘cántaro’ i [boˈtiχo] ‘botijo’, [ χ̍aro] / [χa̍ ron] / [χa̍ ro]61 ‘jarro, jarrón’ 
i [pa̍ ɲwelo] ‘pañuelo’.

Figures 1049, 1050, 1051 i 1052. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà cocina

Figures 1053, 1054, 1055 i 1056. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà sartén

61 Aquesta darrera forma només l’hem documentada en un informant de la F3 de Fraga, en un de la F2 de Vilella 
de Cinca i en un de la F1 de Vall-de-roures. A la F1 de la Portellada, probablement per confusió, hem obtingut la 
forma topí.
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Figures 1057, 1058, 1059 i 1060. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà abridor

Figures 1061, 1062, 1063 i 1064. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà embudo

Figures 1065, 1066, 1067 i 1068. Mapa de distribució del substantiu manllevat del castellà silla
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Figures 1069, 1070, 1071 i 1072. Mapes de distribució dels substantius manllevats del castellà 
cántaro i botijo

Figures 1073, 1074, 1075 i 1076. Mapes de distribució dels substantius manllevats del castellà jarro i 
jarrón

Figures 1077, 1078, 1079 i 1080. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà pañuelo
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Presentem, finalment, dos exemples de manlleu que, en comptes d’expandir-se, 
han reculat lleugerament entre els parlants joves. Es tracta del castellanisme històric de 
la Ribagorça, la Llitera i el Baix Cinca [ˈmweβle] ‘mueble’, que alguns parlants joves 
han desterrat en favor del mot català moble, i del manlleu adaptat fonèticament [reˈlɔχ] 
‘reloj’, històricament d’ús freqüent a Benavarri però que sembla haver caigut en desús 
entre els parlants joves, dels quals hem obtingut només la variant [reˈlot͡ ʃe] ‘rellotge’.

Figures 1081, 1082, 1083 i 1084. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà mueble

Figures 1085, 1086, 1087 i 1088. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà reloj

5.2.4.2.8. Parentiu

El mot habitual per referir-se al cosí a la Ribagorça ha estat i continua sent el manlleu 
[ˈpɾimo] ‘primo’. Com es desprèn de les figures 1089-1092, la presència d’aquest cas-
tellanisme no ha variat de manera substancial en l’àrea estudiada.
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Figures 1089, 1090, 1091 i 1092. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà primo

5.2.4.2.9. Materials

En el camp semàntic dels materials també hi ha presència de castellanismes que ten-
deixen a desplaçar els mots autòctons amb el mateix significat. És el cas del substan-
tiu [ma̍ ðeɾa] ‘madera’, que a Benavarri ha desplaçat el mot autòcton fusta –utilitzat, 
encara, per un dels dos informants de la F4 d’aquesta localitat–, i la variant adaptada 
fonèticament [ma̍ ðɛɾa] –que hem obtingut de l’altre informant de la F4 de Benavarri. 
Malgrat l’aparença de castellanisme històric, doncs, sembla que es tracta d’un manlleu 
d’introducció relativament recent.

Figures 1093, 1094, 1095 i 1096. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà madera

El mot oro també és el mot utilitzat habitualment per referir-se a l’or entre els 
habitants de la Ribagorça i la Llitera, tal com recullen les figures 1097-1100. A conti-
nuació hem decidit incloure quatre mapes més, però –vg. les figures 1101-1104–, per 
mostrar com la pronúncia estàndard [ o̍ɾo] ha desplaçat la pronúncia tradicional amb 
vocal posterior mitjana baixa, [̍ ɔɾo]. Com s’observa, en el nostre corpus hem passat de 
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recollir la pronúncia amb [ɔ] en nou de les onze ocurrències d’oro a la F4 a recollir-la 
només en una de les vuit ocurrències d’aquest manlleu entre els parlants de la F1. De 
fet, l’adopció de la pronúncia estàndard espanyola en detriment dels manlleus adaptats 
morfològicament o fonèticament és una tendència general entre els parlants joves de la 
Franja, com es desprèn de l’anàlisi dels mots naranjo, enero, cocina, cenizas o tesoro, 
per esmentar-ne només alguns exemples –vg. les figures 1045-1048, 1125-1128, 1161-
1164, 1201-1204 i 1225-1228, respectivament.

Figures 1097, 1098, 1099 i 1100. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà oro

Figures 1101, 1102, 1103 i 1104. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà oro amb 
vocal posterior mitjana baixa

5.2.4.2.10. Escola

La minsa introducció del català a l’escola no ha aconseguit desterrar alguns castella-
nismes generalitzats a la Franja després de dècades d’alfabetització en castellà. Malgrat 
la reducció de l’abast geogràfic del manlleu lápiz que recullen les figures 1105-1108, 
encara s’observa una certa vigència d’aquest mot entre la població jove de la Ribagorça 
i la Llitera. Una població que, d’altra banda, avui utilitza exclusivament les variants 
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amb fonètica castellana [ˈlapiθ] ‘lápiz’ o [lapiˈθeɾo] ‘lapicero’ allí on els seus prede-
cessors utilitzaven variants adaptades fonèticament: [̍ lapis] –recollida en un informant 
de la F4 de Camporrells–, [lapiˈθɛɾo] –recollida en els dos informants de la F4 i en un 
informant de la F3 de Tamarit de Llitera– i [ʎapi s̍eɾo] –recollida en un informant de 
la F4 de Vilella de Cinca i en un informant de la F3 de Fraga. Com hem dit, cap dels 
parlants de la F2 i la F1 han optat per aquest tipus de solucions.

Figures 1105, 1106, 1107 i 1108. Mapes de distribució dels substantius manllevats del castellà lápiz i 
lapicero

Un altre mot vinculat a l’escola que continua pronunciant-se amb fonètica 
castellana és [ek s̍amen] ‘examen’. Com es desprèn de les figures 1109-1112, aquesta 
pronúncia només sembla haver reculat entre els parlants joves a la localitat de Fraga.

Figures 1109, 1110, 1111 i 1112. Mapes de distribució del substantiu examen pronunciat amb fonètica 
castellana
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5.2.4.2.11. Professions

En relació amb l’apartat anterior, però ja dins del camp semàntic de les professions, 
hem recollit el manlleu [ma̍ estɾo] ‘maestro’ per designar el mestre. Malgrat que les 
figures 1113-1116 indiquen que aquest mot es troba en recessió, cal tenir en compte 
que s’hi troba per l’expansió, no pas del mot català mestre, sinó del mot coincident 
amb el castellà [pɾofe s̍o] ‘professor’, tal com es recull a les figures 1117-1120. Aquest 
substantiu està desplaçant el manlleu maestro a Benavarri i el mot autòcton maestre 
a la Portellada.

Figures 1113, 1114, 1115 i 1116. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà maestro

Figures 1117, 1118, 1119 i 1120. Mapes de distribució del substantiu professor

També en l’àmbit de les professions, i també a Benavarri, hem documentat les 
formes castellanes [̍ meðiko] i [̍ mɛðik] en comptes de la variant tradicional [do̍ to] per 
referir-se al doctor o metge, tal com mostren les figures 1121-1124. Aquestes formes 
són desconegudes entre els parlants de les tres franges de més edat, però en canvi són 
majoritàries en el segment de població més jove del nostre corpus.
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Figures 1121, 1122, 1123 i 1124. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà médico 
(inclosa la variant mèdic)

5.2.4.2.12. Dies de la setmana i mesos de l’any

En aquest apartat es presenta l’àrea de distribució geogràfica de tres manlleus d’in-
troducció recent al català de la Franja: els mesos enero i mayo i el dia de la setmana 
jueves. Com es desprèn de les figures 1125-1128, tant a Benavarri com a Tamarit de 
Llitera hi ha una ocurrència d’aquest primer manlleu entre els parlants de la F4, adaptat, 
però, a la fonètica local: [eˈnɛɾo] (< JANUARIU). A partir de la F3, en canvi, totes les 
ocurrències són ja amb fonètica castellana: [eˈneɾo].

Figures 1125, 1126, 1127 i 1128. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà enero

En el cas dels manlleus [ˈmajo] ‘mayo’ i [ χ̍weβes] ‘jueves’, l’ús que en fan els 
parlants joves encara és molt modest, però el fet que alguns informants ja els preferei-
xin als mots propis dels seus parlars és indicatiu de com d’avançat es troba el procés 
d’hibridació lèxica en alguns punts de la Franja.
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Figures 1129, 1130, 1131 i 1132. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà mayo

Figures 1133, 1134, 1135 i 1136. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà jueves

5.2.4.2.13. Santoral

L’Església ha estat, juntament amb l’escola i l’administració pública, un dels principals 
agents de difusió de la llengua espanyola a la Franja en temps moderns. No és d’es-
tranyar, doncs, que alguns dels manlleus més estesos per aquestes comarques siguin 
precisament els noms del santoral, malgrat que els hagiotopònims de la zona s’hagin 
conservat majoritàriament en català.

En efecte, tot i que els sants continuen sent [ s̍ans] per a la majoria de la po-
blació –només un informant de la F1 de Tamarit de Llitera ja els anomena [ s̍an̪ tos] 
‘santos’, vg. les figures 1137-1140–, les denominacions castellanes d’alguns dels sants 
amb més advocacions a la Franja, com Sant Antoni o Sant Pere, no han parat de créixer 
en el pas de la F4 a la F1.
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Figures 1137, 1138, 1139 i 1140. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà santo

En el cas de Sant Antoni, per exemple, les figures 1141-1144 demostren que 
hi ha hagut una expansió clara dels hagiònims castellans [ s̍anan̪̍ tɔnjo] / [ s̍anan̪̍ tonjo] 
‘San Antonio’ i [ s̍anan̪̍ ton] ‘San Antón’,62 alhora que la pronúncia amb [ɔ], majoritària 
entre els parlants més grans, pràcticament ha desaparegut de la parla dels joves –vg. 
les figures 1145-1148.

Figures 1141, 1142, 1143 i 1144. Mapes de distribució de l’hagiònim manllevat del castellà San 
Antonio

62 Aquesta és la denominació que rep aquest sant a Tamarit de Llitera. L’hem inclòs en el grup de manlleus castellans 
perquè no hi ha rastre de la /t/ final del mot sant, que en context prevocàlic s’hauria hagut de mantenir en català, i 
pel timbre de la vocal, que segons el DCVB és obert arreu del domini català.
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Figures 1145, 1146, 1147 i 1148. Mapes de distribució de l’hagiònim castellà San Antonio amb [ɔ]

Pel que fa a Sant Pere, l’evolució és pràcticament calcada: d’una banda, les 
formes castellanes [samˈpɛðɾo] / [samˈpeðɾo] ‘San Pedro’ han anat guanyant terreny 
fins a convertir-se en les més generals a la Franja, tal com recullen les figures 1149-
1152; d’aquestes dues denominacions, però, [samˈpɛðɾo] és més habitual entre els par-
lants de més edat mentre que [ s̍ampeðɾo] –la forma idèntica amb el castellà–, ja és 
majoritària entre els parlants de la generació més jove –vg. les figures 1153-1156. La 
reducció de la distància lingüística entre les varietats franjolines i la llengua castellana 
no es produeix, doncs, només per la introducció de mots manllevats, sinó també per 
la renúncia a adaptar aquests manlleus a la fonètica local que caracteritza els parlants 
de les generacions més joves.

Figures 1149, 1150, 1151 i 1152. Mapes de distribució de l’hagiònim manllevat del castellà San Pedro 
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Figures 1153, 1154, 1155 i 1156. Mapes de distribució de l’hagiònim manllevat del castellà San Pedro 
amb [ɛ]

5.2.4.2.14. Verbs d’acció

A continuació incloem setze mapes que demostren que les interferències lèxiques també 
són destacables en l’àmbit dels verbs. Concretament, presentem les àrees de distribució 
de quatre manlleus que, especialment al nord i centre de la Franja, han desplaçat les 
formes autòctones dels parlars franjolins. Ens referim als verbs d’acció [sa̍ ka] ‘sacar’ 
i [piˈja] ‘pillar’ en comptes de prendre,63 [kosiˈna] / [koθiˈna] ‘cocinar’ per cuinar,64 
[seˈka] ‘secar’ en lloc d’eixugar i [silˈβa] ‘silbar’ per xiular.

Figures 1157, 1158, 1159 i 1160. Mapes de distribució dels verbs manllevats del castellà sacar i pillar

63 [saˈka] ‘sacar’ és la forma utilitzada de més antic a la Franja, mentre que [piˈja] ‘pillar’ és d’introducció molt més 
recent: nomes l’hem recollit en boca dels dos informants més joves de Benavarri.
64 El verb cocinar adaptat a la fonètica catalana, [kosiˈna], és propi dels parlants de la F4 i la F3 de Benavarri. Els 
parlants de la F2 i la F1 de Tolba, Benavarri i Tamarit de Llitera que empren aquest verb, en canvi, ja l’utilitzen amb 
fonètica netament castellana: [koθiˈna].
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Figures 1161, 1162, 1163 i 1164. Mapes de distribució del verb manllevat del castellà cocinar

Figures 1165, 1166, 1167 i 1168. Mapes de distribució del verb manllevat del castellà secar

Figures 1169, 1170, 1171 i 1172. Mapes de distribució del verb manllevat del castellà silbar



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa215

D’altra banda, cal tenir en compte que la interferència de la llengua castellana 
en la morfologia verbal del català de la Franja no es limita simplement a la substitució 
d’alguns verbs autòctons pels respectius equivalents castellans, sinó que és prou im-
portant com per arribar a modificar tot el paradigma flexiu d’alguns verbs, que passen 
a conjugar-se segons el patró flexiu castellà. A Valls (2013: 135, 166-167), per exemple, 
ja vam constatar aquesta influència en el present d’indicatiu del verb servir a Benavarri, 
que revesteix les formes sirvo, sirves, sirve, servim, serviu i sirven. Viruete (2007) ens 
forneix, però, més exemples de verbs morfològicament híbrids en aquest mateix parlar; 
concretament, i en referència als verbs de la classe III, diu que 

hi ha adaptacions de verbs castellans com, per exemple, conducir (ind. → condusco, con-
duces, conduce, conducim, conduciu, conducen; subj. → condusca, conduscas, condusca, 
conduscam, conduscau, condúscan) i llucir (ind. → llusco, lluces, lluce, llucim, lluciu, llucen; 
subj. → llusca, lluscas, llusca, lluscam, lluscau, llúscan), la conjugació dels quals reflecteix 
fidelment les solucions castellanes pròpies d’aquest tipus de verbs. L’única divergència entre el 
model castellà i el de Benavarri rau en l’adaptació de la fricativa interdental sorda castellana 
/θ/, inexistent en la fonètica catalana local (Viruete 2007: 114).

Cal tenir present, però, que, com hem vist al llarg dels apartats precedents, les 
noves generacions de Benavarri tendeixen a utilitzar els manlleus castellans sense cap 
mena d’adaptació fonètica, de manera que la conversió del fonema al·lòcton /θ/ en [s] 
podria tenir-hi els dies comptats. Segons Viruete (2007), a més, la rastellera de verbs 
manllevats de la llengua de prestigi no s’acaba aquí:

Són manlleus castellans la persona 1 del present d’indicatiu del verb cabre (quepo), l’imperfet 
d’indicatiu d’havęr (havia, havias, havia, havíam, havíau, havian) i alguns verbs adaptats a la 
fonètica catalana, com anyadir, concebir, conducir, recibir o percibir. [...] Quant al castellà, 
s’observa una major influència lèxica que verbal, tot i que la formació del plusquamperfet 
d’indicatiu amb havía (cf. cast. había) és un fet força significatiu (Viruete 2007: 126).65

És cert que no hi ha cap altre punt a la Franja en què s’hagi produït una pene-
tració tan gran de la morfologia verbal castellana en el parlar local com a Benavarri. 
Fins ara, en els punts en què hem documentat la presència de verbs manllevats, com 
pedir per demanar a Fraga, hem constatat que els parlants opten per adaptar el manlleu 
al sistema flexiu local: ell pedís, per exemple. Cal no perdre de vista, però, que el parlar 
de Benavarri té el mèrit dubtós de ser l’avantguarda de la castellanització dels parlars 
franjolins, de manera que és plausible pensar que els canvis que s’hi han produït en el 
passat o que s’hi estan produint ara podrien ser replicats pels parlants d’altres localitats 
en el futur. Caldrà estar ben amatents –més del que ho hem estat fins ara– si volem 
impedir que això passi.

5.2.4.2.15. Adjectius

En aquest apartat presentem tres adjectius que tenen històries ben diferents: en primer 
lloc –vg. les figures 1173-1176–, presentem l’àrea de distribució del manlleu fea, un 

65 La forma pròpia del parlar de Benavarri de l’auxiliar haver en el plusquamperfet d’indicatiu havia estat tradici-
onalment [ ɛ̍βa] ‘heva (cantat)’.
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adjectiu molt arrelat tant al parlar del Baix Cinca com al conjunt dels parlars tortosins. 
Com s’observa, l’ús de les formes [ˈfea] o [ˈfeɛ] en comptes del català lletja continua 
ben viu arreu d’aquest territori.

Figures 1173, 1174, 1175 i 1176. Mapes de distribució de l’adjectiu manllevat del castellà fea

El segon adjectiu manllevat, [koˈmun] ‘común’, també és present en algunes 
varietats nord-occidentals de fa dècades –vg. les figures 1177-1180–, però s’estén per 
una àrea més acotada: les comarques franjolines.

Figures 1177, 1178, 1179 i 1180. Mapes de distribució de l’adjectiu manllevat del castellà común

Finalment –vg. les figures 1181-1184–, sembla que l’adjectiu manllevat 
[reˈðon̪do] ‘redondo’, que pràcticament no presentava ocurrències entre els parlants 
de la F4, ha anat guanyant terreny entre els parlants joves de la Franja.
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Figures 1181, 1182, 1183 i 1184. Mapes de distribució de l’adjectiu manllevat del castellà redondo

Aquests tres exemples ens demostren que la castellanització lèxica també 
afecta –com era d’esperar– els adjectius, i que de nou els parlars de la Franja són 
els més interferits per la varietat de prestigi. Malgrat la presència innegable de cas-
tellanismes històrics a l’est de la frontera administrativa, és evident que l’impacte 
de l’efecte frontera ha estat un factor crucial a l’hora d’aïllar l’Aragó catalanòfon de 
la influència de l’estàndard català –i a l’hora, doncs, d’afavorir la hibridació lèxica 
d’aquestes comarques.

5.2.4.2.16. Altres

Els primers quatre manlleus que presentem en aquest darrer apartat tenen una àmplia 
distribució ja entre els parlants de la F4 –es tracta, doncs, de castellanismes molt arre-
lats en algunes varietats locals– i són especialment vius, encara avui, a les comarques 
de la Franja i, en menor mesura, a les varietats de l’Alta Ribagorça. Es tracta dels 
substantius [̍ plajɛ] / [̍ plaja] ‘playa’, [pa̍ sɛo] / [pa̍ seo] ‘paseo’,66 [̍ arko] ‘arco’ i [̍ ɡolpe] 
‘golpe’ / [ s̍orβo] ‘sorbo’ / [ˈtɾaɣo] ‘trago’ –vg., respectivament, les figures 1185-1188, 
1189-1192, 1193-1196 i 1197-1200. Com s’observa, la vitalitat d’aquests manlleus no ha 
variat de manera substancial en el pas de la F4 a la F1.

66 La variant [paˈsɛo], amb vocal anterior mitjana baixa, procedeix d’un informant de la F4 de Vall-de-roures.
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Figures 1185, 1186, 1187 i 1188. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà playa

Figures 1189, 1190, 1191 i 1192. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà paseo

Figures 1193, 1194, 1195 i 1196. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà arco



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa219

Figures 1197, 1198, 1199 i 1200. Mapes de distribució dels substantius manllevats del castellà golpe, 
sorbo i trago per designar la veu catalana glop

Els cinc manlleus que incloem a continuació, en canvi, es caracteritzen perquè 
s’han expandit progressivament per la Franja al llarg de les quatre generacions estudi-
ades en el corpus. Es tracta dels mots cenizas –pronunciat [seˈnises] arreu tret de la F1 
de Benavarri, on hem recollit la variant [θeˈniθas]–, herida –pronunciat [e ɾ̍iða] arreu–, 
bicicleta –pronunciat amb /θ/ arreu–, siesta –pronunciat [ s̍jesta] o [ s̍jestɛ] en funció 
de la localitat– i quizá –pronunciat [ki s̍a] en un informant de la F2 de Vilella de Cinca 
i [kiˈθa] a la F1 de Benavarri. Com s’observa, tots aquests exemples demostren una 
castellanització creixent del lèxic franjolí.

Figures 1201, 1202, 1203 i 1204. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà cenizas
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Figures 1205, 1206, 1207 i 1208. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà herida

Figures 1209, 1210, 1211 i 1212. Mapes de distribució del substantiu bicicleta amb /θ/

Figures 1213, 1214, 1215 i 1216. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà siesta
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Figures 1217, 1218, 1219 i 1220. Mapes de distribució de l’adverbi manllevat del castellà quizá

Hem reservat per al final, novament, aquells exemples que ens serveixen per 
mostrar el retrocés de les pronúncies populars dels manlleus històrics. Com hem vist 
en els apartats anteriors, sovint els manlleus més arrelats presenten adaptacions a la 
fonètica o la morfologia locals entre els parlants de la F4 –adaptacions a les quals els 
parlants més joves semblen haver renunciat per l’estigmatització a què es deuen haver 
vist sotmeses aquestes formes. Un dels mots que ha patit aquesta evolució ha estat el 
substantiu manllevat tesoro, que pot presentar fins a quatre variants tant vocàliques com 
consonàntiques: [te s̍ɔɾo], [teˈzɔɾo], [te s̍oɾo] i [teˈzoɾo]67 –vg. les figures 1221-1224. Les 
figures 1225-1228 mostren com, de les deu ocurrències sobre catorze amb /ɔ/ obtingu-
des en la F4, es passa a només dues ocurrències sobre dotze amb aquesta vocal en la F1. 

Figures 1221, 1222, 1223 i 1224. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà tesoro

67 Les formes amb /z/ han estat documentades en només dos informants: un informant de la F4 de Tamarit de Lli-
tera, de qui vam obtenir –curiosament, ja que el tamarità teòricament és un dels parlants que integren el ribagorçà 
apitxat– la forma [teˈzɔɾo]; i un informant de la F1 de Vilella de Cinca, de qui vam obtenir la realització [teˈzoɾo].



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa222

Figures 1225, 1226, 1227 i 1228. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà tesoro 
amb /ɔ/

En l’exemple següent succeeix el mateix: les figures 1229-1232 mostren l’àrea de 
distribució del manlleu ejército tant amb fonètica i morfologia castellanes –[e̍ χerθito]–, 
com adaptat a la morfologia i la fonètica locals: [eˈχɛrsit] / [eˈχersit]. Com es desprèn 
dels mapes de més avall –vg. les figures 1233-1236–, la tendència imperant entre els 
parlants joves és a abandonar aquestes darreres pronúncies en favor de la realització 
coincident amb el castellà, que és la que es projecta en aquests darrers quatre mapes.

Figures 1229, 1230, 1231 i 1232. Mapes de distribució del substantiu exèrcit amb el fonema manllevat 
del castellà /χ/ (incloses les variants adaptades a la llengua catalana)
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Figures 1233, 1234, 1235 i 1236. Mapes de distribució del substantiu manllevat del castellà ejército

No cal dir que totes aquestes mostres d’interferència lèxica no deixen de ser un 
recull limitat d’exemples extrets d’un corpus general del català nord-occidental. Entre 
d’altres raons, aquest corpus no té –no podia tenir– en compte les especificitats lèxiques 
dels diferents parlars locals que integren aquest dialecte perquè un dels seus objectius 
principals era la dialectometrització de les dades –és a dir, la comparació estricta dels 
mateixos ítems entre les diferents varietats estudiades. Un autor com Galán (1999) ens 
dona indicis, però, que la penetració del castellà en els parlars franjolins deu haver estat 
molt més important del que mostren els resultats d’aquest treball:68

En qüestió d’una generació hem vist la substitució de les fórmules d’acomiadament Au siau! 
–‘Adéu-siau’–, Au siguem! –Adéu-siguen! –, i darrerament Avant! i Avant va!, per Adiós! –les 
dues primeres– i Hasta luego! –les dues darreres. Es mantenen vives Que vaja bé! i Hasta 
ara!, i és inusitat el Passe-ho bé!
 Dins de la casa, l’ús generalitzat del castellanisme techo ha eliminat pràcticament el de 
trebol, conegut per tothom, encara que no emprat. L’antosta –envà– resta com un arcaisme. 
De cillers –cellers– i sitges, ja no se’n construeixen. Les cases s’aixequen amb andamios, 
no amb embastides. A la cuina o al menjador, la mesa ha anorreat la taula, el cochillo ha 
fet el mateix amb el coltell –mot recollit en documentació del s. xv (Domingo d’Adonz, Lo 
Colteller); encara que hi ha draps de cuina i tovallons, la servilleta impera a taula; el tenedor 
lluita amb la forquilla i la família seurà a la silla, paraula emblemàtica que, segons quatre 
testimonis de fragatins recollits per Pere Barnils al Butlletí de Dialectologia Catalana (1914), 
encara la recollien com cadira; per a fer bugada es necessita el cendrer –també corren per 
casa els gats cendrers–, no obstant un ample sector s’estima més, per modern, parlar del se-
nissero, i a més, és més «peculiar». El lleixiu no és el mateix que la lejía. De les aïnes de la 
cuina i dels arams, només se’n parla una volta a l’any; de les aines, només als arbanyils, n’he 
sentit parlar. El llum és la llum i només el sabater fa servir el llumet. Clauers, tallaungles 
i tallats a penes sobreviuen davant els llaveros, cortauñes i cortaos. Difícilment se sentirà 
que una habitació té esgambi o és esgambiosa. Si et vols raspallar les sabates, la roba o les 
dents, hauràs de menester un sepillo, encara que la jaia o la mare et diran que és una escobilla; 
però si vas al fons de la quadra, allí trobaràs el pobre raspall i si algú et vol traure diners et 

68 És cert que Galán (1999) se centra en el fragatí, un dels parlars en què la hibridació lèxica ha avançat més entre 
els joves, però la seva reflexió no es deu allunyar gaire del que podria haver passat –o podria estar passant– en altres 
poblacions de la Franja.
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raspallarà. Aniràs despasio –no a poc a poc– i miraràs de no fer roïdo. Farà gràcia dir soroll 
o siroll –com ho dien les jaies– i poca gent sabrà què vol dir sarrafoll o sarrabastall. En 
algun ganxo penjarà alguna corretja de cuero –algú anotarà que de curio i el guarnicioner 
afirmarà que cuiro és la paraula de sempre.
 Quan s’acabe el trènit s’haurà de llogar una casa per viure-hi, amb un corralet que, a més 
de gallines i conills, tinga ànics i algun andiot o titot. Si hi ha nens petits, amb uns ulls com 
una òbila, vius com un llamp, espavilats com una espurna, que porten capellet i faldassos 
o calçoncillets, que ploren una estona sí i l’altra també, que sanglotegen o eixeruguen, que 
siguen risallers. I sempre baldiris, trafotes i entremallats.
 Pel pes del castellà, en silenci, a poc a poc, han anat caent noms de les parts del cos, noms de 
persona, i els cultismes en castellà poden penetrar amb tota la força del món així que badem; 
l’Església és una font de penetració, un racó on no ha penetrat ni un brim d’aire fresc, l’escola 
pot decantar la qüestió a favor d’una llengua o d’una altra.
 I, juntament amb els castellanismes –dels quals exposo una mostra al final–, també l’oblit, 
la peresa, l’empobriment, han arraconat milers de paraules: aquestes es troben ja al Lèxic 
Esmorteït: només hi falten les que el poble ajudarà a recuperar (Galán 1999: 100-101).

5.2.4.2.17. Interferències lèxiques: síntesi

Malgrat que les figures presentades fins aquí per analitzar el procés d’hibridació lè-
xica del català de la Franja permeten fer-se una idea prou aproximada de la magnitud 
d’aquest procés, les conclusions que se’n poden extreure són merament impressionistes. 
Amb la voluntat d’obtenir una panoràmica global del canvi lingüístic en el lèxic nord-
occidental, doncs, hem elaborat la figura 1237, que plasma com ha evolucionat la pre-
sència de manlleus de la llengua espanyola en el català nord-occidental de les diferents 
localitats estudiades al llarg de les quatre franges d’edat del corpus. Aquest corpus es 
basa, només, en els manlleus que hem presentat en els apartats 5.2.4.2.1–5.2.4.2.16: un 
total de 68 ítems.69 Tot i que el subcorpus emprat és més reduït que el corpus de partida 
d’aquest treball –275 ítems per informant–, considerem que és suficient per extreure’n 
conclusions sòlides pel que fa a la distribució i a la cronologia de les interferències 
lèxiques i, per tant, per avançar en la comprensió de la situació de la llengua a la Franja 
que ens hauria de permetre donar resposta als objectius 4, 5 i 6 d’aquest treball.70

En primer lloc, i pel que fa a la distribució geogràfica dels manlleus entre els 
parlants més grans, la figura 1237 mostra que les comarques del nord de la Franja 
estan més interferides que no pas les del centre i sud. En efecte, si ens fixem en les 
línies blaves del gràfic constatarem que la varietat de Benavarri és la que ha incorporat 
històricament un nombre major de manlleus lèxics provinents de la llengua espanyola, 
seguida, a una certa distància, de les varietats de Tamarit de Llitera, Tolba i Campor-
rells, que contenen una quantitat similar –prou elevada– de manlleus. Els parlars del 
Baix Cinca i del Matarranya, en canvi, han estat molt més resistents a la pressió de la 
llengua castellana, si més no des d’una perspectiva històrica.

Aquest darrer apunt és pertinent perquè, si ens fixem ara en l’evolució dels 
manlleus al llarg de les quatre generacions estudiades, veurem com l’increment de les 

69 Com que a cada franja d’edat hi havia dos informants, cal tenir en compte que el nombre màxim possible de 
manlleus per franja d’edat és de 136.
70 Especialment perquè el corpus de partida no ha estat escollit ad hoc per demostrar una hipotètica tendència a la cas-
tellanització lèxica dels parlars franjolins, sinó que es tracta de mots que havien estat seleccionats per obtenir proves 
de l’evolució de determinats trets fonètics, fonològics i morfològics de les varietats estudiades. L’atzar ha volgut que 
també ens hagin estat útils per resseguir el procés d’hibridació lèxica de què ens hem ocupat en els darrers apartats.
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interferències s’ha produït especialment en aquelles poblacions tradicionalment menys 
interferides: Fraga, sobretot, i a més distància les varietats de la Portellada, Vilella de 
Cinca i Vall-de-roures.

Des d’una òptica global, doncs, sembla possible afirmar que la castellanització 
del català de la Franja és un procés històric que ha afectat i continua afectant amb més 
intensitat les varietats franjolines del nord –especialment la de Benavarri i, en menor 
mesura, la resta de varietats de la Ribagorça i la Llitera– que no pas les del centre i 
sud. Tanmateix, és precisament en aquestes darreres varietats –les del Baix Cinca i el 
Matarranya– on s’ha intensificat més la hibridació lèxica entre els parlants de la F1, 
especialment a la localitat de Fraga. Sembla evident, doncs, que la minsa introducció 
de la llengua catalana al sistema escolar no ha servit per contenir l’avenç de la llengua 
espanyola a les comarques franjolines: la castellanització del lèxic autòcton és un 
símptoma inequívoc que la pressió de la varietat de prestigi s’ha d’haver incrementat 
al llarg de les últimes dècades.

A l’est de la frontera administrativa, en canvi, la situació és d’estabilitat total: hi 
ha un petit nombre de castellanismes històrics que continuen sent vigents entre els jo-
ves, però en cap cas es pot parlar d’una tendència a l’adopció massiva de nous manlleus. 
L’efecte frontera explica, un cop més, l’evolució divergent dels parlars nord-occidentals 
situats a banda i banda de la frontera. Sembla clar, doncs, com deia Galán (1999: 99), 
que «l’esmorteïment de la nostra parla –i d’altres– és conseqüència de l’hegemonia de 
la llengua espanyola».

Figures 1237. Distribució dels manlleus de la llengua espanyola per localitat i franja d’edat
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La figura 1238, finalment, dona compte del fet que, malgrat que en algunes 
localitats com Fraga o la Portellada l’increment de castellanismes s’ha produït cla-
rament en el pas de la F3 a la F2, o de la F2 a la F1 –és a dir, en el marc de les dues 
generacions més joves–, la tendència general a la Franja ha estat la d’incorporar mots 
procedents de la varietat de prestigi d’una manera sostinguda al llarg dels últims cent 
anys. A partir del corpus estudiat, doncs, no podem traçar una cronologia del canvi 
lingüístic a la Franja que parteixi d’un moment històric concret, sinó que més aviat 
s’evidencia que el procés d’hibridació lèxica ha avançat sense aturador de generació 
en generació –sense que hi hagi, a més, cap indici que aquest procés s’hagi d’aturar o 
revertir, sinó més aviat el contrari: la previsió és que s’acceleri en aquelles àrees avui 
menys interferides, com sembla que ja està succeint al Baix Cinca i al Matarranya.

Figura 1238. Distribució dels manlleus de la llengua espanyola per franja d’edat

D’altra banda, la situació que acabem de dibuixar és una translació gairebé 
perfecta de la situació de la llengua catalana a la Franja en termes de vitalitat etnolin-
güística. Tal com es desprèn de les anàlisis més recents i detallades de la situació del 
català a la Franja des d’una òptica sociolingüística –vg. DGPL i Sorolla (2017) i Sorolla 
(2016b: 210-227)–, les comarques catalanòfones de l’Aragó han passat de ser un àmbit 
en què el català era socialment hegemònic als anys 90 a trobar-se de ple en «l’inici 
de la substitució sociolingüística» (Sorolla 2016b: 210). Fixem-nos, només, en un dels 
indicadors que se solen tenir en compte per valorar el grau de vitalitat etnolingüística 
de les llengües: la llengua inicial o llengua primera.

La figura 1239 –extreta de Giralt i Moret (2017: 15)– mostra clarament que el 
català ha passat de ser la llengua inicial majoritària de la població franjolina de més 
de 65 anys –concretament, un 68,4% tenien el català com a llengua primera– a ser ja 
minoritària entre la població de 15 a 29 anys –entre els quals només un 34% tenien 
el català com a llengua inicial l’any 2014. Aquesta evolució contrasta amb la de la 
llengua castellana, que passa de ser la llengua inicial de només un 31% dels habitants 
de la Franja de més de 65 anys a ser la llengua primera del 42.3% de joves franjolins.
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Figura 1239. Llengua inicial dels habitants de la Franja. Font: Giralt i Moret (2017: 15)

Per Sorolla (2017), que també analitza els percentatges d’ús de la llengua ca-
talana a la llar i obté uns resultats molt semblants als de la figura 1239, 

esta pèrdua de presència del català en l’àmbit familiar, sumada a una absència de visibilitat 
pública de la llengua, arracona la llengua pròpia en el principal àmbit del qual disposa: la 
llar. Si a més hi sumem que la població nouvinguda es manté força impermeable a la llengua, 
i que l’àmbit familiar és pràcticament l’únic àmbit on la població adquireix una competència 
suficient de la llengua, tot fa pensar que esta dinàmica porta la llengua a la minorització 
demogràfica, amb conseqüències en altres contexos que poden acabar sent arrossegats a l’àm-
bit familiar en la població més jove i entre les futures famílies (Sorolla, 2016). En algunes 
comarques, de fet, especialment les del nord (Ribagorça, Llitera), alguns resultats apunten 
que el manteniment de la transmissió intergeneracional del català ja no és generalitzat i té 
erosions rellevants (Sorolla 2017: 20) [la cursiva és nostra].

Aquesta darrera afirmació és crucial perquè demostra que la vitalitat etnolin-
güística del català i la hibridació lèxica dels parlars locals són elements inversament 
proporcionals: allí on la vitalitat de la llengua és menor, l’erosió del lèxic autòcton –i 
de moltes altres característiques morfofonològiques, a les quals ens hem referit anteri-
orment– és major: el parlar de Benavarri il·lustra perfectament aquesta relació. I, per 
contra, com més viva és la llengua en una comunitat i menors són els símptomes de 
substitució lingüística que presenta, menys interferida es troba aquesta varietat –com 
es pot observar, per exemple, al Matarranya. De fet, el mateix autor valida aquesta 
hipòtesi quan precisa, després d’haver avaluat múltiples indicadors sobre la salut de la 
llengua, que «la situació era especialment greu a la Ribagorça, i, amb matisos, la Llitera 
[mentre que] al Baix Cinca [la situació era] força similar a la general de la Franja i [...] 
al Matarranya les dinàmiques encara eren positives» (Sorolla 2016b: 226).

En aquest context de pèrdua de trets autòctons paral·lel a l’afebliment de la 
vitalitat dels parlars locals, és fonamental tenir en compte que l’estratègia del seces-
sionisme lingüístic sovint ha passat per intentar demostrar que les varietats locals 
mai podran assolir el prestigi de la seva varietat de referència, és a dir, de la llengua 
castellana. Des d’aquest punt de vista, és crucial remarcar que la hibridació lèxica no 
s’hauria de considerar una conseqüència del procés de substitució lingüística que afecta 
les varietats de la Franja, sinó que en seria més aviat una causa, promoguda per una 
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ideologia inspirada en l’autoodi que no accepta, ni desitja, una situació de normalitat 
per a les varietats locals de la Franja. Galán (1999) resumeix molt bé els contraforts 
mentals d’aquesta ideologia:

L’estratègia seguida pel secessionisme lingüístic ha consistit, en primer lloc, a negar el nom de 
català a les varietats locals, i tot seguit a remarcar les peculiaritats de la parla «engolint com 
rodes de molí, però amb gaudium et spes i com més millor, tot el lèxic castellà i, si pot ser, 
fins i tot la seua fonètica; negant-se a omplir els buits de les famílies lèxiques amb paraules de 
la mateixa arrel i omplint-los amb castellanismes; ressaltant les diferències que hi ha entre la 
parla vulgar col·loquial nostra i els cultismes de Fabra; inventant una gramatiqueta per a cada 
poble i, així, en la més pura línia cavernícola, ‘preservar la llengua de les males influències, 
mantenir-la pura’ –de catalanismes– fins a la mort (Galán 1999: 97).

Aquesta situació aboca el català de la Franja a una doble paradoxa, a la qual 
ja ens hem referit a Valls (en premsa, a). I és que, si bé als anys 90 «només el 9,3% de 
la població de la Franja denominava català a la seva llengua, el 47% la denominava 
xapurriau i el 32% utilitzava denominacions localistes, com fragatí» (Sorolla 2016b: 
217), avui, per primera vegada, sembla que els franjolins opten majoritàriament per 
designar les seves varietats amb el terme català –vg. la figura 1240. De retruc, doncs, 
sembla que podrien haver bandejat els prejudicis que aquestes denominacions duien 
associades, a saber: que les varietats franjolines són una barreja de català i castellà; i 
que són varietats estrictament locals, poc útils per comunicar-se més enllà de l’entorn 
més immediat.

Figura 1240. Denominacions de la llengua catalana a la Franja. Font: Sorolla (2016a: 83)

Paradoxalment, doncs, sembla que en el moment en què més parlants tenen 
clar que el que parlen no és cap barreja de llengües, la pressió de la llengua castellana 
en un entorn hostil a la normalització del català està contribuint a fer de les varietats 
franjolines una barreja. O, si es vol dir d’una manera més crua: les varietats de la Franja 
es podrien acabar convertint de facto en el chapurriau que no han estat mai. No cal 
dir que aquesta és una amenaça que plana sobre moltes altres varietats de la llengua; 
que això es produeixi en el català de la Franja, tanmateix, on és tan important treballar 
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per augmentar el prestigi de la llengua en aquests moments incerts, és especialment 
preocupant.

I vet aquí una segona paradoxa, relacionada amb el segon prejudici que esmen-
tàvem més amunt: que, en un moment en què la consciència d’unitat lingüística entre 
els franjolins augmenta, el contínuum dialectal nord-occidental s’afebleix. Dit d’una 
altra manera: les discontinuïtats ideològiques que tradicionalment han afavorit un estat 
d’opinió contrari a la unitat de la llengua a la Franja s’estan neutralitzant en un moment 
en què precisament s’incrementen les discontinuïtats lingüístiques transfrontereres.71

En aquest context, és imprescindible posar de manifest que el secessionisme 
lingüístic no només no treballa per la dignificació de les varietats locals, sinó que de 
fet és un dels responsables principals del desprestigi que llasta la normalització del 
català a la Franja: assumir que la difusió de l’estàndard català amenaça la idiosincràsia 
dels parlars franjolins i promoure, alhora, la incorporació massiva de castellanismes no 
sembla una posició gaire honesta. Afortunadament, sembla que la batalla pel nom de 
la llengua comença a estar guanyada. Ara cal, però, centrar-se en un aspecte molt més 
important: el del prestigi de les varietats franjolines, que difícilment podrà augmentar 
si acaben esdevenint –i això només si la vitalitat etnolingüística de la llengua no empit-
jora– varietats híbrides de català i espanyol. Si no avancem plegats en aquesta direcció, 
caldrà admetre que els partidaris d’esquarterar la llengua s’hauran sortit amb la seva.72

71 En el seu estudi sobre els parlars de la Terreta, Rosàs (2016) també es mostra convençuda que la frontera ideològica 
s’ha anat desdibuixant a mesura que el coneixement de la realitat lingüística ha anat augmentant entre la població 
autòctona. Segons aquesta autora, «és cert que hi ha algunes diferències entre les actituds i hàbits lingüístics dels 
habitants de banda i banda de la Noguera Ribagorçana: uns se senten més aragonesos i els altres més catalans, i uns 
utilitzen més el castellà en àmbits formals que no pas els altres. L’efecte, però, que la frontera politicoadministrativa 
pot haver exercit en algun moment sobre la consciència lingüística dels parlants cada cop es veu més contrarestat 
gràcies a un major coneixement de la realitat lingüística, que fa que, cada vegada més, els parlants de les dues ribes 
de la Noguera Ribagorçana valorin els seus parlars i els identifiquin com a varietats del català» (Rosàs 2016: 37).
72 Som conscients, tanmateix, que la relació entre prestigi i genuïnitat no és sempre directa, tal com assumeix 
Sistac (1999) en aquestes ratlles: «potser coincidiran amb mi que la distància lingüística (amb totes les prevencions 
que inspire el terme) entre un parlant mitjà (també amb totes les prevencions que inspire el terme) de les terres del 
Matarranya amb el català comú (ídem) és força inferior a la que hi ha entre un ribagorçà mitjà i el mateix català mo-
dèlic. No fora el mateix cas si el parlant fos fragatí o mequinensà, però vull recordar que, històricament, les primeres 
reivindicacions autòctones en favor del català es van produir a la Llitera, on les característiques ribagorçanes són 
ben vives, com ho és entre els parlants la percepció de les diferències (tant que, de segur, és el primer indret de la 
Franja on, històricament, s’ha inventat una llengua: el lliterà; però això és pura anècdota). Simbòlicament, també ha 
estat la Llitera el primer lloc on ha estat declarada la cooficialitat comarcal (Mancomunitat de la Llitera) i municipal 
(Camporrells). Així doncs, la llunyania o proximitat de l’estàndard no sembla estar en relació directa amb l’actitud 
dels parlants respecte a aquesta varietat. D’altra banda, el secessionisme lingüístic tampoc no sembla tenir en compte 
la distància dialectal. Una vegada més ens quedem amb la impressió que la sociolingüística guanya la partida a la 
dialectologia (Sistac 1999: 83) [la cursiva és nostra]». Tanmateix, no podem deixar de creure que una varietat híbrida 
per força serà percebuda com a menys útil —menys prestigiosa— pels parlants que ja parlen la varietat de prestigi 
que no pas una varietat més allunyada —per genuïna— del model de referència.
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6. Conclusions

6.1. Consideracions prèvies

Aquest treball parteix de la convicció que, per conèixer l’estat actual d’una llengua en 
un determinat territori, les anàlisis demolingüístiques a les quals se sol recórrer són, 
tot i que certament imprescindibles, clarament insuficients. Treballs com els de Sorolla 
(2016a i b) evidencien que és possible anar més enllà i detectar, en el si de la comunitat 
mantenidora d’una determinada llengua –els preadolescents que tenen el català com a 
llengua familiar al Baix Cinca i la Llitera, per exemple–, canvis de normes i actituds 
que revelen una precarització de la vitalitat etnolingüística difícil de detectar mitjan-
çant els indicadors que se solen tenir en compte en les enquestes d’usos lingüístics 
més habituals. Aquest autor demostra, per exemple, que és possible detectar l’inici d’un 
procés de substitució lingüística malgrat que no es registrin variacions significatives en 
l’índex de transmissió lingüística intergeneracional. En el cas concret de les esmentades 
comarques franjolines, Sorolla (2016a) determina que

La major part dels preadolescents que només usen el català amb els progenitors desenvolupen 
rols catalanoparlants, però una part molt significativa desenvolupa rols castellanoparlants 
(25,4%). Això apuntaria que el català trontolla com a llengua intragrupal [...] i que molts 
catalanoparlants familiars parlen castellà entre ells. A més, els preadolescents que utilitzen 
les dues llengües amb els progenitors majoritàriament desenvolupen rols castellanoparlants 
(67,6%), la qual cosa afegiria una altra via d’erosió de la llengua, pel fet que aquells que tenen 
les dues llengües en l’àmbit familiar solen prioritzar-ne una, el castellà. Finalment, la majoria 
dels preadolescents que només tenen el castellà com a llengua familiar mai no usen el català 
amb els companys. [Per tot plegat, considera que] la norma (tradicional) en les relacions intra-
grupals ha canviat, pel fet que una quarta part dels preadolescents catalanoparlants familiars 
desenvolupen rols castellanoparlants, [i afirma que, com a conseqüència,] els límits interètnics 
estan canviant entre els preadolescents de la Franja: el castellà està penetrant com a llengua 
d’interacció en espais tradicionalment catalanoparlants. Aquest és un símptoma clar de l’inici 
del procés de substitució lingüística, [que no es produiria per un trencament de la transmissió 
lingüística intergeneracional, sinó que] s’estaria iniciant en les interaccions entre iguals. [Des 
d’aquest punt de vista,] la substitució lingüística de la Franja podria trobar-se en un procés 
inicial, com en el cas del Carxe (Montoya Abat 2014), i seria possible la seva anàlisi en temps 
real, i el més important, es podrien crear les condicions idònies en aquest estadi inicial per a 
la seua aturada i futura reversió (Sorolla 2016a: 75-77).
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No hi ha dubte que l’interès del treball de Sorolla (2016b) exigeix que es dugui a 
terme un estudi de característiques similars als dos extrems de la Franja –la Ribagorça 
i el Matarranya– que permeti aprofundir en l’anàlisi de l’estat actual de la llengua en 
aquestes dues comarques que, segons tots els indicadors demolingüístics, avui són les 
àrees en què el català gaudeix d’una salut més bona –al Matarranya– i més precària 
–a la Ribagorça– de tot l’Aragó catalanòfon.

Ara bé, malgrat el canvi de perspectiva epistemològica i metodològica –l’anà-
lisi de xarxes socials per detectar un procés de substitució lingüística abans que es 
desencadeni– de la recerca duta a terme per Sorolla (2016b), tant aquest treball com les 
investigacions de caire més demolingüístic, pel fet de centrar-se en el comportament 
sociolingüístic dels parlants, deixen fora del focus d’atenció un element essencial per 
conèixer el grau de salut de la llengua de la qual s’analitzen els coneixements, els usos 
i les representacions: es tracta del component estrictament lingüístic, és a dir, de l’anà-
lisi de la influència de les varietats de prestigi damunt la fesomia de les varietats en 
si, que sovint es transformen profundament per la seva condició de parlars subalterns 
davant d’una determinada varietat estàndard en tots els seus nivells: fonètic, fonològic, 
morfològic, lèxic i sintàctic. 

Aquest treball pretén precisament posar de manifest que hi ha una tercera 
via per detectar l’inici d’un procés de substitució lingüística: la de l’anàlisi del grau 
d’hibridació estructural d’unes varietats sotmeses a la pressió de la varietat estàndard 
d’una altra llengua. En el cas de la Franja, l’acceleració dels processos de pèrdua es-
tructural dels dialectes franjolins per influència de l’estàndard espanyol –uns processos 
que en molts casos no són nous, sinó que han afectat aquestes varietats com a mínim 
des del primer quart del segle xx– s’afegeix a la precarietat funcional que ha caracte-
ritzat històricament aquestes varietats.73 Com a conseqüència, sembla que la llengua 
catalana a la cruïlla catalanoaragonesa podria estar deixant enrere l’autonomització 
ideològica a què l’havia sotmès la dictadura –la màxima expressió de la qual va ser 
l’adopció massiva del terme pejoratiu xapurriau per referir-se a les varietats locals de 
català– al mateix temps que es consolida un procés d’autonomització lingüística que 
podria acabar amenaçant la mateixa existència d’aquestes varietats. En efecte, si les 
tendències detectades en analitzar l’evolució i l’estat actual de la llengua a la Franja es 
consoliden, a mitjà termini la distància lingüística de les varietats franjolines respecte 
a la llengua castellana podria ser fins i tot menor que la distància lingüística d’aques-
tes varietats respecte als parlars nord-occidentals amb els quals tradicionalment ha 
format un contínuum: l’anàlisi del moment present ens indica, doncs, que aquestes 

73 Una precarietat que entronca directament amb el desprestigi secular de la llengua catalana a l’Aragó i que explica, 
per exemple, que a la Franja no s’hi produís cap revifada de l’activisme cultural en llengua catalana durant el període 
de la Renaixença. Segons alguns autors –Giralt (2012: 41) n’esmenta alguns–, una de les tragèdies de la Franja és 
que aquesta desvinculació de les dinàmiques generals de dignificació de la llengua ha perdurat fins als nostres dies. 
D’altra banda, cal tenir en compte que tots aquests factors deuen haver contribuït a la reducció territorial de l’àmbit 
lingüístic català que es podria haver produït com a mínim en tres de les poblacions estudiades per Giralt (1999) –les 
localitats d’Açanui, Calassanç i Sant Esteve de Llitera. Segons aquest autor, en aquestes tres poblacions de filiació 
catalana però amb trets de transició cap a l’aragonès, «entre els parlants de menys de 35 anys hi ha un percentatge 
ben alt d’individus que exclusivament usa el castellà com a llengua de comunicació (però entén perfectament el 
català local, és a dir, són parlants passius» (Giralt 1999: 78). Malgrat que Giralt (1999) admet que el prestigi de les 
varietats lliteranes ha anat augmentant a mesura que han anat esdevenint elements d’identificació locals, el prestigi 
en aquestes tres localitats podria haver arribat tard –tan tard com ha arribat per al parlar de filiació aragonesa de la 
localitat veïna d’Alins, on ja no queda cap parlant de la varietat local. L’amenaça de la reducció de l’àmbit territorial 
de la llengua –un dels elements clau per determinar que un procés de substitució lingüística es troba en una fase 
avançada (Junyent 1992: 53-74)– plana, doncs, també damunt de la llengua catalana en aquest racó de la Franja.



B  T
P  L

BIBLIOTECA TÈCNICA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA

La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals 
a la cruïlla catalanoaragonesa232

varietats corren un risc real de substitució lingüística, que s’afegeix als pertorbadors 
indicis detectats en diversos treballs recents –vg. especialment DGPL i Sorolla (2017) 
i Sorolla (2016a i b). Aturar i revertir aquesta situació és a les nostres mans, i només 
serà possible amb una política lingüística favorable al català molt més activa per part 
del govern de l’Aragó: altrament, ens arrisquem que els processos detectats en aquest 
conjunt de treballs siguin irreversibles.

6.2. Conclusions

En les investigacions sobre el canvi lingüístic en curs en català nord-occidental dutes a 
terme fins avui s’ha argüit que tant l’augment de la incidència de l’efecte frontera entre 
Catalunya i la Franja com l’advergència progressiva dels parlars nord-occidentals de Ca-
talunya i Andorra a les varietats de prestigi al llarg del segle xx s’han degut bàsicament 
a factors ideològics: a l’augment de les discontinuïtats socioculturals i ideològiques que 
l’autonomització política ha provocat entre Catalunya i l’Aragó, en el primer cas; i a 
l’èxit, en el segon cas, d’una política lingüística d’ascendència monolingüe a Catalunya 
i a Andorra –fruit d’aquesta mateixa autonomització– que, segurament sense pretendre-
ho, ha afavorit la identificació de la llengua catalana amb la seva varietat estàndard. En 
consonància amb els resultats prospectius de Valls (en premsa, a i b), però, en aquest 
treball hem partit d’un corpus menys condicionat morfològicament –respecte a Valls 
(2013)– per mirar de demostrar que l’efecte frontera també es podria haver degut a la 
pressió de la llengua espanyola, la qual, a força d’ocupar els espais de prestigi que a 
Catalunya i Andorra ocupa l’estàndard català, podria haver acabat influint en la fonè-
tica, la fonologia, la morfologia i el lèxic de les varietats franjolines. Els resultats que 
hem presentat a l’apartat 5 no deixen lloc per al dubte: és evident que en aquest marge 
polític de la llengua catalana, l’escapçament administratiu de la comunitat de parla ha 
afavorit que es consolidi una fractura geolectal –en paraules de Massanell (2009)– com 
a conseqüència de la pressió de les varietats de prestigi catalana i espanyola a l’est i 
a l’oest de la frontera administrativa, respectivament. Amb aquests resultats a la mà 
sembla plausible afirmar, doncs, que el principal argument del secessionisme lingüístic 
aragonès –la por a la dissolució de les varietats autòctones com a conseqüència de la 
pressió del català estàndard– està mancat de qualsevol base empírica.

Més enllà de la constatació que la influència de la llengua espanyola també ha 
exercit un paper rellevant en l’increment de l’efecte frontera entre les varietats parlades 
a banda i banda dels límits interautonòmics, aquest estudi també s’ha ocupat de donar 
resposta als següents sis objectius específics:

1. En primer lloc, els resultats presentats han permès constatar que les conclu-
sions de Valls (2013) eren molt consistents. Malgrat que el corpus de partida d’aquest 
treball té unes característiques molt diferents del corpus de partida de Valls (2013),74 
les tendències detectades han estat extraordinàriament coincidents: els processos de 

74 Val la pena recordar que a Valls (2013) partíem d’un corpus de 113.749 ítems que contenia sobretot informació 
sobre la flexió nominal i verbal regular, és a dir, se centrava en trets recurrents, predictibles, amb una alta freqüència 
d’aparició en el discurs dels parlants. En el present estudi, en canvi, hem partit d’un corpus de 53.350 ítems que 
conté sobretot informació sobre el lèxic i la flexió verbal irregular –informació, per tant, molt menys predictible–, 
a més d’ítems seleccionats per estudiar la fonètica, la fonologia i la morfologia flexiva i derivativa nominal de les 
varietats nord-occidentals.
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convergència horitzontal que han tingut lloc a la Franja, per una banda, i a Catalunya, 
per l’altra, i l’impacte de l’efecte frontera com a conseqüència de l’escapçament del 
tradicional contínuum dialectal –que ha provocat, com hem vist, un procés de diver-
gència horitzontal entre els parlars situats a l’est i a l’oest de la frontera– han emergit 
constantment durant l’anàlisi de les dades tant quantitatives com qualitatives.75 De fet, 
la naturalesa del corpus d’aquest treball, menys centrat en els aspectes morfològics de 
les varietats estudiades, no només ha permès constatar el procés d’advergència vertical 
de les varietats franjolines amb l’estàndard espanyol, sinó que també ens ha permès 
analitzar fins a quin punt es mantenen els trets propis dels parlars nord-occidentals 
que ens havien empès a considerar –a nosaltres, i a autors com Viaplana (1999), Ro-
mero (2001) o Sistac (1992: 43)– que aquestes varietats s’estaven accentualitzant a 
Catalunya. La conclusió és clara: malgrat que hi ha un nombre considerable de trets 
fonètics i fonològics autòctons que mantenen una certa vitalitat especialment a l’àrea 
ribagorçanopallaresa –tot i que en clara recessió al Pallars Jussà– i tortosina –tot i que 
en marcat retrocés a la Ribera d’Ebre–, la majoria dels trets diferencials dels parlars 
nord-occidentals han reculat de manera molt notable al llarg de les quatre generacions 
de parlants estudiades –tal com veurem en parlar del segon objectiu d’aquest treball.

2. Un segon objectiu destacat d’aquest estudi era la voluntat d’aprofundir en
l’anàlisi qualitativa del procés de desdialectalització del nord-occidental de Catalunya 
per determinar quins trets –o mots– autòctons es mantenen vigents i quins, en canvi, 
pràcticament han desaparegut de la parla de les generacions joves. L’anàlisi de les 
dades qualitatives ens ha permès objectivar el retrocés palpable de moltes solucions 
habituals en la parla de la F4 que, en canvi, pràcticament han desaparegut de la par-
la dels informants més joves. Alguns exemples en són la pèrdua de /e/ etimològica 
seguida de /ó/ en mots com redó, en l’àmbit del vocalisme; la geminació de /b/ i /ɡ/ 
davant de /j/ o /w/ en mots com gàbia, la conversió de /u/ intervocàlica en [β] en mots 
com riuet i la palatalització de /n/ precedida de /j/ en mots com feina, en l’àmbit del 
consonantisme; el manteniment dels plurals amb /n/ dels antics proparoxítons llatins 
en mots com jóvens, en l’àmbit de la morfologia nominal;76 el retrocés de les formes 
ham i hau de la primera i la segona persones del plural de l’auxiliar haver, en l’àmbit 
de la morfologia verbal, i el retrocés de les variants selló o silló per designar un càn-
tir, en l’àmbit del lèxic. D’altra banda, també hem constatat la residualització de totes 
les pronúncies tradicionalment considerades vulgars –amb totes les prevencions que 
inspira el terme– arreu de l’àrea estudiada, com ara les dels mots becicleta, asmari o 
llàpits. La possibilitat de resseguir el canvi lingüístic des d’una òptica tant quantitativa 

75 A més, en aquests darrers anys han aparegut nous treballs, com el de Rosàs (2016) que han confirmat la incidència 
de l’efecte frontera a la divisòria entre Catalunya i l’Aragó. Aquesta autora, per exemple, conclou que «alguns dels 
joves enquestats, especialment a l’àrea administrativament ribagorçana, es mantenen força fidels a les solucions 
tradicionals, [mentre que] els processos de canvi són més acusats a l’àrea administrativament pallaresa, on un major 
contacte amb la varietat del català estàndard podria ser la responsable de l’abandonament de certs trets, especialment 
de trets marcats». Arran d’això arriba a la conclusió que «la frontera política pot modificar el traçat de les isoglosses 
i fer augmentar les diferències entre les varietats que es parlen a banda i banda d’un límit administratiu, fins al punt 
que la frontera administrativa pot acabar exercint de frontera dialectal».
76 Com ja hem comentat anteriorment, els plurals amb /n/ dels antics proparoxítons llatins es consideren d’abast gene-
ral –normatius, doncs, per al conjunt de parlants de la llengua– en la proposta d’estàndard oral de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Segons les dades del nostre corpus, tanmateix, la consideració com a formes normatives no ha impedit que 
aquestes variants retrocedeixin de manera molt notable arreu de les comarques de parla nord-occidental. Exemples 
com aquest fan palès, doncs, que amb la inclusió de determinades formes dialectals en la normativa i l’estàndard 
no n’hi ha prou per afavorir el manteniment de la dialectalitat de la llengua catalana, atès que l’impacte d’aquesta 
consideració en el foment de l’ús de les variants autòctones diferencials ha estat molt limitat.
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com qualitativa permet tenir una doble visió prospectiva de la realitat, ja que no només 
obtenim una panoràmica general dels canvis que han afectat la llengua del primer 
quart del segle xx ençà, sinó que també podem identificar en quins trets específics el 
procés de desdialectalització s’ha acomplert del tot i en quins altres, en canvi, encara 
és possible incidir per mirar de revertir-lo.

3. En tercer lloc, aquest treball pretenia aportar noves dades empíriques que
demostressin que l’efecte frontera no és un fenomen exclusiu dels límits interestatals. 
Els resultats que hem presentat així ho avalen, i fan peremptori que es dugui a ter-
me un treball de característiques similars a la resta de marges polítics que escapcen 
l’àmbit lingüístic català, perquè necessitem tenir una visió de conjunt dels fenòmens 
sociolingüístics que afecten l’estructura de la llengua en els diferents territoris de parla 
catalana i, molt especialment, en els seus marges interautonòmics, que és on la llengua 
sol distar més dels models de prestigi que resulten de la codificació pluricèntrica que 
ha acabat regint els diferents processos de normalització de la llengua. D’altra banda, 
en el moment d’escriure aquestes ratlles la frontera autonòmica podria acabar esdeve-
nint una frontera estatal. Qui sap si en el futur aquest treball constituirà un bon punt 
de partida per avaluar l’acceleració o desacceleració dels processos de convergència 
i divergència detectats arran de la conversió en frontera interestatal d’una frontera 
tradicionalment intraestatal. 

4. Un quart objectiu fonamental d’aquest treball era determinar quantitati-
vament quin és el grau d’influència de la llengua castellana en l’evolució dels parlars 
franjolins, identificar quines àrees geogràfiques es troben més interferides i establir 
una cronologia del canvi lingüístic per atracció al model referencial espanyol.

En termes globals, aquest estudi ens ha permès comprovar que la distància 
lingüística entre les varietats de la Franja i la llengua castellana és menor a les co-
marques del nord que no pas a les del sud. També hem demostrat, però, que aquesta 
menor distància no es deu només a factors històrics –com ara la major coincidència de 
l’inventari fonemàtic de les varietats apitxades amb l’inventari de la llengua espanyola–, 
sinó també –i aquesta és potser la principal contribució d’aquest treball– al fet que les 
comarques del nord, i molt especialment la varietat de Benavarri, s’han castellanitzat 
a un ritme molt més ràpid que no pas les del centre i del sud –tot i que la varietat de 
Fraga, potser pel seu caràcter semiurbà, també està molt més interferida avui que mig 
segle enrere. Com veurem tot seguit, tanmateix, la castellanització dels parlars fran-
jolins no és un fet aïllat de les varietats ribagorçanes, sinó que ha afectat, en major o 
menor mesura, tots els parlars estudiats de l’Aragó catalanòfon.

Pel que fa a la cronologia d’aquest procés d’anivellament amb la llengua espa-
nyola, tot sembla indicar que es tracta d’una tendència antiga, progressiva i sense un 
inici clar, que tanmateix es podria haver accelerat en el pas de la F3 a la F2 –coincidint, 
doncs, amb l’augment de l’efecte frontera que ha tingut lloc arran de la consideració 
del català a Catalunya com a llengua cooficial.

Aquesta acceleració s’observa clarament en la modificació dels inventaris fone-
màtics dels parlars del nord i el centre de la Franja. Pel que fa als fonemes vocàlics, en 
aquest treball hem comprovat com diversos informants de la Ribagorça –especialment 
de Benavarri– i, en menor mesura, de la Llitera –especialment de Camporrells–, avui 
dia presenten un inventari tant tònic com àton de només cinc vocals –les cinc de què 
consta l’inventari vocàlic del castellà. En segon lloc, però –i aquesta és una descoberta 
que considerem molt rellevant–, també hem constatat que arreu de la Franja mols 
parlants tendeixen a pronunciar amb fonètica castellana –és a dir, amb vocals mitjanes 
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altes– mots molt semblants en aquestes dues llengües però que tradicionalment s’havien 
pronunciat amb vocals mitjanes baixes. Com a conseqüència, sembla plausible afirmar 
que les vocals /ɛ́/ i /ɔ́/ no només estan desapareixent de l’inventari fonemàtic d’alguns 
parlants en determinades varietats del nord de la Franja, sinó que la densitat d’aparició 
d’aquests fonemes sembla decréixer, en major o menor grau, arreu de la Franja. Com 
hem vist, aquest fenomen ja s’ha documentat en altres àrees de l’àmbit lingüístic català, 
com la de l’alacantí. A diferència del que afirmava Montoya (2000) en parlar d’aques-
ta varietat valenciana, tanmateix, a l’Aragó catalanòfon aquest canvi és molt recent, 
ja que ben just si es detecta a partir de les generacions nascudes a mitjans dels anys 
setanta del segle passat. Caldrà estar ben amatents, doncs, per veure si aquest procés 
de convergència amb el castellà es consolida, perquè es tracta d’un canvi rellevant de 
l’estructura fonològica de la llengua que podria revelar una certa atròfia lingüística 
dels parlars franjolins.

El procés de pèrdua estructural de l’inventari fonemàtic, però, no s’acaba aquí. 
En aquest treball hem constatat un cop més com la regressió del fonema consonàntic 
/ʎ/ en favor del fonema coincident amb el castellà, /j/, es va consolidar en primer lloc 
entre els parlants de la F3 –nascuts de mitjana l’any 1954– de les comarques franjoli-
nes, i s’ha accelerat entre els parlants de la F2, nascuts pels volts de l’any 1978. Tots 
els indicis assenyalen que en aquestes comarques ha estat un procés simultani al que 
ha afectat la majoria de varietats més conservadores de la llengua espanyola –aquelles 
que encara no eren ieistes a mitjan segle xx, com les navarroaragoneses (Frago 1978). 
Ara bé, malgrat que la frontera administrativa ha actuat de dic de contenció davant de 
l’expansió d’aquest fenomen, actualment l’àrea de distribució de /j/ ja s’estén per bona 
part de l’àrea de parla nord-occidental. De fet, malgrat el major conservadorisme de 
les varietats lleidatanes –tret de les del Segrià– i les tortosines –tret de les de la Ribera 
d’Ebre–, es tracta d’un procés de canvi que probablement acabarà afectant totes les 
varietats geolectals de la llengua catalana.

D’altra banda, i encara en l’àmbit de l’inventari consonàntic, en aquest treball 
hem documentat indicis d’un possible procés de despalatalització de /ʃ/ a la localitat 
de Fraga en mots com nàixer o coixa –pronunciats [ˈnajse] i [ˈkojsɛ], vg. la taula 2–, 
així com indicis d’una possible assimilació dels fonemes fricatiu i africat /z/ i /ʒ/ a /s/ 
i /t͡ ʃ/ –de [ka̍ zeta] a [ka̍ seta] ‘caseta’ i de [diˈʒɔws] a [diˈt͡ ʃɔws] ‘dijous’ – entre els par-
lants més joves d’aquesta localitat. En ambdós casos es tracta, novament, de fonemes 
que ja s’ha atestat que avancen en altres àrees frontereres de l’àmbit lingüístic català. 
Segons Rosàs (2016), malgrat l’estabilitat que ha caracteritzat els límits d’aquestes dues 
isoglosses al llarg del segle xx, sembla que l’ensordiment de les fricatives i africades 
alveolars podria estar avançant cap a l’est fins a la frontera catalanoaragonesa, possi-
blement a causa de la pressió de la llengua castellana –tal com succeeix, també, en les 
grans ciutats del país, on el contacte de llengües és més intens. Si més no, aquesta és 
la tendència que detecta en parlants joves de la Terreta aragonesa. Tot i que per ara la 
presència de /s/ i /t͡ ʃ/ en comptes de /z/ i /ʒ/ a Fraga és clarament minoritària, caldrà no 
perdre de vista l’evolució d’aquest procés de canvi en el futur, perquè podria modificar 
de manera molt notable la fesomia del parlar fragatí –i potser, de retop, la dels parlars 
de la seva àrea d’influència.

A mesura que hem avançat en l’anàlisi de les dades qualitatives hem comprovat, 
també, que la influència de la llengua castellana no afecta només determinats fonemes 
de l’inventari de les varietats franjolines –i, en el cas del ieisme, del conjunt de parlars 
nord-occidentals–, sinó que també podria estar modificant alguns fenòmens de tipus 
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fonològic propis del conjunt de varietats nord-occidentals estudiades. És el cas de 
l’obertura de /e/ àtona inicial. Gràcies a l’anàlisi del corpus hem pogut comprovar que 
el principal factor que desencadena la substitució de la pronúncia autòctona [a]- per 
[e]- no és pas el fet que en català un determinat mot s’escrigui amb <e> o que la seva 
pronúncia estàndard sigui amb aquest so –mots com enciam o eixugar, per exemple, 
continuen pronunciant-se molt majoritàriament amb [a]–, sinó el fet que en castellà hi 
hagi un mot per designar el mateix concepte que comenci amb una [e] àtona inicial. Els 
exemples analitzats en aquest treball, a més, demostren que la recessió de la solució 
tradicional s’ha consolidat primerament a la Franja, i només unes dècades més tard ha 
penetrat a l’est de la frontera administrativa –fins al punt, això sí, que avui la pronúncia 
tradicional de les varietats nord-occidentals ja és pràcticament desconeguda per a bona 
part dels informants més joves.

Un altre àmbit en el qual hem documentat que la pressió de la llengua castellana 
podria estar modificant la fesomia de les varietats de la Franja és el de la morfologia. 
A tall d’exemple, ens referirem novament a la distribució de l’adjectiu masculí singular 
excursion[iste] ‘excursionista (m.)’, amb morf de gènere masculí analògic. Com hem vist 
a 5.2.3.1.1.1, l’àrea geogràfica en què aquest fenomen és vigent s’ha reduït de manera 
molt notable en el pas de la F4 a la F1. Tant, que avui dia només és un tret viu entre 
les generacions joves a les Terres de l’Ebre, i especialment a la Terra Alta, al Montsià 
i al Baix Ebre –a més de la localitat de Vall-de-roures, al Matarranya. A la resta de 
comarques –incloses les de la Franja– on era un tret històric, la reculada ha estat molt 
important, de manera que entre els parlants de la F1 els adjectius analògics acabats 
amb -iste només apareixen de manera esparsa. Aquests resultats demostren, doncs, 
que si bé al Principat de Catalunya aquest canvi es deu haver produït per la tendència 
de les varietats nord-occidentals a anivellar-se a la varietat estàndard, a la Franja el 
motor del canvi no pot pas haver estat aquesta mateixa tendència, sinó el contacte amb 
la llengua castellana, en la qual, com és sabut, aquests adjectius tampoc no presenten 
flexió de gènere. Aquest exemple demostra, doncs, com dos processos de canvi motivats 
per factors externs diferents –la influència dels estàndards català i espanyol– poden 
desembocar en sengles resultats idèntics.

No és el cas de l’exemple al qual ens referirem a continuació: la conversió a 
invariables –com en castellà– d’adjectius que tradicionalment presentaven un morf de 
gènere femení, com els adjectius pobre i pobra. Malgrat la rendibilitat d’aquesta mena 
de solucions a l’hora d’evitar possibles casos d’ambigüitat, sembla que entre les noves 
generacions de la Franja –i, residualment, també d’alguns punts de Catalunya– s’està 
imposant la forma invariable [ˈpɔβɾe] –o [ˈpoβɾe] allí on els parlants ja no articulen 
vocals mitjanes baixes– per al femení: una solució, doncs, novament paral·lela a la de 
la llengua castellana.

Pel que fa al lèxic, que ha ocupat un espai destacat en aquest treball, potser no 
cal reiterar que la llengua castellana està actuant com un corró damunt les varietats de 
la Franja. D’una banda, hem vist que l’adopció de manlleus provinents de la llengua 
espanyola ha estat massiu entre els parlants de les noves generacions franjolines. D’altra 
banda, hem constatat que també és una tendència general l’abandonament de les pro-
núncies tradicionals –adaptades morfològicament o fonèticament a la llengua catalana– 
d’alguns dels manlleus històrics de les diferents varietats franjolines, com ara naranjo, 
enero, cocina, cenizas o tesoro. L’acció combinada d’aquestes dues tendències ha estat 
possiblement la que ha contribuït en major mesura a escurçar la distància lingüística 
global entre les varietats de català de la Franja i l’estàndard de la llengua espanyola.
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Pel que fa a la cronologia d’aquest procés de convergència, a més, sembla 
possible afirmar que la castellanització del català de la Franja és un procés històric 
que ha afectat i continua afectant amb més intensitat les varietats franjolines del nord 
–especialment la de Benavarri i, en menor mesura, la resta de varietats de la Ribagorça
i la Llitera– que no pas les del centre i sud. Tanmateix, cal tenir ben en compte que 
és precisament en aquestes darreres varietats –les del Baix Cinca i el Matarranya– on 
la hibridació lèxica s’ha intensificat més entre els parlants de la F1, especialment a la 
localitat de Fraga. Per tot plegat sembla plausible afirmar que la minsa introducció de 
la llengua catalana al sistema escolar no ha servit per contenir l’avenç de la llengua es-
panyola a les comarques franjolines, i que la castellanització massiva del lèxic autòcton 
és un símptoma inequívoc que la pressió de la varietat de prestigi s’ha incrementat al 
llarg de les últimes dècades.

El contrast amb les comarques d’administració catalana –el que hem convingut 
a anomenar «efecte frontera»– és molt important: malgrat que hi ha un petit nombre 
de castellanismes històrics que continuen sent vigents entre els joves, en cap cas es pot 
parlar d’una tendència a l’adopció massiva de nous manlleus. L’efecte frontera, doncs, 
explica un cop més l’evolució divergent dels parlars nord-occidentals situats a banda 
i banda de la frontera administrativa i posa de manifest, com deia Galán (1999: 99), 
que «l’esmorteïment de la nostra parla –i d’altres– és conseqüència de l’hegemonia de 
la llengua espanyola».

5. Un cinquè objectiu d’aquesta recerca, molt relacionat amb l’objectiu anterior,
era analitzar si és possible establir un cert grau de correspondència entre les àrees més 
interferides i les àrees en què la vitalitat etnolingüística de la llengua catalana s’ha 
vist més erosionada. La nostra hipòtesi era que, posant en relació la interferència per 
contacte de llengües, els canvis recents de la situació sociolingüística i els canvis en 
els rols sociolingüístics dels parlants, podríem arribar a detectar les àrees més ame-
naçades pel procés de substitució lingüística al qual, de no revertir-se les tendències 
detectades fins ara, semblen abocades a mitjà termini les varietats franjolines. Tal com 
ja hem avançat a l’apartat 6.1, la relació entre la vitalitat etnolingüística i la hibridació 
estructural dels parlars franjolins és inversament proporcional: allí on la vitalitat de 
la llengua és menor, l’erosió dels trets autòctons és major –el parlar de Benavarri il-
lustra perfectament aquesta relació. I, per contra, com més viva és la llengua en una 
comunitat i menors són els símptomes de substitució lingüística que presenta, menys 
interferida es troba aquesta varietat –com es pot observar, per exemple, al Matarranya. 
Reivindiquem, doncs, l’anàlisi de la hibridació estructural dels parlars sotmesos a la 
pressió d’una varietat estàndard d’una altra llengua com a procediment essencial –però 
sempre complementari a altres indicadors– per detectar l’estadi inicial dels processos 
de substitució lingüística de les llengües minoritzades.

6. Finalment, i com a darrer objectiu d’aquest treball, ens proposàvem avaluar
fins a quin punt eren sòlids els postulats del moribund secessionisme lingüístic ara-
gonès, perquè intuíem –sense cap base empírica, encara– que l’evolució actual de les 
varietats franjolines s’ha produït bàsicament per atracció al model referencial espanyol. 
Esperem que els resultats d’aquest treball constitueixin la base empírica que ens man-
cava. Segons el nostre parer, demostren a bastament que la pràctica totalitat dels canvis 
detectats a la Franja –sempre en detriment, recordem-ho un cop més, de les formes 
patrimonials dels parlars franjolins– s’han produït per convergir sistemàticament amb 
les solucions pròpies de la llengua espanyola, mai –llevat d’algun cas anecdòtic– amb 
l’estàndard de la llengua catalana.
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En aquest context, és inevitable concloure que el principal enemic per a la 
normalització del català a la Franja és precisament el grupuscle secessionista que tant 
ha clamat en contra de la unitat de la llengua. Defensar que la difusió de l’estàndard ca-
talà amenaça la idiosincràsia dels parlars franjolins i promoure, alhora, la incorporació 
massiva de castellanismes no pot considerar-se sinó una mostra de cinisme. I reclamar 
la supressió de les minses accions encaminades a normalitzar el català a l’Aragó –inclòs 
l’ensenyament de la llengua a l’escola– amb l’excusa que els seus impulsors fan política 
pancatalanista aboca les varietats franjolines a un procés d’hibridació que, aquest cop 
sí, les pot convertir –sempre que no es trenqui la transmissió lingüística intergenera-
cional– en veritables xapurriaus.

En aquest context, és evident que caldrà estar ben amatents, doncs, a l’hora 
d’avaluar qualsevol mesura de normalització lingüística impulsada pel govern regio-
nal i les institucions locals, perquè per ara el futur al qual semblen abocades aquestes 
varietats –un futur en el qual cada vegada menys parlants joves faran servir unes 
varietats més interferides– és més aviat galdós. Revertir les tendències detectades en 
aquest i altres treballs recents hauria de ser el principal propòsit d’unes administraci-
ons que, després de moltes legislatures de contraplanificació lingüística, semblen més 
predisposades a vetllar pel patrimoni lingüístic de l’Aragó. No s’hi val a confiar-se, 
però. Al capdavall, probablement caldrà un cop més que siguin els mateixos parlants 
del territori els que hagin de reclamar una acció política que fins avui els ha estat sis-
temàticament negada. 

Alhora, caldrà insistir en la necessitat de reorientar la política lingüística vigent 
a Catalunya per tal de capgirar l’actual procés de desdialectalització que pateixen les 
varietats nord-occidentals principatines. Avui dia, el manteniment de la dialectalitat 
d’aquests parlars no hauria de ser un tema banal en tota acció planificadora no encami-
nada a la fragmentació de la comunitat lingüística, perquè ja se sap que una comunitat 
lingüística és sobretot un espai referencial d’identificació amb una llengua i el sentit 
comú diu que, en la mesura que es mantingui el contínuum nord-occidental –avui 
certament amenaçat–, el posicionament ideològic sobre la unitat de la llengua per part 
dels parlants haurà de conviure amb l’evidència que, siguin de l’indret on siguin, tots 
s’entenen parlant en la seva llengua.
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat

1 L’estació més freda de l’any és l’... hivern
2 El primer mes de l’any és el... gener
3 Després del mes d’abril ve el mes de... maig
4 L’endemà de dimecres és... dijous
5 Entre ahir i demà hi ha el dia de ... avui
6 Després de dinar m’agrada estirar-me i fer una... migdiada
7 Ja no és la tarda, però tampoc no és la nit: és el... vespre
8 No ha faltat ningú: han vingut... tots
9 La plaça estava plena: hi havia molta... gent
10 No viu en una plaça: viu en un... carrer
11 Barcelona és una gran... ciutat
12 No viu en una gran ciutat; viu en un petit... poble
13 No és una dona: és un... home
14 No són dues dones: són dos... homes
15 Ja no és un nen, però encara no és un home: és un... xiquet
16 Viu de treballar la terra: és un... pagès
17 D’un que ha estudiat medicina diem que és un... metge
18 Qui ensenya els nens a l’escola és un... mestre
19 Si és una noia diem que és una... mestra
20 Si són dos nois, diem que són dos... mestres
21 I si són dues noies, direm que són dues... mestres
22 Em van portar al món: jo sóc el seu... fill
23 I si són dos, direm que són dos... fills
24 Em van portar al món: sóc la seva... filla
25 I si són dues noies, direm que són dues... filles
26 Jo sóc la seva filla: ella és la meva... mare
27 Nosaltres som les seves filles: elles són les nostres... mares
28 Jo sóc la seva filla: ell és el meu... pare
29 Nosaltres som les seves filles: ells són els nostres... pares
30 Si és fill dels mateixos pares que jo, vol dir que és el meu... germà
31 Si és fill dels meus oncles, direm que és el meu... cosí

Annex
Qüestionari: mots cercats
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
32 A un germà jove li puc dir germanet; a un cosí jove li puc dir... cosinet
33 Després de la Quaresma ve la... Pasqua
34 La benedicció dels animals es fa per... Sant Antoni
35 Ha viscut molts anys: ha estat molt llarga, la seva... vida
36 Les claus del cel les té... Sant Pere
37 Després de l’incendi, només han quedat brases i... cendra
38 Ha plogut i hem recollit aigua de la... pluja
39 Hem anat a caminar, a la tarda: hem anat de... passeig
40 Està molt ocupat, ell: té molta... feina
41 Estava dibuixant i se li ha trencat la punta del... llapis
42 Tot i que té dues-centes pàgines, quasi s’ha llegit tot el... llibre
43 Si un llibre és petit, podem dir que és un... llibret
44 Aquest juny, el Joan només ha suspès un... examen
45 És l’excepció que confirma la... regla
46 Anomenem “marginat” aquell que ha quedat al... marge
47 No miren els interessos de l’individu, sinó els interessos 
 de tota la... comunitat
48 El passat d’un país és la seva... història
49 Els militars d’un país formen el seu... exèrcit
50 No es pot disparar una fletxa si no es té un... arc
51 I en plural direm dos... arcs
52 Li han disparat i li ha sortit molta sang de la... ferida
53 L’arada ha obert la terra i hi ha deixat un... solc
54 I en plural direm dos... solcs
55 Al Pirineu distingim entre el Baix Pirineu i... Alt Pirineu
56 I dins de l’Urgell distingim entre el Baix Urgell i... Alt Urgell
57 L’estadi de Cornellà és un... de futbol camp
58 I en plural diem dos... de futbol camps
59 Si en té tres vegades més, vol dir que en té el... triple
60 Tenia tanta set, que s’ha begut la llet d’un sol... glop
61 N’estan molt contents, de tu: no en tenen cap... queixa
62 Els mobles són fets de... fusta
63 Una fusta petita, diem que és una... fusteta
64 Aquestes flors fan molt bona... olor
65 No s’assemblen gens, ells dos: no tenen res en... comú
66 En comptes de fer-ho millor, ell cada dia ho fa... pitjor
67 Són de la mateixa edat: en Joan té quinze anys i en Pere 
 en té quinze, ... també
68 Quizá está enfermo potser
69 D’una senyora que ha perdut el marit, diem que és... vídua
70 Un indret que està cobert de boira, diem que està... emboirat
71 No és ric; al contrari, ell és... pobre
72 Ella és... pobra
73 Ells són... pobres
74 Elles són... pobres
75 El cercle no és quadrat, és... rodó
76 Li agrada molt, de fer excursions: ell és un gran... excursionista
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
77 Ella és una gran... excursionista
78 Ells són uns grans... excursionistes
79 Elles són unes grans... excursionistes
80 La galleda no és plena; al contrari, és... buida
81 Sent molta alegria: és un xiquet molt... alegre
82 Ella també s’ha posat molt... alegre
83 Tots dos s’han posat molt... alegres
84 I elles també s’han posat molt... alegres
85 No és tou; al contrari, és... dur
86 No són tous, són... durs
87 No és un vell; al contrari, és un... jove
88 És una... jove
89 Són uns... joves
90 Són unes... joves
91 No és maca; al contrari, és... lletja
92 És de Bèlgica: és un xiquet... belga
93 És una xiqueta... belga
94 Són uns xiquets... belgues
95 I unes xiquetes... belgues
96 Aquell noi no és baix; al contrari, és... alt
97 Aquells nois són... alts
98 M’ha tractat amb molta amabilitat: és un xiquet molt... amable
99 És una xiqueta molt..., també amable
100 Són uns xiquets molt... amables
101 Són unes xiquetes molt... amables
102 L’accident li ha trencat una cama i ara camina... coix
103 I ella també camina... coixa
104 Ha comès un homicidi: ell és un... homicida
105 Ella és una... homicida
106 Ells són uns... homicides
107 Elles són unes... homicides
108 El televisor està tan fort que em fa mal de cap; el pots 
 posar més...? fluix
109 D’un que xerra molt, diem que és molt... xerraire
110 I si és una noia, diem que és molt... xerraire
111 Si són dos nois, són molt... xerraires
112 I si són dues noies, són molt... xerraires
113 Esta mañana lo han hecho santo sant
114 Los han hecho santos sants
115 Quan un xiquet és molt obert, molt simpàtic, diem que 
 és molt... eixerit
116 (imatge) arbre
117 (imatge) arbres
118 (imatge) tronc
119 (imatge) troncs
120 (imatge) fulla
121 (imatge) flor
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
122 (imatge) rosa
123 (imatge) roses
124 (imatge) pedra
125 (imatge) pedreta
126 (imatge) herba
127 (imatge) herbes
128 (imatge) pou
129 (imatge) pouet
130 (imatge) hort
131 (imatge) horts
132 (imatge) enciam
133 (imatge) ceba
134 (imatge) alls
135 (imatge) cebes
136 (imatge) alls i cebes
137 (imatge) pebrot
138 (imatge) carxofa
139 (imatge) tomàquet
140 (imatge) poma
141 (imatge) pomes
142 (imatge) pera
143 (imatge) taronger
144 (imatge) tarongers
145 (imatge) taronja
146 (imatge) caixa
147 (imatge) ametlla
148 (imatge) oliva
149 (imatge) conill
150 (imatge) conillet
151 (imatge) cavall
152 (imatge) ferradura
153 (imatge) palla
154 (imatge) bou
155 (imatge) bouet
156 (imatge) banyes
157 (imatge) vaca
158 (imatge) llet
159 (imatge) formatge
160 (imatge) ou
161 (imatge) ouet
162 (imatge) xocolata
163 (imatge) mel
164 (imatge) aigua
165 (imatge) vi
166 (imatge) peix
167 (imatge) carn
168 (imatge) cuina
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
169 (imatge) olla
170 (imatge) paella
171 (imatge) embut
172 (imatge) càntir
173 (imatge) obridor
174 (imatge) casa
175 (imatge) caseta
176 (imatge) porta
177 (imatge) portes
178 (imatge) clau
179 (imatge) terra
180 (imatge) terres
181 (imatge) escales
182 (imatge) llit
183 (imatge) cadira
184 (imatge) moble
185 (imatge) calaix
186 (imatge) rellotge
187 (imatge) gerro
188 (imatge) gerret
189 (imatge) armari
190 (imatge) ratlles
191 (imatge) pell
192 (imatge) mocador
193 (imatge) gorra
194 (imatge) bicicleta
195 (imatge) cadena
196 (imatge) roda
197 (imatge) rodeta
198 (imatge) cotxe
199 (imatge) carro
200 (imatge) cel
201 (imatge) lluna
202 (imatge) estrella
203 (imatge) mar
204 (imatge) mars
205 (imatge) blau
206 (imatge) platja
207 (imatge) pala
208 (imatge) tresor
209 (imatge) tresors
210 (imatge) perla
211 (imatge) perles
212 (imatge) or
213 (imatge) corona
214 (imatge) coroneta
215 (imatge) ull
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
216 (imatge) ulls
217 (imatge) orella
218 (imatge) llengua
219 (imatge) espatlla
220 (imatge) cor
221 (imatge) cors
222 (imatge) panxa
223 (imatge) cuixa
224 (imatge) dits
225 (imatge) dotze
226 (imatge) cinc
227 (imatge) tretze
228 (imatge) deu
229 (imatge) setze
230 (imatge) eriçó
231 (imatge) llop
232 (imatge) serp
233 (imatge) serps
234 (imatge) elefant
235 (imatge) gàbia
236 El dia que vam arribar al món, és el dia que vam ... néixer
237 Des que naixem fins que morim, el que fem és ... viure
238 Els nens han de menjar molt, perquè encara han de ... créixer
239 Aquest matí jo ja ... una cançó he cantat
240 Aquest matí tu ja ... una cançó has cantat
241 Aquest matí ell ja ... una cançó ha cantat
242 Aquest matí nosaltres ja ... una cançó hem cantat
243 Aquest matí vosaltres ja ... una cançó heu cantat
244 Aquest matí ells ja ... una cançó han cantat
245 Quan tinc una cosa i algú me la vol arrabassar és que 
 me la vol ... prendre
246 No has estat callat; al contrari, no has parat de ... parlar
247 Obre el paraigua, que ara ja ... plou
248 El contrari de baixar és ... pujar
249 Jo ... en Déu crec
250 Tu ... en Déu creus
251 Ell ... en Déu creu
252 Nosaltres ... en Déu creiem
253 Vosaltres ... en Déu creieu
254 Ells ... en Déu creuen
255 Vaig veure aquella persona per primera vegada al cinema: 
 allí la vaig... conèixer
256 Hem anat a ... passejar
257 Què faig, quan faig això (so) xiular
258 Estic cec: no m’hi ... veig
259 Estàs cec: no t’hi ... veus
260 Està cec: no s’hi ... veu
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Pregunta, imatge o frase de context o per traduir Mot cercat
261 Estem cecs: no ens hi ... veiem
262 Esteu cecs: no us hi ... veieu
263 Estan cecs: no s’hi ... veuen
264 De preparar els aliments per ser menjats, en diem ... cuinar
265 Si algú em vol fer creure una cosa que no és, és que em vol ... enganyar
266 Era jove i en canvi ara ... vella sóc
267 Eres jove i en canvi ara ... vella ets
268 Era jove i en canvi ara ... vella és
269 Érem joves i en canvi ara ... velles som
270 Éreu joves i en canvi ara ... velles sou
271 Eren joves i en canvi ara ... velles són
272 La tasca dels mestres és ... ensenyar
273 Els molins serveixen per a ... moldre
274 Quan estenem la roba al sol és que la volem ... eixugar
275 El contrari de tancar és ... obrir
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