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Presentacio 

Disposar de mapes linguistics —i d'altres recursos de representacio grafica apli-

cats al llenguatge— no es unicament util, sino necessan 1 gairebe indispensable per 

a I'aprenentatge de la llengua. 

Sense I'ajut d'aquestes imatges, es fa dificil de retenir quina es I'area territorial 

exacta d'una llengua, quina es la distnbucio geografica o social dels trets mes signifi-

catius de la vahacio lingiiistica o quin ha estat historicament el proces d'expansio 

d'una llengua en un espai determmat. I no tan sols es fa dificil practicament per al 

professor de transmetre aquestes dades d'una manera clara, precisa i entenedora, 

sino que els seus esforgos, sense el suport d'aquests recursos grafics, probablement 

tmdran una eficacia molt redu'ida, perque els aprenents no recordaran les dades 

merament verbals. 

Va ser aquest convenciment de la utihtat i la necessitat dels mapes linguistics en 

I'aprenentatge del catala, i la sensacio que els escassos mitjans disponibles en aquest 

camp eren insuficients, el que ens va impulsar a preparar aquest recull que avui us 

presentem. 

Com podeu comprovar, el treball consta de tres grans apartats, que corresponen a 

mapes dialectologies, histdrics i sociolmguistics, respectivament Aixi es preten do-

nar compte dels tres grans eixos de vahacio de la llengua: el geografic, I historic i el 

social. 

S'hi afegeixen alguns suggeriments didactics molt generals i mapes muts, a fi de 

facihtar la utihtzacio dels materials grafics. Cal advertir, pero, que els estudis de 

camp realitzats s'han basat en la divisio comarcal anterior a I'entrada en vigor de la 

Llei 5/1988, de 28 de marc, de creacio de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla 

de TUrgell i de I'Alta Ribagorga, 

Voldria subratllar especialment la qualitat, I'esforg de dedicacio 11'entusiasme de 

I'equip que ha preparat aquesta obra. 

L'assessorament de reconeguts especialistes (els professors Joan Veny, en l'apar-

tat dialectoldgic, ijosep Moran, en lhistonc; els teenies de 1'Institut de Sociohnguisti-

ca Catalana Joan M. Romani i Jordi Baneres, en lapartat sociohnguistic) ha permes als 

autors immediats del treball (Francesc Bernat i Jaume Torres) d'obtenir un resultat 

enormement satisfactory grades tambe a la pericia del reahtzador dels mapes, Josep 

Nuet. 

Esjust de fer constar aqui el nostre agraiment a totes aquestes persones i al treball 

de coordmacio del Cabinet de Didactica. 

D'una manera molt especial, per la profunda commocio que ens ha causat la seva 

desapancio brutalmentprematura, volem dedicar un record pdstum a Jaume Torres, 

que hi va treballar fins a I'ultim moment amb una dedicacio exemplar. 

Es, doncs, amb el convenciment de proporcionar un instrument util per al coneixe-

ment de la nostra llengua que us oferim aquesta obra col-lectiva. 

Tambe en aquest cas deu ser veritat el tdpic: una imatge val mes que mil paraules. 

Isidor Mari 

Subdirector general de Politica Lingiiistica 



Geolinguistica 

Els dialectes Catalans 

Aquest primer bloc de mapes es el geolinguistic, La 

geolingiiistica es un metode de recerca dialectal que 

consisteix a situar les varietats lingliistiques sobre un 

mapa, o sigui, la diversitat sobre l'espai. S'han mapat un 

conjunt de fenomens dialectals que ens permeten diffe 

rencial els parlars Catalans. Aquests fenomens s'han 

agrupat en quatre apartats. El primer abasta aquells 

que distingeixen els dialectes orientals dels occiden 

tals. Els altres tres assenyalen els trets fonetics, morfolo-

gics i lexics que s'escapen de la divisio oriental/occi 

dental i es troben escampats per tot el domim, 

Ens hem basat en tres fonts. Hem utilitzat el treball 

d'investigacio d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. 

Moll, La flexio verbal en els dialectes Catalans, per a les 

dades de morfologia verbal, Les dates de les enquestes 

oscil-len entre 1906 i 1923, per la qual cosa algunes da 

des poden estar desfasades. Per exemple, aquest es el 

cas de la primera persona del singular del preterit per-

fet simple en eivissenc, que encara era viva en aquells 

anys i que avui ja no es usual. 

h'Atlas linguistic de Catalunya (ALC), d'Antoni Grie-

ra, ens ha fornit el material per confeccionar la majoria 

de mapes de lexic. Aquest estudi conte certes mancan-

ces, com la imprecisio i la poca fiabilitat d'algunes en 

questes i el nombre reduit de localitats escollides, cosa 

que impedeix tragar les isoglosses amb exactitud. 

Les dades dels qiiestionaris de YAtlas linguistic del 

domini catala (ALDC), dirigit per Joan Veny i Antoni M. 

Badia, que es troba en proces d'elaboracio, han servit 

per a la preparacio dels mapes fonetics i d'alguns dels 

morfologics i lexics. Es tracta de materials recollits basi-

cament entre 196S i 1975. L'actualitat de les dades i la 

major quantitat de punts d'enquesta donen una fiabilitat 

mes gran a aquests materials per damunt dels anteriors. 

S'ha seguit la divisio dialectal proposada per Joan 

Veny en els seus estudis. Joan Veny parteix de la sepa-

racio ja classica entre dos grans blocs dialectals —l'o-

riental i l'occidental—, basada principalment en la re-

duccio o no de les atones [a], [e] i [e] a vocal neutra [a] i 

en el tancament o no de les atones [o] i [d] en [u], Divi-

deix aquests blocs en els dialectes i subdialectes se-

giients: 

catala oriental 

- rosselbnes o catala septentrional (capcines) 

f seplentrionsldoansicio 

-baleai 

-algjeres 

—nord-

3 ivi£3e nc -forme n:e rer 

ricaqorca 

sepientrionai 

central o apitxat 

catala occidental 

En el mapa apareixen unes arees de transicio entre 

el catala i les llengiies veines: la zona del capcines, que 

presenta trets occitans, i una part del ribagorc/a, que te 

una influencia aragonesa. A mes, s'assenyalen les tran-

sicions entre els dialectes. Entre el central i el rossello-

nes tenim el denominat catala septentrional de transi-

ci6, que avui ha quedat practicament reduit a l'Alta Cer-

danya i a alguna localitat pirinenca, si tenim en compte 

la isoglossa de la primera persona del singular del pre 

sent d'indicatiu (canti/canto) segons les dades de 

l'ALDC. Sovint aquesta area es presenta molt mes ex-

tensa perque se segueixen les dades aportades per Al 

cover i Moll en l'estudi La flexio verbal en els dialectes 

Catalans, que es remunta a principi de segle. 

Entre el central i el nord-occidental es localitza una 

segona area basada en trets de tipus fonetic. Aquestes 

arees varien segons les isoglosses triades. Per exem 

ple, el fet d'haver escollit la isoglossa de la presencia o 

no d'una [j] davant palatal sorda ([koj.n/[ko.f]) fa incloure 

el tarragoni dins aquesta area de transicio. 

Una tercera es la que se situa entre el nord-occiden-

tal i el Valencia, fonamentada en caracteristiques morfo-

logiques. Aquesta zona, molt extensa, fins i tot es podria 

haver ampliat al territori de Tortosa si s'haguessin afegit 

altres isoglosses, com la dels demostratius (aquest/est). 



pinya 

o Septentrional 

Hone: ALDC 

Mao 

ELS DIALECTES CATALANS 



Diferencies basiques entre dialectes 

occidentals i orientals 

Font: ALDC, qiiest. i i 

CANVI DE A/E ATONES EN [a] EN 

POSICIO SEMIFINAL DE PLURALS 

FEMENINS 

4 as 

Canvi de a/e atones en [a] en posicio final 

Canvi de a/e atones en [a] en posicio semifinal de plu 

rals femenins 

Els dialectes occidentals no confonen [a] i [e] en posi 

cio atona; en canvi, els orientals les redueixen a [a]. 

Aquest fenomen de confusio s'ongina abans del segle 

xm, excepte en posicio postonica. Cal matisar que en 

algunes zones, sobretot de transicio, el pas a la neutra 

depen de la posicio de la vocal dins el mot. Per exem-

ple, les isoglosses de a/e en posicio final absoluta (cara) 

i la dels plurals (cares) no coincideixen del tot. 

Alguns casos especials: 

— A l'Alguer, la neurralitzacio no es realitza en [a] sino 

en [a]. 

— A la part occidental de la Ribagorga, tot i parlar un 

dialecte occidental, fan els plurals en -as com en ara-

gones. 

— En un area del nord-occidental (vegeu el mapa) la -a 

en posicio final absoluta es pronuncia generalment 

[e]; per exemple, [kare]. 

CANVI DE A/E ATONES EN [a] EN 

POSICIO FINAL 

karo kara ] kara kare 



>/y* v^6?^ 
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Font: ALDC. qiicsc. 22 

TAKCAMENT DE O ATONA EN [u] 

] Tancamcnt en -u- en posicio atona [plura] 

I 1 Conservacio cle la -0- en posicio atona [ploraj 

Presencia d'una [j] davant d'una palatal sorda [ j] 

Una divergencia raes entre els dialectes orientals i 

els occidentals es la pronunciacio d'una [j] semivocalica 

davant palatal sorda [J] i tambe davant palatal sonora 

[3], Aquest fenomen es caracteristic dels dialectes occi 

dentals, Uevat de zones del sud del Pais Valencia. En el 

tarragoni conviuen les dues realitzacions; per exemple, 

[k6.n/[kojj]. 

Tancament de o atona en [u] 

Una altra de les diferencies basiques entre catala 

oriental i catala occidental es el tancament de la [o] en 

[u] en posicio atona, que te Hoc d'una manera sistemati-

ca en el catala central en el segle xvi, be que s'havia 

miciat anteriorment. A les Balears, aquest proces evolu-

tiu s'ha donat parcialment 1 tardanament. Aixi, a Menor-

ca, Eivissa i Soller el tancament es produeiz en el segle 

xix. A la resta de Mallorca, es conserva la diferenciacio 

medieval de [o] i [u] atones. De tota manera, trobem 

aquesta confusio de [o] atona en [u] davant [i] i [u] toni-

ques a gran part de 1'illa. Per exemple, la paraula conill 

es pronuncia [kuni]. 

Font: ALDC. quest. 160 

PRESENCIA D'UNA [j] DAVANT 

D'UNA PALATAL SORDA [J] 

J Abscncia dc [j] davant palatal sorda |j| [koj'j 

I Presencia dc [j] davant palatal sorda \\\ |koj]| 



Font: ALDC, quest. 27 

Resultat de la e tancada tonica del llati vulgar: [e/a/e] 

La e tancada tonica del llati vulgar, procedent de 11 

de E del llati classic, es mante en catala, en un principi, 

tancada [e], Mes endavant, en els dialectes orientals va 

passar a neutra [a] i, en una etapa posterior, a partir del 

segle xiv, a causa de l'escas rendiment fonologic de l'o-

posicio [6]/[e], aquella es va obrir en [e]. Aquesta evolu-

cio s'ha donat darrerament en algunes zones i localitats 

de les Balears. En el cas del rossellones, es va perdre la 

diferencia entre [e] oberta i [e] tancada. 

RESULTAT DE LA E TANCADA 

TONfCA DEL LLATI VULGAR 

e tancada en posicio tonica 161 

a/e neutrcs IS! 

e obcrta IU 

Inclislincio de tancadcs i oberles en posicio tonica 

La vocal tonica e/i dels verbs incoatius 

La vocal tonica dels presents d'indicatiu i subjuntiu 

(persones 1, 2, 3, 6) l imperatiu (persona 2) dels verbs 

incoatius es realitza e (parteixi partesqui) en els dialec-

tes orientals 1 i (partixca) en els occidentals. L'origen 

sembla que es podria remuntar a la diferent proceden-

cia del llati vulgar (-ESCO/-ISCO). 

partesqui/partesca 

Font: Alcovei-Moll, "La flexio. 

LA VOCAL TONICA E/I DELS VERBS 

INCOATIUS 

Vocal tonica c 

Vocal lonica i 



ISOGLOSSES ENTRE DIALECTES 

OCCIDENTALS 1 ORIENTALS 

6ft o/li 

Isoglosses entre dialectes occidentals i orientals 

Isoglosses entre nord-occidental i Valencia 

Les isoglosses son unes limes imaginaries que sepa-

ren zones en les quals es dona un determinat tret lin 

guistic (fonetic, morfologic, smtactic lexic) d'unes altres 

en que no es produeix Les diferents isoglosses que se-

paren dos dialectes (o dues llengiies de la mateixa fa-

milia) dificilment se superposen. Formen sovint un feix 

mes o menys gruixut que representa una area de transi 

cio. 

En el cas dels dialectes Catalans, trobem unes quan-

tes zones de transicio. Assenyalem les mes importants. 

En primer Hoc, la que separa els dialectes occidentals 

dels orientals. 

S'han triat com a isoglosses representatives la pre-

sencia duna e/e procedent de la e tancada tonica del 

llati vulgar, la pronunciacio o no d'una [j] davant palatal 

sorda [J], el manteniment de la [o] atona o el tancament 

en [u], la conservacio o reduccio a vocal neutra [a] de la 

-a final 1 dels femenins plurals en -es, 

L'altra zona de transicio es la que separa el nord-oc-

cidental del Valencia. S'han escollit en aquest cas les 

isoglosses de l'imperfet de subjuntiu (-es/-ara), de l'arti-

cle rnasculi (lo/el), de la persona 1 del present d'indica-

tiu (-o/-e) i de l'articulacio o no de la -r final, Aquest 

conjunt d'isoglosses forma una area extensa, a diferen-

cia de l'anterior, que es reduida. El pas d'un dialecte a 

l'altre, per tant, es realitza, segons la major o menor 

extensio d'aquesta zona, d'una manera menys o mes 

perceptible. 

Font: ALDC 

ISOGLOSSES ENTRE 

NORD-OCCIDENTAL 1 VALENCIA 

=1 -r final 

d Desinfencia I.'' persona singular present indicatiu 

] Article (lo/el) 

^ Desincncies preterit imperr'ct subjuntiu 



Diferencies fonetiques 

Conservacio de la labio-dental [v] 

La diferenciacio entre [b] bilabial i [v] labio-dental, 

propia del catala medieval, sols perdura en algunes 

arees de dialectes consecutius, com el balear, una part 

del tarragon! (en regressio), zones del Valencia septen 

trional i meridional i l'Alguer. L'ortografia catalana 

actual tingue en compte la pronunciacio d'aquests dia 

lectes per reglamentar la normativa de les grafies b/v. 

Font: ALDC. quest. 27 

Font: ALDC, quest. 1S2 

LA IODITZAC1O 

I Ioditzacio 

I Absencia de la ioditzacio 

La ioditzacio 

Els grups -CL-, -G'L-, -LT- del llati vulgar evolucionen a 

gran part del catala central al so [j] i a la resta a [A"]. La 

paraula llatina OC(U)LU coneix dues evolucions; [lij] i 

[uX], La ioditzacio passa, durant el segle xiii, a les Ba-

lears, on es mante actualment ben viva. A l'area central 

es troba en retraces a causa de la desestimacio social 

que, ja des de l'epoca medieval, te aquesta pronuncia. 

Entre els joves s'esta produint la perdua d'aquesta rea-

litzacio ioditzant, la qual cosa pot implicar a la llarga la 

desaparicio del fenomen. 

CONSERVACIO DE LA 

LABIO-DENTAL [v] 

I 1 Conservacio de la labio-dental [v 

I H No conservacio 

11 



Articulacio de la dental del grup -nt 

Els grups consonantics finals -nt, -It, -nc solen per-

dre a la major part del domini linguistic l'ultima con 

sonant. Aquest fenomen s'inicia en els plurals (difunts, 

[difuns]) i s'estengue per analogia al singular (difunt, 

[difun]), 

En el cas del grup -nt, que veiem cartografiat, s'a-

precia que l'articulacio de la t encara es conserva en 

arees laterals com Mallorca, Menorca, l'Alguer, part 

del Pais Valencia (la zona central i la franja costanera 

sud d'Alacant) i un parell de pobles del Matarranya, 

//•V'U: 

plora 

Font: ALDC. qiicst. 22 

prura 

LA-R FINAL 

I Conservacio de la -r final 

H Perdua de la -r final 

ARTICULACTO DE LA DENTAL DEL 

GRUP -NT 

| | Articulacio de la -t 

1 Emmudimeni de la -t 

La -r final 

Un tret de diferenciacio dialectal es la conservacio 

o perdua de la -r final. Aquesta perdua tingue Hoc a 

partir del segle xm a Catalunya i Balears 1 no s'ha 

produit a la franja central del Pais Valencia. Al nord 

de Castello, la caiguda de la vibrant s'explica per un 

aveng de la isoglossa que s'endinsa des de Catalu 

nya, deixant sols l'illot d'Aiguaviva, on encara es man-

te aquesta -r final. Al sud del Valencia meridional 

tambe es produeix la desaparicio d'aquesta vibrant. 

La coincidencia d'aquesta area amb el catala central 

no es redueix a aquest fenomen, sino que s'esten a 

altres com la no-segregacio duna [j] davant palatal 

sorda [J] o l'emmudiment de la ; del grup -nt. Es trac-

ta, per tant, d'una zona dialectal especial dins el con 

text del Valencia, mes evolutiva i coincident amb el 

central. 

12 



ENSORDIMENT DE LA FRICATIVA 

ALVEOLAR SONORA [z] 

] Mantcnimcnt de la sonora \z\ 

] Ensordiment tie la sononi [z] 

Ensordiment de la fricativa alveolar sonora [z] 

Ensordiment de la palatal sonora [3] 

A algunes zones del domini (la Ribagorga, part del 

Matarranya i l'area del Valencia central o apitxat) s'ha 

produit un ensordiment d'algunes consonants sono-

res, segurament per influencia del castella. En els 

mapes en podem veure dos casos. En primer Hoc, el 

de 1'ensordiment de la [z] sonora. Per exemple, 

vi[z]ita passa a pronunciar-se vi[s]ita. En segon Hoc 

l'ensordiment de la palatal sonora [&$] en posicio ini-

cial 0 postconsonantica; aixi, [d^enoA] 'genoll', articu-

lacio propia de gran part del Valencia, tortosi, tarra-

goni i punts aillats del nord-occidental, ha esdevin-

gut, a causa de l'ensordiment, [tj'enoA"] a les zones 

esrnentades al comenQament. 

Aquest proces es pot observar actualment a Barce 

lona i rodalia, una de les arees d'mfluencia castellana. 

Factors com l'edat, el grup social, la procedencia, son 

determinants d'aquest canvi fonetic. 
Font: ALDC, quest. lJ(l 

ENSORDIMENT DE LA PALATAL 

SONORA 

EZ1 [3] hi! 

13 



Diferencies morfologiques 

L'article 

En llati classic no existia l'article. En les llengiies ro-

mamques apareixera per un proces progressiu de gra-

maticalitzacio dels demostratius ipsu i iLbU, En un princi-

pi convivien generalment tots dos, pero molt aviat els 

derivats de illu acabaren triomfant a la major part de 

llengiies romaniques. Avui en dia encara trobem deri 

vats de ipsu en catala i en sard. 

En catala medieval convivien els articles derivats 

dels dos demostratius. De tota manera, la forma proce-

dent de ipsu tenia connotacions pejoratives, rurals i de 

parlar poc acurat o de classe baixa. Aixo explicaria 3'ab-

sencia d'aquestes formes en textos cultes i la progressi-

va perdua entre els parlants, especialment en el catala 

peninsular. Malgrat aixo, era una forma usual en el se-

gle xill, ja que va passar a les Balears —amb els colonit-

zadors—, on s'ha imposat, tret de la poblacio mallorqui-

na de Pollenga. A la resta del domini, queden illots re-

gressius on encara persisteix l'article denominat salat, 

com una franja de la Costa Brava (Cadaques 1 de Blanes 

a Begur). La presencia a Tarbena (Alacant) s'explica 

per la repoblacio mallorquina del segle xvn. L'evolucio 

del llati vulgar al catala actual es la segiient: 

ipsu >so> es. 

L'article derivat de la forma illu ha estat el vencedor 

i mes generalitzat. Aquest demostratiu d6na Hoc en ca 

tala medieval a lo, que es mante actualment a gairebe 

tot el nord-occidental i a un xic del Maestrat. Avui, entre 

les generacions joves es comenga a perdre per conno 

tacions pejoratives, pel prestigi de 1'estandard central i 

per influencia dels mitjans de comunicacio i l'escola. 

L'evolucio lo > el s'inicia en el context de l'article si-

tuat darrere paraula acabada en vocal. Aquesta evolu-

cio es generalitzara a tots els contextos amb el reforga-

ment d'una e epentetica (dona lo pa > ddna 7 pa > ddna 

el pa). Aquest proces s'acomplira en el central, el rosse-

llones i el Valencia. Aquest article es l'escollit per l'es-

tandard pel seu pes demografic i l'extensio geografica. 

L'ARTICLE 

H Manteniment de ("article (<,ipsu) 
1 Manteniment de lfarticle (<i!lu) 

Z2 Article el (<lo) 

Els demostratius 

L'origen dels demostratius actuals es troba en el do-

ble sistema del catala medieval, on alternava la serie 

aquest - aqueix - aquell amb la formada per est - eix -

aquell Tenien identic valor semantic. Procedeixen de 

les formes del llati popular iste - ipse - ille a les quals es 

podia anteposar el prefix ACCU. D'aquesta manera, s'ori-

ginen els dos sistemes esmentats: 

a) -iste > est 

-ipse > eix 

-ACCU-ILLE > aquell 

b) -accu-iste > aquest 

-ACCU-IPSE > aqueix 

-ACCU-ILLE > aquell 

Actualment, a la major part de Catalunya, el Rossello, 

les Balears 1 l'Alguer s'ha imposat la forma reforgada 

(aquest). En el Pallars ha experimental una sonoritzacid 

i ha esdevingut aguest/aguell. Al Pais Valencia, la Fran 

ja de Ponent i Tortosa s'ha preferit el demostratiu no 

reforgat (est, amb la variant este). 

La triple gradacio de proximitat/llunyania, existent a 

la llengua medieval, ha experimental un proces de sim-

plificacio fins a arribar a una doble gradacio a quasi tot 

el domini. Al Pais Valencia 1 la Franja queden localitats 

que encara mantenen els tres graus. En algunes zones, 

principalment valencianes, perdura la segiient etapa 

evolutiva, en la qual ja s'ha produit la perdua de la triple 

diferenciacio en haver-se confos el primer i el segon 

grau de proximitat, tot i que conserven les tres paraules, 

14 



Les formes est - eix han esdevingut sinonimes i s'usen 

indistintament. El darrer estadi, que es el majontari a 

Catalunya i les Balears, comporta la desaparicio d'un 

dels dos demostratius sinonims. El sistema sols mdica la 

proximitat i la llunyania amb dos mots (aquest - aquell/ 

est - aqueU). Normalment, la forma de segon grau 

(aqueix/eix) sol desapareixer a favor de la de primer 

grau (aquest/est). Malgrat aixo, en alguns llocs del Pais 

Valencia, les Balears 1 el Rossello, s'ha produit el feno-

men mvers, i els demostratius aqueix o eix han substituit 

aquest o est en la funcio de primer grau de proximitat. 

El demostratiu ague; de part del rossellones es una va 

riant de aqueix per perdua de la palatal sorda final, tret 

propi d'aquest dialecte, 

Els pronoms febles 

Davant verb comengat per consonant, el sistema pro 

nominal aton catala medieval es basava en les formes 

plenes (me, fe, se, nos/mos, vos, lo, ne...). 

Despres, comenga una evolucio segons la posicio del 

pronom. Aquest proces s'inicia en els casos en que el 

pronom se situa darrere paraula acabada en vocal. Es 

produeix 1'elisio de la vocal del pronom i mes tard es 

dona un reforgament amb una e, Per exemple: 

La dona me porta > la dona'm porta > La dona em por-

ta. 

me 

Font: ALDC, quest. 6 

ELS DEMOSTRATIUS 

H ac|tiest E2 2 aquci(x) 

^>S>1 aguest D est-este / eix-eixe 

ELS PRONOMS FEBLES 

1 | me | | cm 

Posteriorment, aquestes formes reforqades (em, ef, 

es, ens, us, el, en...) s'estenen per analogia a tots els 

casos davant verb comengat per consonant. La normati-

va fabriana seguira aquesta solucio. 

Ultimament, en el dialecte central la perdua de les 

formes plenes tambe s'ha produit darrere verb infinitiu. 

Aixi, en la parla colloquial, la forma portar-nos es pro-

nuncia porta''ns-e, amb el pronom elidit i una e de refor-

gament. 

La situacio geolingiiistica actual es complexa i varia-

da, ja que trobem estadis evolutius diferents segons les 

zones dialectals, i, fins i tot en una mateixa area, podem 

observar sistemes pronominals mixtos. Aixi, s'utilitzen 

les formes plenes per a unes persones 1 les reforgades 

per a les altres (me, fe, se, ens, us). La complexitat arri-

ba fins i tot a la convivencia en un mateix indret de les 

dues formes d'un mateix pronom en identic context 

(me/em). 

En el mapa es pot veure el cas concret del pronom 

de pnmera persona singular me/em en posicio inicial 

davant verb comengat per consonant. La forma plena 

me s'ha mantingut en les arees laterals (el Rossello, la 

Franja de Ponent, part de Lleida, zona de Tortosa, gran 

part del Pais Valencia, les Balears i l'Alguer). La forma 

evolucionada em parteix del central i s'expansiona pel 

nord-occidental. Aquesta evolucio, la localitzem tambe 

en una area de Talacanti, area on es poden observar 

altres fenomens evolutius coincidents amb el central, 

que no s'explicaria per influencia, sino per evolucio in-

terna i/o raons historiques de colomtzaci6. 



La desinencia de la primera persona del singular del 

present d'indicatiu 

A l'epoca medieval la primera persona del singular 

del present d'indicatiu no tenia desinencia (jo cant). A 

les Balears i a 1'Alguer subsisteix encara aquesta situa-

cio. 

Cap al segle xv, en alguns verbs acabats en dues 

consonants (omple) s'afegeix una e de suport per facili-

tar-ne la pronuncia. Postenorment, aquesta e s'expan-

siona com a desinencia de la primera persona del sin 

gular i esdeve la terminacio del Valencia (jo cante). Al 

Principat, pero, els verbs que tenien una o/u tonica al 

radical (omple) influeixen sobre la vocal final assimi-

lant-la (omplo); en catala nord-occidental, afecta tambe 

la desinencia del present de subjuntiu (omplos > om~ 

plo); aquesta -o, mterpretada com a desinencia, es la 

forma actual del nord-occidental 1 de part del Valencia 

septentrional. Mes endavant, en el catala central, quan 

es confonguin les 6/u atones (als segles xvi-xvil), es pro-

nunciara u (jo canto [kantu]). En una area dels parlars 

gironins pot apareixer un reforgament de la terminacio 

amb una [t] o [k] ([kantut/kantuk]). 

En el rossellones, la desinencia adoptada es i (jo can-

ti), per influencia occitana. 

Totes aquestes variants son acceptades per la norma-

tiva. 

partesca/partes^wi I 

Font: Alcover-Moll, "La flcxio. 

L'INCREMENT -SC-/-IX-

ZH Increment -sc-

[■\\nSI Increment -xc-

I Increment -ix-

cant/ 

canUff-cantz/c 

cant 

Font: AJcover-MoU, ""L:i 

*«? 

LA DESINENCIA DE LA l.a PERSONA 

DEL SINGULAR DEL PRESENT 

D'INDICATIU 

H Sense desinencia (cant) 
J Desinencia -c (cante) 

A Desinencia -o (canto) 

3 Desinencia -u (eanm) 

3 Desinencia -ut / -uc (cantut) 

] Desinencia -i (canti) 

L'increment -sc-/-ix-

El present de subjuntiu, la persona 1 del present d'in 

dicatiu l la persona 4 de l'imperatiu dels verbs incoatius 

de la tercera conjugacio es formaven a l'epoca medie 

val amb l'increment -sc- (partesca o partisca), que en 

cara es conserva actualment a les arees laterals (a la 

Franja de Ponent, els Pallars, Tortosa, el Pais Valencia i 

les Balears). Aquest increment -sc-, per analogia, es pa-

latalitza en -ix-, que es la forma actual del rossellones, 

del central i de gran part del nord-occidental (paiteixi). 

Segurament la forma -xc~ (partixca), basicament valen-

ciana i tortosina, reflecteix una probable etapa interme 

dia (-SO, -XC-, -1X-). 

Molts fenomens d'evolucio lingiiistica comencen en el 

central i s'expansionen per la resta de dialectes, espe-

cialment el nord-occidental. Aquest cas concret es un 

exemple d'aquesta influencia. 
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Font: Alcovcr-Moll. "La flexio. 

LA DESINENCIA DE LA l.a PERSONA 

DEL SINGULAR DEL PRETERIT 

PERFET SIMPLE 

vaig cantar 

] canlf 

canti' (actualment, vaig cantar 

La desinencia de la primera persona del singular del 

preterit perfet simple 

En catala medieval, Tunica forma de preterit perfet 

era el simple (jo canti, tu cantaies, ell canta...). Avui en-

cara es usual en el Valencia i el balear. La primera per 

sona del singular nomes es viva en el Valencia apitxat i 

en queden vestigis en les generacions velles eivissen-

ques. 

Posteriorment, apareixera una forma penfrastica que 

substituira el sentit del simple (jo vaig cantar, tu vas/va-

res cantar, ell va cantar...). Aquesta es la que s'ha gene-

ralitzat col-loquialment a la major part del domini lin 

guistic (central, rossellones, nord-occidental i part del 

Valencia). A les Balears conviuen totes dues formes, 

amb preferencia progressiva pel perifrastic. 

Normativament, son acceptats tots dos perfets, mal-

grat que en alguns cercles es considera mes culte el 

simple. 

El present de subjuntiu 

Les desinencies del present de subjuntiu en catala 

medieval eren les segtients: 

a) Primera conjugacio: cant (despres, cant-e), cants 

{despres, cant-es), cant (despres cant-e), cant-em, 

cant-ets (despres, cant-eu), cant-en. 

b) Segona t tercera conjugacio: tem-a, tem-es, tem-a, 

tem-am, tem-ats (despres, tem-eu), tem-en. 

Aquestes desinencies es mantenen actualment a les 

arees laterals (a la Franja de Ponent, els Pallars, Torto-

sa, el Pais Valencia i part de les Dies Balears). 

Cap al segle xv, en una part del nord-occidental (ve-

geu el mapa) es dona un canvi de les desinencies abans 

esmentades per raons d'analogia. Aixi, tenim: 

cant-o, cant-os, cant-o, cant-em, cant-eu, cant-on. 

Sovint, aquestes formes han tingut, immerescuda-

ment, connotacions pejoratives. 

Durant la Decadencia (als segles XVI, xvn, xvui) te Hoc 

en el catala oriental una substitucio de la desinencia -e 

(cante) per -is (cantia), a partir de models com sapia, 

amb l'ultenor reduccio a -j (canti); el paradigma del 

present de subjuntiu es configurara aixi: 

cant-i, cant-is, cant-i, cant-em, cant-eu, cant-in. 

Aquestes terminacions afecten tambe el rossellones, 

l'algueres 1 part del nord-occidental 1 del balear. 

Font: Alcovcr-Moll, "La flexio..." 

EL PRESENT DE SUBJUNTIU 

_ Desinencies medievals (cantes) 

13 Desinencies medievals (cantos) 
] Desinencies evolucionades (cantis) 
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canla.v 

Pom: AJcover-Moll, "La flexifi..." 

Diferencies lexiques 

EL PRETERIT IMPERFET DE 

SUBJUNTIU 

I I Dcsinencia -ara 

I 1 Desinencia -as 

! 1 Desinencia -es 

El preterit imperfet de subjuntiu 

En catala, el preterit imperfet de subjuntiu es pot for-

mar de dues maneres. A gairebe tot el Pais Valencia i al 

Matarranya es construeix amb les desinencies -ara, 

-era, -ira (cantara, temera, partira). A la resta es parteix 

de les desinencies -as, -es, -is (cantas, temes, partis). La 

terminacio de la pnmera conjugacio ha evolucionat a 

partir de la Decadencia a -es (cantes). La forma medie 

val (cantas) resta encara a les Balears i en algun illot de 

la Ribagorga i de Castello. Aquesta evolucio de la vocal 

tematica de la primera conjugacio a es dona tambe, per 

analogia, en altres temps, com el present d'indicatiu 

(cantam > cantem, cantau > canteu). Foul: ALDC, qiiesi. 266 

MIRALL/ESPILL 

mi nil I 

mirall (abans, espill) 

cspill 

lluna, espejo, 



\/ llombrfgol 

■\ 

guixa 

Font: ALDC, quest. 72 

LLOMBRIGOL / MELIC 

I llombrigo. -fgol 

3 melic (i derivats) 

] guixa 

Mirall/espill. Llombrigol/melic 

En el camp del lexic tambe alguns mots responen a la 

divisio entre catala oriental i catala occidental. Un 

exemple n'es mirall/espiU. El mot de l'oriental mirall pe-

netra dins l'area de l'occidental arraconant de mica en 

mica la forma propia d'aquest, espill En algunes locali-

tats, els estrangensmes (espejo, glaga) han substituit la 

paraula autoctona. 

Un altre cas n'es llombrigo(l)/melic, el qual estranya-

ment, funciona a la inversa. El mot occidental melic s'in-

trodueix en el territori de l'oriental. Possiblement s'ex-

plica per les onades immigratories procedents de la 

zona occidental, pel caracter familiar del mot i per una 

ultracorreccio a causa de la semblanga de Bombrigo(l) 

amb el terme castella. A les Balears UombrigoQ) conviu 

amb guixa, mot resultant de la metaforitzacio de la for 

ma del llegum. 

Mitges/calces. Llavis/morros/labios. Escombra/granera. 

■ Sovint, el lexic, mes que seguir la divisio dialectal 

oriental/occidental obeeix a altres distribucions espa-

cials, com la d'arees centrals/laterals. Bartoli, en els 

seus estudis de dialectologia romanica, munta la teoria 

de les arees centrals, ai'llades, laterals i posteriors. Joan 

Veny l'aplica al lexic catala en el seu treball Paralelis-

mos lexicos en los dialectos catalanes (1959-1960). En el 

catala, trobem una area central innovadora que presen-

ta els termes mes evolucionats. Es correspon amb el 

dialecte central, que sovint s'expansiona pel nord-occi-

dental i a vegades pel rossellones. Les arees laterals i/o 

a'illades conserven mots arcaics que han desaparegut 

en el central. Es corresponen amb els dialectes rosse 

llones, ribagorga, tortosi, Valencia, balear i algueres. 

Un exemple es la distribucio dels mots calces/mitges. 

A l'Edat Mitjana la paraula calga designava la peca de 

vestir que cobria el cos dels peiis a la cintura. Al segle 

xvi, amb el canvi de moda, se separen en dues parts 

que s'anomenen, en central, calces (la que cobreix l'ab-

domen) i mitges calces (la que cobreix les cames). Pos-

teriorment, aquest darrer terme es redueix a mitges. 

Les arees laterals continuen conservant la denominacio 

mes antiga de calces. 

Hint: Al.C, mapa 989 

MITGES/CALCES 

] mitges 

I medias 
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morros 

Font: ALC. tnapa 927 

LLAVIS / MORROS / LABIOS 

morros 

I Ha vis 

I labios 

Un altre cas es el del repartiment de escombra/gra-

nera. A l'epoca medieval es distingien. Aquest ultim mot 

es referia a l'escombra de l'era, que s'usava per netejar-

la o per amuntegar gra. El terme granera ha quedat, 

per extensio semantica, com l'unic en les arees laterals 

(a la Franja de Ponent, Tortosa, el Pais Valencia, les Ba-

lears i part del Rossello) i escombra en l'area central i 

l'Alguer. En alguns llocs, com Mallorca i Tortosa, es 

conserva encara una distincio entre els dos termes. 

S'usa escombra en el sentit d'estri que serveix per nete-

jar un forn i granera en la resta de casos. En algunes 

petites zones s'utilitzen paraules mes particulars com 

escampa i raspaU. 

La reparticio de Uavis/morros exemplifica el mateix 

fenomen. En catala antic existien tots dos mots. Llavis 

era el culte i morros era d'us mes popular. En el dialec-

te central, la pressio cultista fa diferenciar llavis, referit 

a les persones, de morros, referit als animals. A les 

arees laterals ha perdurat morros en el sentit ampli. Al 

Pais Valencia conviuen tots dos termes conjuntament 

amb el castellanisme labios, la qual cosa representaria 

un estat intermedi. 

escoba 

\ 

Font: ALC. mapa 731 

ESCOMBRA / GRANERA 

J granera 

"2 escombra 

I escoba 

2 raspall 

3 escampa 
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Rec/sequia 

Els arabismes son un altre factor de diferenciacio le-

xica dialectal. El nucli originari del catala, la Catalunya 

Vella, es mantingue al marge del poder arab, mentre 

que la resta de Tactual domini linguistic fou conquerida i 

intensament arabitzada. Aquest es el motiu pel qual 

existeixen en catala duplicats lexics formats per mots 

d'ongen romanic o germanic al nord i arabic al sud. Un 

cas n'es rec/sequia. La paraula rec, probablement d'ori-

gen iberobasc, es localitza sobretot en la zona no arabit 

zada, i d'aqui s'ha estes cap a altres indrets (a Castello, 

Tortosa, la costa alacantina, Cmtadella). El mot arabic 

sequia o sequia (< saqIya) s'usa basicament a les zones 

arabitzades (al Pais Valencia i les Balears). A Mallorca i 

Menorca s'empra la variant fonetica siquia i a la Riba-

gorga, secla o segla. 

siquia 

Font: ALC. maps 1135 

REC / SEQUIA 

siquia / sequia 

] rec/ rcgadora / reguera 

S secla 

me^e de cases 

albanyil. 

peirer 

picapedrer 

mestre de paleta 

Font: ALC, mapa IO4y 

PALETA / OBRER / PICAPEDRER / 

PEIRER 

I ! pcircr 

I I paleta 

H tnestre de paleta 

I j obrcr 

picapedrer 

mestre tie cases 

albanyil 

Paleta/obrer/picapedrer/peirer 

Es pot donar tambe el cas d'una distribucio que pre-

senti una gran varietat lexica; per exemple, els mots 

que designen el concepte d'ofici de constructor de ca 
ses. 

Antigament, s'empraven els termes mestre de cases, 

mestre de paleta i obrer de cases. Els dos primers en-

cara es conserven a petites zones com el Pallars, Bla-

nes, Menorca 1 l'Alguer. Les actuals formes de Catalu 

nya i Denia (paleta) i les del Pais Valencia 1 el Matarra-

nya (obrer) s6n reduccions dels termes medievals. A 

les Balears es fa servir picapedrer que origmariament 

es Thome que treballa la pedra en una pedrera. 

Al Rossello i a la Ribagorga s'utilitzen vocables d'ori-

gen estranger, l'occitanisme peirer i el castellanisme 
albanyil respectivament. 
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TOVALLO / TORCABOQUES / 

SERVILLETA / SERVIETA 

I torcahoques 

I I tovallo 

scrvillcla 

servieta 

Tovallo/torcaboques/servilleta/servieta 

Got/tasso/vas -o/veire 

La presencia d'estrangensmes per mfluencia de les 

llengiies d'adstrat (castella, frances, occita) introdueix 

nous elements de diferenciacio lexica entre dialectes. 

El resultat es la convivencia de formes autoctones amb 

formes foranes de diferent distribucio segons el dialec-

te o mot concret. 

Un exemple n'es tovalld/torcaboques/serviHeta/ser-

vieta. El terme medieval torcaboques avui ha quedat 

arraconat en arees laterals (a Mallorca, l'Horta de Va 

lencia i l'Alguer). L>a paraula autoctona mes estesa es 

tovallo (al Rossello, el Principat, part del Pais Valencia, 

Menorca i Eivissa), que en el seu sentit actual data del 

segle xvn. A gran part del Pais Valencia, Tortosa i la 

Franja de Ponent, el barbarisme servilleta ha substituit 

el mot autocton o hi conviu. Es una area castellanitzada, 

pero mante alguns mots arcaics o medievals perduls al 

Principat per evolucio o substitucio. El Rossell6 ha 

experimentat la influencia, primer, occitana i, darrera-

ment, francesa. L'us del terme servieta, un gal-licisme 

clar, ho reflecteix. 

Un altre cas n'es got/tasso/vas/veire/vaso. Les formes 

autoctones tassa/tasso es conserven en arees laterals i 

ai'llades, com alguns punts de la Franja d'Arago, Mallor 

ca i l'Alguer. La majoritaria es got, que s'esten pel Pais 

Valencia, el Principat, el Rossello, Menorca i Eivissa. 

Aquestes dues illes, lexicament, de vegades se separen 

de Mallorca i les seves solucions coincideixen. La pa 

raula vas, documentada al segle xm (en textos de Ra 

mon Llull) amb el sentit de recipient i tambe de sepul-

cre, conviu en una zona amplia de Catalunya amb got. 

Aquest us actual de vas pot obeir tambe a la influencia 

castellana. Al Rossello, el mot propi got coexisteix amb 

l'occitanisme veire. I, a part de la Ribagorga, s'ha pro-

duit la substitucio pel castellanisme vaso. 

GOT / TASSO / VAS -O / VEIRE 

] got lEl veirc 
] tasso '""! vas 

tassa ■ vaso 
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Fronteres linguistiques del catala 

Fronteres linguistiques entre catala i occita i entre cata 

la i aragones 

Les fronteres entre llengiies tampoc son precises, i 

sovint es donen arees de transicio on coincideixen iso-

glosses de les dues llengues. 

Ens centrarem en dues fronteres: la catalano-occitana 

i la catalano-aragonesa (la Ribagorga-la Llitera). En el 

primer cas, la transicio es reduida, es limita al Capcir, 

on es parla un dialecte catala amb trets occitans (per 

exemple: la no-monoftongacio de -au- tauxe/toro). A la 

Fenolleda i al Perapertuses es parlen dialectes occitans 

amb alguna influencia catalana. 

La frontera catalano-aragonesa no es tan clara. Es po-

den establir tres zones: una de predominantment ara-

gonesa, una de transicio i una altra de majoritariament 

catalana. La separacio entre catala i aragones se sol fi-

xar en la isoglossa de la diftongacio o no de la o 1 la E 

obertes del llati vulgar (porta/puerta, terra/tiena). 

La de transicio es una area on es dona un predomini 

de trets aragonesos sobre els Catalans, tot i que aquests 

son nombrosos. El cas extrem de transicio es el benas-

ques. 

La majoritaiiament catalana es una area on es barre-

gen isoglosses propies, arcaiques pel fet de ser una 

area lateral, amb altres que coincideixen amb l'arago-

nes i que poden ser el resultat d'una influencia o d'una 

evolucio coincident. Com a propies, podem esmentar la 

pronunciacio de [-0] (per exemple, [befions] 'bessons'), 

que no te res a veure amb el castella i que procedeix 

del grup -ts- < c, ty. cy llatmes, i la palatalitzacio de la 

lateral dels grups pi-, cl-, gl-, bl-, fl- (per exemple, pllo-

rar). Com a coincident amb l'aragones, citem els en-

sordiments de les palatals (3 > j) i les alveolars (z > s), 

i els plurals femenins en -aa-

Font: Guiter, 1955/Venv, 1982 

PERAPERTUSES 

\\ t Salses 

PA S DE SALT 

ALT EMPORDA 
VALL DE RISES 

FRONTERA LINGUISTICS ENTRE CATALA I OCCITA 

I I Catala 

I I Occita 

]] Parlar de iransicio (capcincs) 

! J Parlars occitans amb alguna inl'hienda catalana 



,-
L987 

FRONTERA UNGOlSTICA 

ENTRE CATALA I ARAGONES 

1 I Catala 

7~^\ Parlars tic transicio 

I | y\i;tgoncs 

/0/~/s/. [Giq-sii.i] 

- Ensordiment de la sonora /z/ 

Plurals [-asH-cs] 

Ensordimeni dc la palatal /;V 

PabLalitzacio dc la cla dels grups p!-, el-. «l-. til-, fl-

Limit administratiu 
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Historia dels Pai'sos Catalans 

i de la llengua catalana 

Les llenglies romaniques 

Les llengiies romaniques, llatines o neollatines son 

aquelles que provenen de Fevolucio espontania del llati 

popular en els diferents territoris que componien l'lm-

peri Roma despres d'esfondrar-se. 

L'espai en que actualment es parlen Uengues deriva-

des del llati es denomina la Romania; es divideix en dos 

grans blocs: oriental (italia i romanes) 1 occidental (ga-

laico-portugues, castella, catala, occita, frances i retoro-

manic). Els criteris seguits per establir aquesta divisio 

son: el manteniment o la sonoritzacio de les oclusives 

sordes intervocaliques (-p-, -f-r -k- > -b-, -d-, -g-) 1 la 

realitzacio del plural amb vocal (precedent del nomina-

tiu llati) o amb essa (precedent de 1'acusatiu). Aproxi-

madament, la Hnia que es considera com a frontera en-

tre aquests dos blocs es la que va entre les ciutats italia-

nes de La Spezia i Rimini. Separa els dialectes italians 

en dos grups pertanyents a les dues Romanies. El sard 

es un cas a part, ja que comparteix trets dels dos blocs 

(no sonoritza i fa els plurals amb essa). 

La Romania linguistica no comcidei.x totalment amb 

l'lmperi Roma. A la part oriental d'aquest la llengua de 

cultura era el grec, admirat pels romans. Tot i aid, hi ha 

constancia de dues llenglies romaniques extingides a 

l'Orient, el dalmata que perdura amb dificultats fins al 

segle xix, i el romanc nord-africa, que desaparegue 

amb la invasio arab. A les zones mes debilment roma-
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mtzades (Germama, Pannonia, Britama, Basconia), a la 

caiguda de l'lmperi, el llati desaparegue a favor de les 

Uengiies autoctones o dels pobles invasors. 

Actualment, per raons historico-politiques algunes o 

part d'aquestes Uengiies queden englobades dms estats 

que n'usen d'altres (romamques o no) com a oficials. 

Aixi s'engega un proces de bilingtiitzacio que pot des-

embocar en una substitucio linguisiica. En el mapa, 

aquesta situacio es reflecteix amb el ratllat de colors. 

Per un altre costat, existeixen unes varietats linguisti-

ques (astur-lleones, aragones, gasco, francoprovengal, 

cors, nord-italia, venet, sud-italia, sicilia) amb una per-

sonalitat molt marcada; es podrien, fins i tot, considerar 

com a llengiies si es deixessin de banda factors extra-

linguistics. Els anomenats «dialectes italians» han tingut 

mes vitalitat que la resta de les varietats perque el pro 

ces de sateHitzacio es molt tarda (unificacio italiana del 

segle xix). Les altres, com 1'aragones i el francoproven 

gal, iniciaren aquest proces a partir dels segles xn i XIII. 

L'epoca pre-romana 

Abans de l'arribada dels romans, habiten la zona dels 

PaTsos Catalans pobles de procedencia varia. En pri 

mer Hoc, hi ha la presencia de pobles no indoeuropeus. 

En l'area pirinenca trobem pobles que manlingueren 

paries bascoides fins al segle x o xi. A la costa viuen els 

pobles de cultura iberica (poblacio autoctona amb m-

fluencies de la cultura grega i fenicia). A les Balears 

existeix una cultura propia, la talaiotica, segurament 

provinent de la Mediterrania oriental. Mes tard arriben 

pobles indoeuropeus emigrats del centre d'Europa 1 

s'escampen pel centre de Tactual Catalunya. 

Postenorment, els grecs i eis cartagmesos funden co 

lonies comercials a les costes 1 entren en contacte amb 

els indigenes. Eis grecs s'assenten a Empuries i Rodes i 

els cartaginesos a Eivissa. 

Les Uengiies d'aquests pobles constitueixen el subs-

trat del catala, pero a causa de la forta romanitzacio la 

seva influencia es debil. El llegat linguistic pre-roma se 

centra basicament en la toponimia i una mica de lexic: 

esquerra, pissaria, paparra, son mots d'origen bascoide 

o iberic; ble, Hauna, carro, ruse, son d'origen indoeuro-

peu. 

Formacio i expansio de l'lmperi Roma 

El 218 aC les tropes romanes que combatien els car 

taginesos entren per Empuries. Comenga aixi la domi-

naci6 romana, que dura fins al segle V dC. Aquesta no 

es simplement politica, sino tambe cultural i linguistica. 

Es el proces que s'anomena romanitzacio, pel qual els 

pobles autoctons han d'adoptar la llengua 1 cultura llati-

nes. La romanitzacio s'micia a les zones costaneres a 
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traves de les ciutats i les vies de comunicacio, i despres 

penetra progressivarnent cap a l'interior. 

El llati de la Tarraconense es el dels soldats, els mer-

caders i els colons; per tant, una llengua forga popular, 

si-el comparem amb el d'altres zones, com la Betica, on 

es de tipus mes culte. Aquest llati innovador es el que 

sera la base del catala. 

La situacio historica i linguistica abans 

del segle xm 

Les invasions germaniques del segle v produeixen 

l'enfonsament de l'lmperi Roma. Aixi es trencava l'ultim 

fre que impedia l'evolucio i la diferenciacio del llati po 

pular i la ruptura de la consciencia d'unitat. 

Els visigots, expulsats d'Occitania pels francs, s'instal-

len a la peninsula Iberica. Aquest poble, a la llarga, 

adopta la llengua i la cultura dels conquerits. Per tant, el 

superstrat germanic, en el cas del catala, es redueix, 

sobretot, a lexic majoritarlament de tipus militar (guer 

ra, espia, guaita, elm), antroponims (Aribau, Guifre, 

Arnau i molts altres noms que constituerxen una part 

important en l'onomastica catalana), i toponims (Riquer, 

Llofriu, Cuimera, la Celtzu). Aquests toponims germa-

nics es concentren a la Catalunya Vella, segurament pel 

reforgament de la posterior influencia franca, 

En el segle vm la Peninsula es envaida pels arabs. 

Aquests, d'una manera rapida i pactista amb els nobles 

locals, controlen la major part d'Hispania i aconseguei-

xen l'arabitzacio i la islamitzacio del territori. En les se-

ves incursions arriben fins a Poitiers (732), on son aturats 

l derrotats pels francs, Carlemany, l'emperador franc, 

en el seu afany de restaurar l'lmperi Roma d'Occident, 

porta a terme una politica expansionista, per la qual 

cosa crea un sistema defensiu i expansiu alhora a les 

fronteres: les marques. Despres de Poitiers, els francs, 

per tal d'aturar els arabs, conquereixen el nord de la 

Peninsula i arriben fins al Llobregat. La zona pirinenca 
oriental esdeve la Marca Hispanica, que formara part 

de l'lmperi Carolingi. Aquest es el nucli origmari de Ca 

talunya. La Marca esta organitzada en comtats que de-

penen teoricament dels emperadors carolingis, pero 

que en la practica tenen una gran capacitat de decisio 

propia, La llunyania i la debilitat de l'lmperi porten a un 

afebliment dels vincles politics, fins al punt que, durant 

el mandat de Borrell II (947-992), comte de Barcelona, 

s'acaben trencant. Aixo es pot considerar l'inici de la 

independencia dels comtats Catalans (al segle ix), Aviat 

el comtat de Barcelona es transforma en el centre aglu-
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toponim1a germanica i 

mossArab 

Toponims germanics Toponims mossarabs 

tinador. A causa de la presencia arab al sud, les rela-

cions dels comtats Catalans s'encaminen majoritaria-

ment cap al nord, cap a Occitania. Els comtes barcelo-

nins arriben a posseir i a controlar vastos territoris occi-

tans, sempre en competencia amb el comtat de Tolosa. 

Aquest domini finalitza amb la batalla de Muret (1213), 

en la qual Pere el Catolic es derrotat per les tropes 

franco-tolosanes. Tancada Texpansio cap al nord, 1'unic 

cam! es el sud, on el poder central arab s'ha debilitat i 

els territoris musulmans s'han dividit en petits regnes, 

anomenats taifes. Aquest afebliment 1 divisio es aprofitat 

per la Corona Catalano-aragonesa, que s'expansiona 

pel sud, 

La invasio arab es important lingtiisticament perque 

possibilita la diferenciacio i el naixement dels diversos 

romangos hispamcs, arraconats a zones muntanyenques 

i mal comunicades. A partir del segle IX el llati popular 

ha evolucionat de tal manera que ja existeix la cons-

ciencia de parlar quelcom diferent: les paries romani-

ques. Per tant, a partir d'aquests moments el llati parlat 

als comtats Catalans, a la Catalunya Vella, ja pot ser con-

siderat catala. Aquesta deu ser la zona originaria de la 

llengua catalana, 1'unic romang peninsular que es forma 

en contacte amb Toccita per raons geopolitiques, 

Aquesta es la causa de les semblances catalano-occita-

nes, que originen la qualificacio del catala com a llen 

gua galloromanica. El catala dels segles ix-xi es coneix 

amb el nom de catala preliterari, pel fet de no tenir tex-

tos escrits, ja que la llengua de 1'escriptura per excel-

lencia es el llati. Precisament, coneixem l'estadi evolutiu 

del catala per mitja dels textos llatms escrits per perso-

nes poc destres en I1 us daquesta llengua, que deixaven 

anar alguna «catalanada» de tant en tant. 

El mapa reflecteix la situacio linguistica de Tactual 

domini abans del segle XIII. Com ja hem dit abans, el 

nucli primitiu del catala es redueix als comtats Catalans, 

a la major part de la Catalunya Vella. Al Pallars i la Riba-

gorga es mante un illot de llengua pre-romana, segura 

ment de tipus bascoide, fins als segles X i XI per raons 

d'aillament geografic. La catalanitzacio d'aquest territori 

va lligada a la seva cristianitzacio. El Capcir, segons 

Joan Coromines, era una contrada linguisticament occi-

tana que progressivament es va anar catalanitzant, i 

dona com a resultat Tactual dialecte de transicio parlat 

en aquesta vail. Fins i tot, apunta la hipotesi que el ros-

sellones, originariament, era un dialecte de transicio 

occita-catala, del mateix aspecte que Tactual capcines. 

A la zona sota poder arab del futur domini catala (la 

Catalunya Nova, el Pais Valencia i les Illes Balears), 

despres de la invasio, es mantenen durant forga temps 

unes paries autoctones derivades del llati, mal conegu-

des. Amb la progressiva arabitzacio i islamitzacio dels 

hispanoromans, aquestes paries conegudes sota el nom 

generic de mossarab van desaparerxent, fins al punt 

que segurament ja no existeixen quan es produeix la 

conquesta catalano-aragonesa. Tot i que el mossarab es 

poc conegut, es segur que no era unitari i que estava 

fragmentat en diversos parlars. Joan Coromines mante 
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LA SITUACIO LINGUISTICA ABANS 

DEL SEGLE XIII 
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la hipotesi que el mossarab de la zona de Lleida i de 

Tarragona era molt acostat al catala, a diferencia del de 

Tortosa, el Pais Valencia i les Balears. A traves de la 

toponimia, podem deduir trets d'aquestes paries mossa-

rabigues, com el manteniment de la -o final (Caro, Pego, 

Muro), la no-sonoritzacio de les oclusives sordes in-

tervocaliques (Petra, Orxeta) 1 la presencia de sufixos 

propis -atx, -itx, -utx (Andratx, Llinaritx, Fornaiutx). 

Tot i que la seva incorporacio al domini linguistic es 

produi durant el segle xiv, caldria parlar de l'Alguer, ja 

que en aquesta ciutat sarda la poblacio autoctona es 

expulsada pels Catalans i repoblada per gent del Princi 

pal; el nucli s'ha mantingut fins ara, malgrat raillament 

demografic i l'exigiiitat de la poblacio. 

L'expansio catalana al segle xill 

El 1137 el rei d'Arago, Ramir el Monjo, lliura la seva 

filla Peronella al comte catala Ramon Berenguer IV. A 

partir d'aquest moment es produeix la unio dmastica del 

comtat de Barcelona amb el regne d'Arago. Aquesta 

unio es fa en uns termes que avui en dia es podnen 

considerar de confederacio, ja que cada regne conser-

va les lleis i les institucions propies. El casal catalano-

aragones porta a terme I'expansi6 cap al sud musulma. 

En una primera etapa, es conquereix la Catalunya Nova 

i el sud d'Arago (en el segle XII). En una segona, en el 

segle XIII, s'annexionen les Dies Balears i el Pais Valen 

cia fins a la linia Biar-Bussot. Pero Menorca contmua 

sent un territori musulma tributari del rei catalano-ara-

gones fins al 1287. En un tercer moment, a partir de 

1266, es conquereix la demarcacio d'Oriola, que ja ha-

via estat ocupada i repoblada per Jaume I juntament 

amb 1'Horta murciana, que cedi a Castella. Lexpansio 

politica catalana significa la submissio o l'expulsio dels 

musulmans i una posterior repoblacio, Aixo comporta la 

substitucio linguistica de l'arab pel catala. La Catalunya 

Nova i les Balears es repoblen integrament amb Cata 

lans, l la primitiva poblacio arab es majoritariament 

expulsada. Els repobladors de les Balears procedeixen 

principalment de la zona oriental del Principat, la qual 

cosa pot explicar alguns trets dialectals del balear 

actual (ioditzacio, neutra tonica, article salat...)- El cas 

Valencia es diferent. La manca de repobladors obliga 

Jaume I a conservar gran part de la poblacio arab, que 

s'anomenen, a partir d'ara, mohscos. A mes, la repobla 

cio fou feta per Catalans i aragonesos, Els primers domi-

naran el litora! i els segons es concentraran a l'interior, 

la qual cosa explica la particio linguistica del Pais Va 

lencia. L'expansio i la repoblacio arriben fins a les ter-
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res de l'Horta murciana, on, malgrat formar part de la 

corona castellana, es parla catala fins al segle xvi. 

Aquesta maxima expansio de la llengua catalana 

expenmenta posteriorment un retraces. A l'Horta mur 

ciana 1 al Baix Segura el catala desapareix a partir del 

segle xvi per la influencia i la immigracio castellanes. 

Queden forga catalanismes en el castella dialectal de 

Murcia (el panotxo), com pernil, pesoles, pancha, etc. 

Pel que fa al Pais Valencia, la definitiva frontera linguis-

tica castella-catala queda fixada a partir de l'expulsio 

dels moriscos (en el segle xvn), quan els uns i els altres 

ocupen els buits deixats per aquests. Aixo explica els 

illots d'Asp i de Montfort, antics llocs moriscos, que fo-

ren repoblats amb castellans. Tambe justifica els par-

lars dialectals amb trets mallorquins de Tarbena i la 

Vail de Gallinera, que son terres repoblades en el segle 

xvn per mallorquins. Igualment hi hague un petit retro-

ces a la Ribagorga, motivat pel despoblament de zones 

frontereres a causa de la Guerra dels Segadors (en el 

segle xvn) i una posterior repoblacio aragonesa, 

En la segona meitat del segle xm, la llengua supera 

l'etapa arcaica primitiva i esdeve una llengua literana i 

administrativa, amb figures com Ramon Llull. 

L'expansio de la Corona Catalano-aragonesa 

(segles XIII-XV) 

En el segle XIV es produeix l'expansio de la Corona 

Catalano-aragonesa per la Mediterrania: Sardenya, Na-

pols, Sicilia, i Atenes i Neopatria, a Grecia (expedicio 

dels almogavers). Esdeve una gran potencia politica i 

Conquests 
de Menorca (1237, 

L'EXPANSIO DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA 

(scglcs XIII, XIV i XV) 

Corona de Calalunya-Arago 

Regne dc Mallorques (1276-1349) 

Intervened de Perc el Gran a Sicilia (1282) i 

entroniuacio de la dinastia catalana 

independent 

I Conquesta tie Menorca per All'ons II el 

Franc (1287) 

Regnal de Jaume II el Just (1291-1327) 

I ' 1 Annexio d'Alacant (1304) 

^^* Expedicio dels almogavers i conquesta 

d'Atenea i Neopatria (1302-1311) 

Ineorporacio a la corona dels comtats 

d'Urgell (1314) i d'Empuries (1322) 

Regnal dc Pcre III el Cernnonids (1336-1387) 

ZH Omquesta definitiva de Sardenya (1354) i 

repoblacio catalana de TAIgner 

3 Ineorporacio d'Atenes i Neopatria a la 

corona de Catalnnya-Arago (1379-1388) 

fA Anncxio de Sieilkt 

Kegnat d'Alfons IV el Magnanim (1416-1458) 

I 1 Conquesta de Na|iols (1343) i sobirania 

nominal d1 Albania 

Consolats Catalans 

—► Atacs genovesos 



comercial, Aixo repercuteix en el catala, que adquireix 

el rang de llengua europea de prestigi. Es una llengua 

coneguda a moltes corts i bastant usual entre els comer-

ciants de la Mediterrania. 

La llengua catalana influeix sobre els idiomes dels 

temtoris dommats de diferent manera. En el cas de Sar-

denya, la influencia es molt mes profunda que a la resta, 

perque va ser la llengua oficial, juntament amb el llati, 

fins al xvm. Aixo es reflecteix en la gran quantitat de 

catalanismes lexics que te el sard, sobretot en els dia-

lectes meridionals (campidanes). Per exemple, es con-

serven noms de peixos com surellu 'sorell', arana 'ara-

nya', noms d'ofici com fusteri Tuster1, judji 'jutge1, pikka-

perderi 'picapedrer', i altres com mukkadori i arrekka-

das, I, a mes a mes, existeix TAlguer, on es parla catala 

perque en el segle Xiv la poblacio autoctona sarda es 

foragitada i substitu'ida per Catalans. 

A Sicilia i Napols la influencia es menoi; pero, sobre 

tot a Sicilia, hi ha una important colonia catalana, que 

ens ha deixat una extensa documentacio. A mes, el ca 

tala es la llengua de la Cort i part de la noblesa. En els 

dialectes Sicilians i napolitans han perdurat catalanis 

mes com cairedda 'cadira1, ngargiola 'garjola, preso', 

imbohcan 'ernbolicar, etc. 

A Atenes i Neopatna sols podem parlar d'uns contac-

tes linguistics que no han deixat testimonis en el grec, 

pero si en el catala, Es tracta d'heHenismes medievals 

centrats en el lexic mariner, corn palangre, politx, xar-

xa, ormejar, escar, etc. 

La peninsula Iberica dels segles XV-XVII 

La Corona de Castella esdeve en el segle xv cada 

cop mes el nucli hegemonic de la peninsula Iberica. 
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Aquest proces s'engega amb la unio dinasuca de la Co 

rona d'Arago i la castellana (1479), Aixo comporta per 

als Catalans la perdua d'una cort propia i de la Cancelle-

ria Reial, inici de la progressiva supeditacio politica, lin-

giiistica i cultural a Castella. Aquest proces continua 

amb la conquesta de 1'ultirn reducte arab de la Peninsu 

la, el regne de Granada (1492), amb l'annexio del Reg-

ne de Navarra (1512) i amb la unio temporal de Portugal 

(1580-1640). Tot i que Castella n'es el centre predomi 

nant, l'Estat funciona com una confederacio, cada vega-

da mes debilment, fins als Borbons. 

Aquesta epoca es coneguda amb el nom de la Deca 

dencia, que es un proces que s'enceta en el segle XV l 

perdura fins al segle xix. Aquest proces s'inicia per una 

serie d'esdeveniments socio-politics. En el segle xv Ca-

talunya es troba exhausta per les guerres civils i la pes-

ta que ha despoblat i arruinat el pais. La preponderan-

cia dins la Corona d'Arago passa a Valencia, focus de 

maxima esplendor economica i cultural del segle. En el 

segle xvi te Hoc la revqlta de les Germanies, que afecta 

Valencia i les Balears. Es un enfrontament de les classes 

populars (comerciants, menestrals i pagesos) amb l'a-

ristocracia. La derrota dels agermanats significa un em-

pobriment del pais i una supeditacio de les classes diri-

gents a Castella, sense l'ajut de la qual no haurien pogut 

veneer. En el segle xvn, la politica absolutista del com-

te-duc d'Olivares provoca les revoltes de Portugal i Ca-

talunya. Portugal aconsegueix la independencia, pero 

la revolta dels segadors fracassa i comporta la perdua 

del Rossello, que passa a mans franceses (1659), Tambe 

en el segle xvu es produeix l'expulsio dels moriscos, 

que deixa despoblat el camp Valencia i agTeuja la crisi. 

Tots aquests esdeveniments tenen com a conseqiiencia 

la perdua de poder politic, la crisi economica i la supe 

ditacio de les classes dirigents autoctones a les castella-

nes. 

Aquesta preponderancia politica implica una expan-

sio del castella a costa d'altres llengiies peninsulars, 

guanyant-los terreny o funcions. A continuacio comenta-

rem el panorama linguistic de 1'epoca. Quant al galaico-

portugues, s'ha de diferenciar la situacio de Galicia i la 

de Portugal. A Galicia les classes dirigents ja estaven 

castella nitzades. A Portugal, durant la seva unio amb 

Castella, es conserva l'oficialitat del portugues, tot i que 

comenga una bilingiiitzacio de l'aristocracia que queda 

tallada amb la independencia. 

L'astur-lleones i l'aragones ja fa temps que han que-

dat subordinats al castella. Aquest proces, que s'inicia 

dins les classes mes poderoses i cultes, ja afecta les 

classes populars, que hibriden la seva parla cada cop 

mes amb el castella, Aixo provoca el retraces d'aques-

tes llengues, i'arraconament a les zones muntanyenques 

i la perdua de consciencia linguistica, amb totes les 

consequents connotacions de parlars rurals. 

La situacio del base es semblant. Les classes altes i 

les ciutats es castellanitzen i aquesta llengua experi-

menta una forta reculada territorial. 

Els moriscos conserven la seva parla arab pel fet de 

ser comunitats tancades i ser, la llengua, un simbol de la 

seva cultura, tot i la forta pressio castellanitzadora. 

Quant al catala, la situacio es diferent i millor, ja que 

la llengua es oficial i te tota una tradicio cultural i litera-

ria al darrere. De tota manera, la perdua de poder poli 

tic i economic comporta 1'inici d'un proces de substitu-

cio linguistica: la Decadencia. Aquest fenomen, com 

sempre, s'inicia en les classes altes. El castella, com a 

llengua de la Cort, es va introdmnt i ocupa els usos i 

funcions elevats, desplagant el catala. La produccio es-

crita, tant literaria com documental, minva considera-

blement, i la que hi ha es supedita als models castellans. 

De mica en mica, el castella esdeve la llengua de cultu 

ra dels Catalans. A mes, en el llenguatge colloquial van 

penetrant cada cop mes castellanismes. Una altra con-

sequencia de la perdua de poder es I'afebliment de la 

consciencia de la unitat linguistica. S'enceta durani el 

segle xv a Valencia, que comenga a marcar distancies 

respecte a Catalunya a causa de la seva puixanga eco 

nomica i del seu flonment cultural. La manca d'un poder 

aglutinador, com es la Cancelleria, accelera el prcces 

de fragrnentacio dialectal. Tot aixo provoca l'aparicio 

de les primeres mamfestacions de secessio linguistica. 

La Guerra de Successio 

La culminacio del proces de decadencia es la Guerra 

de Successio. Mort Carles II sense descendencia, puja 

al poder el pretendent frances Felip de Borbo, enfront 

de l'aspirant austriac, 1'arxiduc Carles, Castella i Franga 

donen suport a Felip V, i la Corona d'Arago, Austria, 
Anglaterra, Holanda, Portugal i Prussia, a 1'arxiduc Car-
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les. En aquesta guerra es barrejaven, per un costat, el 

model d'estat (absolutista, el de Felip; confederal, el de 

Carles) i, per un altre, la lluita per l'hegemonia europea 

per tal d'evitar el predomini frances. Els exercits fran-

co-espanyols conquereixen la Corona d'Arago, i les po 

tencies que donaven suport a l'arxiduc austriac acaben 

acceptant el rei Borbo a canvi de les darreres posses 

sions espanyoles a Europa, Pel tractat d'Utrecht (1713) 

se cedeix Gibraltar i Menorca a Anglaterra. Menorca, 

sota domini britanic, sera l'unic Hoc on el catala sigui 

llengua de cultura i oficial. 

Pel Decret de Nova Planta (1716), la resta de la Coro 

na d'Arago perd defmitivament el poder politic que li 

quedava i les seves institucions. Els Borbons imposaran 

progressivament el castella, de manera que el catala 

escrit resta gradualment limitat a l'esglesia, a l'ensenya-

ment primari, a l'adrninistracio local i a la documentacio 

privada, inclosa la notarial. 

A final del segle XVIII Catalunya supera la crisi econo-

mica iniciada en el segle xv i neix una burgesia mer-

cantil. Tot i que aquesta classe lHustrada creu que el 

catala sols es apte per a usos familiars, es desvetlla un 

interes per coneixer la histona i la cultura catalanes me-

dievals; interes que posa les bases de la Renaixenga. 

El segle XIX 

El segle Xix s'obre amb la invasio francesa del 

que ocasiona l'annexio temporal de Catalunya a rimperi 

frances. Fins a l'epoca de la Restauracio, amb Alfons 

XII, l'Estat espanyol viu un constant enfrontament entre 

absolutistes i liberals. A Catalunya, les ciutats industria-

litzades es decanten pel liberalisme, les zones mes ru-

rals per 1'absolutisme o pel carlisme. Un exemple de la 

lenta rnodernitzacio de l'Estat es la divisio provincial, 

calcada del model frances. Es fan tres divisions provin 

cials, la darrera de les quals es Tactual. 

El regim constitucional fa desapareixer el catala de 

tots els usos publics: admimstracio municipal, ensenya-

ment elemental i notaria, i obliga l'Esglesia a redactar 

en castella tota la documentacio (registres parroquials, 

actes capitulars, etc.) alii on encara es fa en catala. 

Lmguisticament, entre les classes dirigents catalanes 

segueix la creenga que el catala no es apte per a usos 

oficials, nomes es valid per a 1'ambient familiar. Litera-

riament, s'accepta inicialment per a la poesia i no per 

als altres generes literaris. 

Catalunya s'industrialitza, mentre que el Pais Valen 

cia i les Balears resten agraris. Aquesta burgesia catala-

na, en un prmcipi partidaria de l'Estat liberal espanyol, 

s'inclina cada cop mes per l'opcio nacionalista. Aquest 

clima afavoreix 1'aparicio de la Renaixenga, Es un movi-

ment estrictament literari, i de vegades folkloric, que 

preten la recuperacio de la llengua i la cultura catala 

nes. Aquest moviment te forga incidencia a Catalunya, 

es mes discret a les Balears, te molt poca forga al Pais 

Valencia i nuHa a la Catalunya del Nord. A partii del 

1890, es posen les bases del Modernisme, moviment en 

que conflueixen la recuperacio i la modernitzacio cultu-

rals i linguistiques amb el nacionalisme politic. Es du-

rant aquests anys que Pompeu Fabra, per mitja de L'A-

veng, comenga a posar els fonaments de la seva refor-

ma linguistica, la qual es concreta en les Normes orto-
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grafiques de 1913. Durant l'epoca de la Mancomunitat, 

tot aquest esforg individual normalitzador del catala 

s'institucionalitza. De nou el catala es usat per radminis 

tracio local. Es crea tota una infrastructura cultural d'es-

coles, biblioteques, etc. Aquesta tasca s'aprofundeix 

durant el periode de la Generalitat republicana, quan 

s'aconsegueix que el catala sigui cooficial i s'estengui a 

1'ensenyament. 
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Sociolingiiistica 

Situacio legal del catala 

Des del punt de vista legal, el catala presenta tres 

situacions. Al Principat d'Andorra es Tunica llengua ofi-

cial. A Catalunya, la Comunitat Valenciana i la comunitat 

autonoma de les Mes Balears comparteix 1'oiicialitat 

amb el castella, Al Departament dels Pirineus Orientals, 

part oriental de l'Arago, l'Alguer i al Carxe (dins la regio 

murciana) no es oficial. L'Estatut aragones parla de mo-

dalitats lingiiistiques diferents del castella (fabla i cata 

la) que seran objecte «d'especial respecte i proteccio». 

Al Rossello 1 a l'Alguer hi ha projectes de proteccio. 

Densitat per dialectes 

El major pes demografic correspon al dialecte cen 

tral, amb un 64,21 % de parlants. Li segueix el Valencia 

amb un 20,96 %. I a l'ultim, el balear i el nord-occidental, 

amb un 7,45 % i 7,38 %, respectivament. Per manca de 

dades, no s'ha tingut en compte el pes de la Franja d'A-

rago, Andorra, el Rossello i l'Alguer. 

DENSITAT PER DIALECTES 

'Andorraj^-Deparlament dels 

Pirineus Orientals 

Comunitat Autonoma 

de les Illss Balears 

L'Alguer 

Nord-occidental 

SITUACIO LEGAL DEL CATALA 

I I Oficial 

] Doble oficialitai 

] No oficial 

Densitat d'immigracio 

La proporcio mes alta d'immigracio (d'un 30 % a un 

50 %) es dona a les zones mes industnalitzades i amb un 

sector de serveis i turisme mes desenvolupat. Com a 

exemples de zones d'immigracio mes alta, podem citar 

el Baix Llobregat, comarca altament industrialitzada, i la 

Marina Baixa, comarca de gran concentracio turistica. 

Tambe te un pes important (dun 20% a un 30%) la 

immigracio a Mallorca, Eivissa, les comarques de la 

Costa Brava, el Bages, l'Anoia, el Segria, l'Horta, la Plana 

l el sud del Pais Valencia, on tambe la mdustria o el 

turisme son basics, de vegades juntament amb l'agricul-

tura. 
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Les zones interiors, predornmantment rurals, i de ve-

gades pobres, presenten uns indexs d'immigracio me-

nors. 

La immigracio te repercusions lingiiistiques, Les zo 

nes amb mes alta immigracio son les que presenten una 

proporcio menor de ciutadans que saben parlar catala. 

Hi ha, a mes, altres factors que fan variar el grau de 

castellanitzacio (consciencia, classe social, zona urbana/ 

rural). 

A mes, s'ha de tenir en compte que, en el moment de 

maxim impacte immigratori (els anys 60), aquesta gent 

no troba cap condicio favorable per aprendre l'idioma 

del pais: el catala no te cap presencia publica i/o oficial, 

els fills (i els pares) es troben amb escoles totalment en 

castella, i, per dificultar-ho encara mes, la immigracio 

es concentra en llocs (cinturo industrial barceloni) on es 

relaciona basicament amb ella mateixa i poc amb cata-

lanoparlants. En definitiva, la situacio era desfavorable a 

la immersio linguistica. 

A les Balears, cada ilia te les seves peculiantats. Me-

norca te els indexs mes alts, tant en el llegir com en 

l'escriure, mes propers a Catalunya. Mallorca esta en 

una situacio intermedia i Eivissa te uns percentatges 

molt baixos, semblants als del Pais Valencia. 

El Pais Valencia te uns indexs notablement baixos. 

Quant al llegir, els percentatges son mes alts, sense so-

brepassar, pero, el 45 %. Comarques com el Baix Maes-

trat, l'Horta, la Ribera, la Vail d'Albaida, el Comtat, algu-

nes pel fet de ser mes urbanes i altres per tenir-mes 

consciencia, tenen indexs que osciHen entre el 31 %. i el 

45 %. L'Alacanti i el Baix Vinalopo tornen a ser un cas 

extrem, amb menys d'un 15 % de llegidors en catala. 

Quant a l'escriure, la situacio presenta uns percentatges 

baixissims, sempre inferiors al 15 %, amb Tunica excep-

cio del Comtat (15,9%). 

Coneixement del catala (entendre, parlar, 

llegir i escriure) 

Quant al coneixement del catala, es presenten quatre 

mapes que corresponen a les quatre habilitats: enten 

dre, parlar, llegir l escriure. Pel que fa als percentatges 

d'entendre i parlar, hi influeixen basicament dos fac 

tors: la immigracio i la consciencia. Les zones mes in 

dustrials i/o turistiques, amb mes immigracio, tenen els 

indexs mes baixos, tant en l'entendre com en el parlar. 

Per exemple, el Baix Llobregat, el Valles Occidental, el 

Barcelones, el Tarragones. A mes a mes, a certes co 

marques valencianes, com l'Horta, el Camp de Morve-

dre, la Marina Baixa, 1'Alacanti, el Baix Vinalopo i les 

Vails del Vinalopo, creiem que s'hi hauria d'afegir un 

altre factor, el de la consciencia linguistica. El cas ex 

trem es la comarca d'Alacant, on des de prmcipi de 

segle s'ha engegat un rapid proces de substitucio lin 

guistica. Segons dades del padro del 86, sols un 60 % 

enten el catala i un 26 % el sap parlar. 

Si en el cas de l'entendre els percentatges superen 

d'una manera forca uniforme el 91 %, en el cas del par 

lar barxen, Sols superen el 91 % comarques rurals i in 

teriors com la Garrotxa, el Pallars Sobira, el Solsones, 

les Garrigues, la Terra Alta, els Ports, 1'Alt Maestrat i el 

Comtat. Aquests percentatges baixen gradualment a 

mesura que les comarques son mes industrials i tenen 

mes immigracio, 

Quant al llegir i l'escriure, els factors basics son la 

consciencia i l'ensenyament Hi ha diferencies conside 

rables entre Catalunya, les Hies Balears i el Pais Valen 

cia. N'es prova que els resultats mes alts es donen entre 

els adolescents de 10 a 19 anys. 

A Catalunya es donen els percentatges mes alts de 

llegir i escriure en catala. Els indexs mes elevats els 

trobem a comarques de l'interior com Osona, el Solso 

nes, l'Urgell i les Garrigues, amb poca immigracio, amb 

una forta consciencia i un nivell cultural remarcable. Els 

indexs menors apareixen en comarques industrialitza-

des l amb forta immigracio com el Baix Llobregat, el 

Barcelones, el Tarragones, etc., i les comarques tortosi-

nes, segurament per la diferent consciencia linguistica. 
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Coneixement del catala, per grups d'edat 

i sexe 

La normalitat lingiiistica d'una comunitat queda re-

flectida en els indexs d'entendre, parlar, llegir i escriu-

re la seva propia Uengua. Hem that deu localitats del 

domini linguistic catala que representen diferents situa-

cions; Vic. Tortosa, Xativa, Menorca, Barcelona, Palma 

de Mallorca, Cornelia, Eivissa-Formentera, Valencia i 

Alacant. En el cas de Menorca i Eivissa-Formentera, 

s'han utilitzat les dades no d'una ciutat concreta, sino de 

la totalitat de l'illa. Presentem els resultats amb pirami-

des de poblacio que tenen en compte el sexe i l'edat 

per grups quinquennals. D'aquesta manera, es pot es-

brinar el futur de la comunitat lingiiistica, fixant-se en si 

la Uengua es transmesa amb normalitat a les genera-

cions joves. A mes a mes, hem de considerar les dades 

del parlar relatives perque es refereixen al coneixe 

ment de la Uengua i no al seu us. Una Uengua viva i 

normal es aquella que s'usa en tots els nivells i en totes 

les ocasions, Despres danalitzar el conjunt de les pira-

mides, es pot deduir que hi ha tres factors que influei-

xen sobre l'us de la Uengua: la immigracio, la conscien-

cia i l'escolantzacio, que mcideixen diferentment se-

gons la comunitat i la localitat. 

A Catalunya existeix un grau de consciencia linguisti-

ca elevat, que es reflecteix en els alts percentatges de 

l'entendre, el parlar i el llegir (s'ha de tenir en compte 

que normalment els indexs de parlar i llegir van paral 

lels). Aquestes xifres baixen en les localitats on es con-

centra la immigracio, com Barcelona i, sobretot, al seu 

voltant, com, per exemple, Cornelia. En aquesta darre-

ra, el baix nivell cultural i social de la poblacio en re-

dueix encara mes els percentatges, 

L'ensenyament del catala i, de vegades, en catala a 

partir del 1978 es reflecteix en els resultats dels grups 

d'edat de 6 a 9 anys, sobretot en el llegir i l'escnure. 

L'acceptacio i l'aprofitament d'aquesta escolaritzacio 

van lligats al nivell de consciencia linguistica. A les zo 

nes amb immigracio, com Barcelona i sobretot Corne 

lia, l'escolaritzacio ha produit un fenomen curios i preo-

cupant. El nombre de catalanollegidors supera el de 

catalanoparlants, la qual cosa significa que existeix un 

coneixement passiu de la Uengua, pero que no s'usa. Es 

el que alguns estudiosos anomenen el proces de llatimt-

zacio o irlanditzacio del catala. 

Un factor que te molta incidencia a Catalunya es la 

immigracio concentrada en els nuclis urbans on hi ha 

mes de la meitat de la poblacio del pais. Un cas extrem 

n'es Cornelia. El problema de l'entendre es va superant 

en les generacions joves grades a I'escolaiitzaci6. En 

canvi, continua el del parlar, amb uns indexs molt bai-

xos. Per exemple, de 5 a 9 anys, menys d'una tercera 
part sap parlar catala. Aquest percentatge augmenta 

amb I1 escolaritzacio, i aixi trobem que entre 10 l 20 anys 

ja el sap parlar mes del 50 %, encara que, segurament, 

l'empra escassament. 

El pur:a 
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Eivissa i Formentera 

A les Balears, en primer Hoc, constatem diferencies 

entre illes. La situacio millor es dona a Menorca. Ciutat 

de Mallorca representa un estat intermedi, 1 Eivissa-

Formentera te la pitjor situacio. El factor de consciencia 

lingiiistica es menor que a Catalimya, la qual cosa es 

nota principalment en el llegir. Al Principat les dades 

de parlants i llegidors gairebe coincideixen. En canvi, a 

les Balears disminueix considerablement el nombre de 

llegidors entre els que saben parlar la llengua. 

Els resultats de l'escolaritzacio es noten en la franja 

d'edat dels 6 als 19 anys, sobretot en el llegir i l'escriure. 

De totes maneres, els resultats d'aquesta escolantzacio 

no son del tot satisfactoris, per raons de consciencia i 

manca d'aplicacio de la Llei. Els resultats podrien ser 

mes elevats si millorava la implantacio del catala en el 

sistema escolar. 

A Menorca el panorama es positiu i semblant a Cata-

lunya. A Ciutat de Mallorca i Eivissa-Formentera els re-

sullats son minsos. 

La immigracio es concentra a Ciutat de Mallorca i a 

Eivissa. Aixo incideix principalment en l'entendre i el 

parlar. El factor edat es basic. Els indexs van disminuint 

gradualment amb la menor edat. 

Ciutat de Mallorca mante sempre una franja que no 

enten el catala. A Eivissa-Formentera aquesta franja 

augmenta molt en els grups d'edat inferiors als 40 anys 

per l'impacte immigratori. Quant al parlar, es produeix 

un fenomen semblant i molt mes penllos, ja que els per-

centatges de parlants en les generacions joves baixen 

considerablement. A Ciutat de Mallorca mes d'un 50 Yo 

de nens de 6 a 9 anys no sap parlar catala. Aquestes 
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xifres disminueixen entre els 10 i els 19 anys per l'esco-

lantzacio, pero de totes maneres n'hi ha vora un 40 % 

que continua sense parlar el catala. Eivissa-Forrnentera 

te unes dades semblants. Aixo es un simptoma de 1'inici 

d'un proces de substitucio linguistica. 

Al Pais Valencia el nivell de consciencia es el menor 

del domini en tots els aspectes. L'escolantzacio es nota, 

pero amb poca incidencia. Tot i aixo, es percep un lieu-

ger augment en tots els nivells. 

Hi ha una gran diferencia entre zones urbanes i ru-

rals. Xativa, que podria representar aquestes comar-

ques mes rurals, te uns percentatges elevats d'entendre 

i parlar. Els indexs baixen molt en el llegir i en l'escriu-

re. Valencia i Alacant presenten una situaci6 de substi 

tucio linguistica. Aquesta darrera n'es un cas extrem, on 

la substitucio ja ha estat assolida. Els nivells d'entendre i 

de parlar baixen alarmantment amb l'edat. Graficament, 

ja es dibuixa una piramide invertida. De tola manera, 

aquest proces de substitucio no es recent, sin6 que ja es 

remunta a principi de segle. Per exemple, en el grup 

de 85 anys, mes del 50 % no sap parlar catala. De 5 a 9 

anys, sols l'enten el 27 % i sols el sap parlar un 5 %. 

La ioditzacio a la plana de Vic 

En el mapa de la ioditzacio de l'apartat de dialectolo-

gia hem pogut veure l'area aproximativa del fenomen. 

Quan diem que aquella zona es ieista, no reflectim la 

realitat. L'us ieista es condicionat pel grau d'instruccio, 

l'edat, el sexe i el Hoc de residencia dels parlants. Es a 

dir, hi ha individus de l'area esmentada que no practi-

quen el ieisme. L'enquesta realitzada per Imma Bau i 

Ramona Font a la plana de Vic sobre un total de 533 

parlants dona com a resultat un 71 % de lleistes i sols un 

29 % de ieistes. La substitucio de la [j] per la [X] es pro-

vocada per un mimetisme amb el parlar de Barcelona i 

altres ciutats que, de bona hora, van ser sensibles al 

canvi i a la influencia de la llengua escrita. 

En el grafic A es pot veure com funciona l'us del ieis 

me segons la variable edat. A la comarca constatem 

que el ieisme, que era d'un 20 % en els nens de 5 a 7 

100 -, 

Percentatge de poblacio ieista segons la residencia 

LA IODITZACIO A LA PLANA DE VIC 
I ant: Imma Ban i Ramona Foul. 

anys, baixa a un 7 % en els que osciHen entre 7 i 14 

anys, probablement per la pressio escolar. El percen 

tatge de ieistes va creixent fins a arribar a un 48 % en 

els mes grans de 41 anys. 

Al grafic B es representa el grau de ieisme en les vuit 

poblacions enquestades: notem l'alt percentatge que 

ofereix Sant Pere de Torello, la localitat mes periferica, 

tancada per les serralades de Bellmunt, en contraposi-

ci6 amb el baix rendiment de Sant Julia de Vilatorta, 

explicable per la nombrosa presencia d'estiuejants de 

Barcelona i d'individus del sector terciari procedents 

de Vic. Aquesta, per la seva condicio urbana, es tambe 

escassament ieista. 

L'aranes dins l'occita 

La llengua occitana, localitzada geograficament al 

sud de l'Estat frances, esta formada per un conjunt de 

Percentatge de poblacio ieista segons l'edat 

100 -

50 -

Anys 5-7 8-14 15-25 26-40 mGs de 41 
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parlars que no han tingut mai una unitat politica. Del 

segle x al segle xv s'utilitza una koine occitana en la 

poesia trobadoresca occitana i tambe en la catalana, 

nord-italiana i francesa. L'actual unificacio ortografica la 

dugue a terme Lois Alibert, deixeble de Pompeu Fabra, 

a principi del segle XX. 

Despres de la conquesta francesa durant el segle XII, 

es passa a una situacio diglossica que l'ha portat, en el 

segle XX, a la quasi substitucio linguistica pel frances, 

Precisament, els llocs on millor es mante l'occita s6n 

territoris situats fora de l'Estat trances: la Vail d'Aran i 

les vails occitanes d'ltalia. 

Els dialectes occitans s'agrupen en tres macrodialec-

tes. En primer Hoc, el nord-occita (llemosi, auvernyat, 

vivaro-alpi i l'anomenat creixent, que es un parlar de 

transicio cap al frances), que te trets fonetics que com-

parteix amb el frances, com la palatalitzacio de certes 

consonants i les nasalitzacions de vocals. Despres, te-

nim l'occita meridional (llenguadocia i provengal) que 

es la base de l'estandard actual i que es el que ha tingut 

mes conreu literan. I finalment, els parlars gascons. dels 

quals forma part l'aranes. Son uns parlars que tenen 

unes caracteristiques molt diferenciades de la resta de 

l'occita, potser per influencia del substrat base. 

Legalment, l'aranes esta reconegut per l'Estatut d'Au-

tonomia de Catalunya, i s'ensenya a les escoles. Quant 

al nombre de poblacio que considera que l'aranes es la 

seva llengua propia, puja a un 58,6 %. En segon Hoc, hi 

ha un 28,7 % que te el castella com a propi (immigracio). 

DISTRIBUCIC DE LA POBLACIO 

SEGONS LA LLENGUA 

QUE TENEN COM A PROPIA 

No el parlen (17,1 %) 

El parlen 

alguna vegada (14,2 %) 
Parlen sempre aranes (58,5 Vo) 

El lenen com a 

segona llengua (10,2 

Despres, sols un 8,6 % hi te el catala i un 4,1 % altres 

llengues, entre les quals hi ha el frances. L'us de l'ara-

nes es mes alt en la poblacio de mes edat i mes baix en 

les generacions joves, tot i que sembla que hi ha una 

lleugera recuperacio. 



Propostes didactiques 

Dialectologia 

Conebtement del dialecte propi 

— Feu una llista de les caracteristiques del vostre par 

lar que apareguin en els mapes. 

— Digueu a quin dels dos grans grups dialectals per-

tany la vostra varietat. Per que? 

— Enumereu els dialectes Catalans i busqueu quin es el 

vostre. Justifiqueu-ho, 

— Pertanyeu a algun subdialecte o area de transicio? 

Citeu els trets particulars d'aquest, tant si surten en el 

mapa, com si no. 

— Esbrineu si tots els companys de la classe pertanyeu 

al mateix dialecte. Compareu-ne les diferencies. 

— Pregunteu on han nascut els vostres pares i avis. 

Comproveu el dialecte que es parla a la zona on nas-

queren. 

— Si aneu d'excursio, mireu a quin dialecte pertany el 

Hoc on aneu i, si es diferent del vostre, busqueu-ne 

les caracteristiques, Comproveu si el seu parlar con-

corda amb el que hem estudiat i si te altres trets, 

Fixeu-vos si hi ha diferencies en la manera de parlar 

dels diversos grups d'edat. 

— Comproveu si el vostre parlar en posicio atona con-

fon la a i la e en vocal neutra [a] i la o 1 la u en [u]. 

Digueu si es realitza en totes les posicions. Si no es fa 

en totes, digueu en quines te Hoc i en quines no. 

— Citeu les comarques o llocs on encara es conserva la 

labio-dental [v], 

— Enumereu les comarques o les contrades on es dona 

la ioditzacio. Cerqueu-ne les causes historiques, Si 

pertanyeu a alguna d'aquestes zones, digueu si realit-

zeu aquest fenomen en tots els casos. 

— A quin Hoc emmudeixen les erres finals? I les tes fi 

nals? 

— Que es l'ensordiment de la [z] 1 el de la [3]? On es 

dona? El feu? Busqueu-ne les causes. 

— Qutna caracteristica comuna comparteixen el Valen 

cia apitxat i el barceloni? Citeu-ne exemples. 

— Enumereu els articles que existeixen en catala i el 

seu origen. 

— Citeu toponims on apareguin articles no estandard. 

— Expliqueu els dos sistemes pronominals febles que 

es donen en catala, 

— Quin sistema pronominal te cada dialecte? Quin es el 

vostre? 

— Qums dos sistemes de demostratius existeixen en ca 

tala9 Quin n'es l'origen? Quin es el vostre? 

— Feu una frase utilitzant un verb de la primera conju-

gacio en primera persona del singular^ del present 

d'indicatiu. Quina desinencia heu usat? Es la mateixa 

que la dels altres dialectes? Citeu aquestes desinen-

cies. 

— Quants preterits perfets hi ha en catala? Quin em-

preu? 

— Enumereu les desinencies dels tres tipus de present 

de subjuntiu existents en catala. Busqueu-ne l'origen. 

Situeu-los geograficament. 

— Conjugueu un verb incoatiu de la tercera conjugacio, 

Quin increment te? En que es diferencia de l'incre-

ment d'altres dialectes? 

— Citeu alguns mots dels mapes que segueixen la divi-

sio dialectal occidental/oriental. 

— En catala hi ha parelles lexiques compostes per un 

arabisme 1 un mot llati o germanic. Busqueu en els 

mapes aquesta parella. Fixeu-vos en la seva reparti-

cio geografica 1 expliqueu-ne les causes, Cerqueu al 

tres parelles lexiques del mateix tipus. 

— Esmenteu els barbarismes que surten en el mapes 

lexics. Localitzeu les zones on es donen. Exphqueu-

ne les causes. Enuncieu altres barbarismes. 

— Heu notat que en el camp del lexic de vegades hi ha 

una gran diversitat? Quin es l'exemple mapat? Esbri 

neu els diferents geosinonims i les zones on es diuen. 

— En catala existeixen uns dialectes que innoven mes 

rapidament que altres. Aixo es nota en tots els 

camps, entre ells el del lexic. Busqueu en el mapa 

aquelles parelles de paraules que exemplifiquen 

aquest fet. Deduiu els dialectes mes 0 menys evolu-

tius i expliqueu-ne el perque. 

— Haureu notat que entre el vostre parlar i el dels po-

bles veins hi ha alguna diferencia lexica. Feu-ne una 

llista amb les equivalencies. 

Comparacio del dialecte propi amb l'estandard 

— Que es l'estandard? Quina funcio te? 

— En catala existeix un sol estandard? Quins son aquests 

estandards i quines zones abasten? 

— Quin es el vostre estandard? 

— Els trets fonetics del vostre dialecte son acceptats en 

el vostre estandard? N'hi ha algun que no? Quin? 

— Quins trets morfologics son acceptats del vostre par 

lar i quins no ho son en el vostre estandard? 

— El lexic del vostre dialecte es acceptat en el vostre 

estandard? Hi ha excepcions? De quin tipus (vulga-
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risme, barbarisme, localisme, etc.)? 

— Feu una llista dels principals trets de la vostra varie-

tat lingiiistica que siguin acceptats i una altra dels 

que no ho siguin. De quins tipus s6n els acceptats i 

els rebutjats (fonetic, morfologic i lexic)? Quins son 

els mes rebutjats? 

— Existeixen moltes diferencies entre el vostre dialecte 

i l'estandard? 

— Creieu necessaria la perdua d'algunes caracteristi-

ques dialectals per a la formacio de l'estandard? 

Creieu encertat el vostre estandard? Hi introduirieu 

alguna modificacio? 

— Si sou de les zones de Lleida o Tortosa, creieu que 

I1 estandard que utilitzeu reflecteix suficientment els 

trets dialectals del vostre parlar? 

Comparacio del dialecte propi amb els altres dialectes 

— Trieu dos dialectes diferents del vostre i remarqueu-

ne les diferencies fonetiques. 

— Escolliu dos altres dialectes no repetits i assenyaleu-

ne les diferencies morfologiques. 

— Feu una llista de mots i busqueu la paraula correspo-

nent en tots els altres dialectes a partir dels mapes 

utilitzats. 

— A partir de textos dialectals que us proporcionara el 

professor, cerqueu els trets dialectals fonetics, mor-

foldgics i lexics. 

— A partir de textos donats pel professor, fixeu-vos si 

s'ha utilitzat la forma dialectal colloquial o l'estan-

dard, o si es barregen. 

Estudi dels dialectes segons el seu grau evolutiu o con-

servador 

— Ha existit sempre la vocal neutra [a] en posici6 atona 

en els dialectes orientals? Quan s'prigina? 

— Quan evoluciona la vocal neutra [a] en posici6 tonica 

a e oberta [e] en el central? Quin dialecte la conser-

va? 

— Quan es confon la o atona amb [u] i en quins dialec 

tes? 

— Quina es la desinencia medieval de la primera per 

sona singular del present d'indicatiu? Digueu quin 

dialecte la conserva i quins no. Esbrineu les causes 

de I'aparici6 de les noves desinencies. 

— Quines s6n les desinencies medievals del present de 

subjuntiu? Quins dialectes la mantenen i quins no? 

Quines altres desinencies mes modemes hi ha i 

quins dialectes les han adoptades? 

— A partir de les parelles lexiques llavis/morros i mit-

ges/calces deduiu quina es la paraula mes antiga i 

quina es la mes moderna. Determineu les zones o els 

dialectes mes conservadors i els mes evolucionats. 

— Deduiu, a partir de les preguntes anteriors i dels ma 

pes, quins s6n el dialecte mes evolutiu i el dialecte 

mes conservador? Per que? 

Activitats basades en materials diversos 

— Estudieu els dialectes a partir de cangons. Escolteu 

una cango triada pel professor de cadascun d'aquests 

cantants o grups: Al Tall, Raimon, Tomeu Penya, Maria 

del Mar Bonet, Lluis Llach, Pere Tapies. Assenyaleu 

les caracteristiques fonetiques, morfologiques i lexi 

ques a partir de I'audici6 i de la lletra escrita de la 

canco. 

Busqueu-ne les equivalencies en el vostre dialecte. 

Fixeu-vos com Al Tall i Tomeu Penya utilitzen una 

forma dialectal coHoquial i com Maria del Mar 1 Rai 

mon usen unes formes mes estandarditzades. 

- A partir de textos dialectals coMoquials escrits, com 

les Rondaies maUoiquines, d'Antoni M. Alcover, El 

virgo de Visanteta, de Josep Benet i Baldovi, i els tex 

tos que surten en Els parlars, de Joan Veny, identifi-

queu els trets fonetics, morfologics i lexics de cada 

dialecte. Relacioneu-los amb els mapes. 

• Estudieu l'estandard Valencia i l'estandard balear a 

partir de Mort de dama o Bearn (MOLC), de Lloreng 

Villalonga, i Afo emprenyeu el comissah o Penja els 

guants, Butxana, de Ferran Torrent. Mireu quines ca 

racteristiques dialectals apareixen en aquests textos 

estandarditzats i quines no ho fan. 

Busqueu si hi ha diferencies en els textos de Lloreng 

Villalonga entre la narraci6 i els dialegs. 

Agafeu una noticia o un article d'un diari o d'una re-

vista escrits en catala. Intenteu passar aquest text es 

tandard al vostre dialecte colloquial. Apunteu els 

canvis i deduiu el que s'accepta i el que no en el 

nivell estandard. 

-Cerqueu en el Diccionah catala"-valencia-balear 

(Alcover-Moll) els segtients mots: espill, calgons, mu-

rendu, oliu, granera, eixii, Hong, colgar-se, llevar, 

ago, ca, qualque, gonella, moix, palometa i fiero. Di 

gueu a quins dialectes pertanyen i quin es el mot cor-

responent en el vostre dialecte. 

■ Situeu en un mapa mut les localitats segiients: Salses, 

Formiguera, Tarbena, Tortosa, Vall-de-roures, Ager, 
S6Uer, l'Alguer, Ordino, Aiguaviva, Campdevanol, 

Sentmenat, Cervera, Vilalba dels Arcs, Ciutadella, 

Morella, Guardamar, Pollenga, Novelda, Sant Josep 

d'Eivissa, Casinos, Peralta de la Sal, Oix, Prats de Llu-

ganes i Vimbodi. 

Digueu a quina comarca pertanyen i quin dialecte o 

subdialecte parlen. 

• A partir d'un mapa mut, situeu-hi els noms dels dia 

lectes. Marqueu l'espai geografic que ocupen. 

■ Situeu els dialectes sobre un mapa de comarques. 

Digueu quines comarques abasta cada dialecte. 

- Dibuixeu en un mapa les isoglosses de la reducci6 

de a/e atones en la vocal neutra [a] en posicio final i 

semifinal de plurals femenins amb colors diferents. 

Dibuixeu tambe la isoglossa del tancament de la o 

atona en [u]. 

Coincideixen les isoglosses? 

Pinteu l'area que queda enmig; com es denomina? 

Enumereu les altres arees de transicio. 

- Situeu en un mapa l'area dels diferents articles. 

- Feu el mateix amb la primera persona del present 

d'indicatiu. 

■ Dibuixeu en un mapa les arees dels mots espill i mi-

rall. A quins grans grups dialectals pertanyen? L'area 

de espill coincideix amb la divisio del catala oriental/ 

occidental? Expliqueu-ho. 

■ En dialecte central hi ha el mot paleta. Com es diu a 

la resta dels dialectes? Situeu aquests geosinonims 

en un mapa. 
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Localitzacio d'una forma de parla 

Procediment: A partir d'unes sentencies eliminatives 

que el professor llegeix en veu alta, l'alumne ha d'ende-

vinar un tipus de varietat de parla. 

Material: Un mapa linguistic del domini del catala. 

Exercici 1 

Sentencies 

1. El parlar no esta a la part oriental. 

2. El territori del parlar no pertany a la Franja d'Arago 

on es parla catala. 

3. El parlar esta localitzat en una provincia que es ba-

nyada per la mar Mediterrania. 

4. El parlar no es troba a Catalunya. 

5. El parlar esta localitzat a les terres meridionals d'a-

questa comunitat o pais. 

6. El parlar en qiiesti6 6s parlat en dos indrets d'una 

manera afllada. 

Guia del professor 

• La sentencia 1 ens separa el territori dels PPCC en 

dos blocs. S'elimina el catala oriental. Hem de conti-

nuar cercant pel catala occidental. 

• La sentencia 2 elimina la Franja d'Arago. Ha de ser 

per terres de Catalunya o del Pais Valencia. 

• La sentencia 3 elimina Lleida. Ha de ser Tarragona o 

les provincies del Pais Valencia. 

• La sentencia 4 elimina Tarragona. Ho redueix al Pais 

Valencia. 

• La sentencia 5 elimina Castell6 i Valencia. Ho re 

dueix a Alacant. 

• La sentencia 6 confirma el parlar inc6gnita. 

• Soluci6: Valencia salat. 

Propostes 

— Si heu encertat el parlar incognita, observareu que 

en la zona del catala oriental hi ha un parell de zones, 

a la costa, on tambe es parla aixi. 

Sabeu quina connexi6 hi ha entre ambdues zones? 

Documenteu-vos sobre l'origen del parlar que s'ha 

plantejat com a incdgnita. Quina relaci6 hi ha entre 

aquest parlar i el parlar de les Illes? 

— Quan en una area es parla una llengua distinta de la 

zona circumdant, constitueix un enclavament linguis 

tic. Si torneu a observar el mapa linguistic, observa 

reu, molt a prop del «parlar incognita* un tipus d'en-

clavament. 

Sabeu quina llengua s'hi parla? 

Sabeu per que nomes s'hi parla aquesta llengua? 

Sabrieu trobar un altre enclavament linguistic en tot 

l'ambit dels territoris que formen la comunitat lingiiis-

tica catalana? 

Exercici 2 

Sentencies 

1. El parlar no es troba en cap medi insular. 

2. Administrativament, el parlar es troba a Catalunya. 

3. No esta entre el parlar del catala oriental. 

4. No pertany, el parlar, a la varietat occidental. 

5. El parlar es un dialecte de la llengua gascona, parlat 

en una comarca que te un estatus especial dins Tac 

tual Estatut d'Autonomia. 

Guia del professor 

• La primera sentencia ens exclou d'entrada els parlars 

de les Illes i el parlar de l'Alguer. La probable solu-

cio, cal trobar-la al continent. 

• La segona sentencia elimina els parlars d'Andorra i 

de la Catalunya del Nord, el Pais Valencia i la Franja 

d'Aragb. Es concreta a Catalunya. 

• La tercera sentencia elimina la meitat del Principat. 

Es concentra per la zona del catala occidental. 

• La quarta sentencia elimina tota la zona del catala 

occidental. Atencio en la interpretaci6 d'aquesta sen 

tencia, perque ens pot conduir a equivocar-nos. 

• La sentencia cinquena serveix per confirmar la zona 

de la Vail d'Aran, on es parla la llengua aranesa. 

• Soluci6: l'aranes. 

Propostes 

Encara que l'aranes no es una de les formes dialectals 

del catala, pot semblar oportu donar a coneixer les pe-

culiaritats d'aquesta comunitat petita com a poblacio 

que encara conserva la seva llengua mare. Es per aixo 

que es proposen aquestes questions d'aprofundiment, 

sobre l'aranes: 

— Quanta gent el parla? Sabeu el tant per cent de la 

poblaci6 que viu a la Vail d'Aran que el parla? 

— L'aranes s'ensenya a les escoles de la Vail d'Aran? 

Hi ha llibres de text en aranes? 

Sabeu les Uengiies que parla, coneix, l'habitant de la 

Vail d'Aran? 

— La llengua aranesa esta protegida. Sabeu des de quan 

esta regulada la proteccio de la llengua aranesa? 

— Coneixeu l'existencia de publicacions en aranes? Po-

drieu citar un diari, un setmanari, una revista en ara 

nes? 

— Mireu d'establir contacte amb una institucio aranesa 

(pot esser un ajuntament) per carta, i sol-liciteu que 

us contestin en aranes. Establiu les diferencies mes 

rellevants entre ambdues llengues (catala i aranes). 

— Establiu les diferencies linguistiques entre els sons 

Catalans i els aranesos. 

— Si heu resolt el primer exercici incognita sobre els 

enclavaments linguistics, podrieu dir si l'aranes es un 

enclavament linguistic? 

Localitzacid de la zona geografica d'un text 

Procediment: Localitzar en un mapa mut diverses for 

mes dialectals a partir d'un mateix text escrit. 

Material: Un mapa linguistic del domini catala. 

Un mapa mut dels PPCC. 

Un text expressat en cine formes diferents. 

Text A 

Un homo dome's tenia dos fiis. Es m6(s) tjove va di (a) son 

pare: «Ja's hora que sigui'smeu propi amo i que tengui dot-

he's: 6s necessari que me'n pugui (a)na" i veure mdn. Partiu es 

vostros b6ns i donau-me lo que me toqui». 

(Versi6 de Joan Veny) 
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TextB 

Un home nomes tenibe dos fillx. Lo mes txobe ba di a son 

pare: «Ia e hora que siga'l meu propi amo i que tinga dines: 

cal que puga anti-me'n i beure mon. Partisque'ls seus bens i 

done'm lo que'm loque». 

(Versio de Ramon Sistac) 

TextC 

Un home num es tenia dos Ms. El me(s) jobe ba di'I seu 

pare: «Ia (es)s horq que sigui'l meu propi ainu i que tingui 

centims; me n'he(me n'haig) d'ana i beure mon. Partiu la bos-

tra herencia i duneu-we(deu-me) el que'm toqiw. 

(Versio de Jaume Ayats) 

TextD 

Un home nomes tenie dos filltx. El mes tjove Ii va dir a sun 

pare: «Ias hora que sigue'l meu propi amo i que tingue dines; 

es precis que men vatge a vore mon. Partisque la herencia i 

done'm lo que me toque*. 

(Versio de Lluis Gimeno) 

Text E 

Un homa taniva sol dos fils. hu mes tjova dm a! sou para: «Esja 

hora que io sigui duenyu de mi mate(i)x i que tingui munera; 

ma'n vull ana a tgira mon, Diviriu lus bens i dunau-ma lu que 

ma toca». 

(Versio de Mn. Josep Sanna) 

Propostes 

Segons el grau d'aprofundiment, les questions que 

s'han de plantejar son diferents: 

— Si el domini sobre les paries es molt elevat, caldria 

senyalar directament les zones en el mapa mut, 

— Si el domini no es aprofundit, es poden enunciar peti-

tes premisses que serveixen d'orientacio: 

• un dels parlars no pertany administrativament a 

l'Estat espanyol, 

• un dels parlars es mou en un medi no continental. 

• un dels parlars es de la Franja d'Arag6. 

• un parlar pertany al Principat. 

• un parlar pertany al Pais Valencia. 

Caldria que la localitzacio en el mapa mut fos acom-

panyada del raonament corresponent a cadascuna de 

les localitzacions. 

Com a treball de llengua, aprofitant l'escriptura dels 

textos-exemples, seria bo observar: 

• les formes verbals diferents 

• els pronoms 

• ellexic «local». 

Seria bo tambe que cada alumne analitzes individual-

ment amb quin dels parlars s'identifica mes, en el cas 

que no sigui el propi parlar. 

Historia dels Pa'isos Catalans i de la llengua 

catalana 

— Enumereu alguns dels pobles que vivien en el terri-

tori dels Paisos Catalans abans de lambada dels ro-

mans. Que parlaven? 

Aquestes llengues han tingut alguna influencia en el 

catala? Poseu-ne exemples (mots, toponims, etc). 

— En un mapa de la Mediterrania, assenyaleu l'expan-

sio de Roma. 

Que es la romanitzacio? 

Te importancia la xarxa viaria? 

— Quina es la llengua mare del catala? 

Que donen en catala els seguents mots llatins: pa-

TRE(M). ARBORE(M), TURRE(M), FILIU(M). OCULU(M), APICU-

LU(M). 

— Quins pobles germanics s'estableixen en els PPCC? 

Quma influencia te la llengua dels visigots sobre el 

catala? Repercuteix sobre algun camp lexic en espe 

cial? 

Que es una llengua de superstrat? 

Citeu uns quants toponims germanics. 

— Quan es comenga a parlar catala o es te consciencia 

de parlar una llengua romang propia, diferent del lla-

ti? 

S'escrivien textos en catala en aquests seales (vm-

XII)? 

En quina llengua s'escrivien? Per que? 

— Qui eren els mossarabs? 

On hi havia mossarabs, dins el marc geografic dels 

PPCC? 

Que parlaven? 

Aquestes llengues mossarabs han influit en el catala? 

Existeix una toponimia d'origen mossarab? Poseu-ne 

exemples. 

— Quan acaba l'expansio catalana per Occitama? 

Que eren la Catalunya Vella i la Catalunya Nova? 

Quan es produeix la unio dels comtats Catalans amb 

la Corona d'Arago? Expliqueu-ne la causa. 

— Dibuixeu un mapa de l'expansio catalano-aragonesa 

en el segle xin. 

Quins nous territoris s'incorporen a la Corona? 

Quines eren les llengues que es parlaven en les ter-

res conquendes? 

Quma importancia tenen Imgiiisticament aquesles 

conquestes? 

— Qui es Ramon Llull? 

Quina importancia te per a la llengua catalana? 

A partir d'un fragment del Llibre d'Evast e Blanquer-

na (MOLC), assenyaleu alguns trets linguistics (mor-

fologics, lexics) propis del catala del segle xm i mireu 

si encara es conserven en alguns dialectes actuals. 

— Dibuixa en un mapa l'expansio catalano-aragonesa 

per !a Mediten'ania. 

Qui eren els almogavers? Quina va ser la seva rms-

sio? Assenyaleu-ne la ruta. 

Te repercussions linguisliques aquesta expansio? 

Quines i on? 

— Que es la Cancelleria Reial? 

Quin model de llengua proposa? Podriem parlar d'un 

estandard catala medieval? 

— En un text de Lo somni. de Bernat Metge, busqueu 

alguns trets llatinitzants d'un tipus de catala escrit del 

moment (segles xiv-xv). 

— Mireu si el catala emprat en un fragment dialogat 

d'£7 cavalier i l'alcavota es del mateix tipus que el de 

Lo somni. Quines diferencies hi veieu? 

— Escolteu un poema d'Ausias Marc (segle XV) d'un 

disc del cantant Raimon. 

Llegiu-lo atentament i enumereu-ne algunes caracte-

ristiques morfoldgiques i lexiques, tenint en compte 
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el que acabem d'estudiar en els mapes dialectolo 

gies. 

Aquests trets es conserven en algun dialecle actual? 

En quins? 

El catala de l'epoca medieval era mes unitari que 

Tactual? Podriem afirmar que la diferenciacio dialec 

tal es un fet posterior? 

■Que es la Decadencia? En quins segles es dona? 

Causes i fets que la potencien. 

On esclata la Revolta de les Germanies? Causes i 

consequencies. 

La implantacio de la Cort de Germana de Foix a Va 

lencia te alguna repercussio en la llengua catalana? 

Expliqueu la Guerra dels Segadors. Origens i conse 

quencies. 

Dibuixeu en un mapa la situacio lingiiistica de la pe 

ninsula Iberica en els segles xvi-xvii. 

Busqueu els paraHelismes i les divergencies amb la 

situacio actual. 

■ Llegm el poema «A una mossa gravada de verola», 

del Rector de Vallfogona (segle XVII). 

Creieu que te influencia del barroc castella? D'algun 

escriptor concret? Per que? 

Citeu els castellanismes que apareixen en aquest 

poema. 

■ Quin es l'origen de la Guerra de Successio? 

Que es el Decret de Nova Planta i quines repercus 

sions te? 

En quins llocs es mante el catala com a oficial en el 

segle xvm? 

Llegiu la part final de Lucrecia, de Joan Ramis. D'on 

es aquest escriptor? Expliqueu l'argument d'aquesta 

pega de teatre i digueu quines idees defensa. 

■ Que es la Renaixenga? 

Quin periode abasta? Causes. 

Llegiu el poema de Bonaventura Carles Aribau «Oda 

a la patria». Per que es important? Amb que equipara 

el concepte de patria? 

Com denomina el catala, Aribau? Per que? 

Que es realment el llemosi? Quina relacio te amb el 

catala? 

Per que es produeix la confusio? 

- Resumiu el contingut del proleg de Rubio i Ors al seu 

recull de poemes ho Gaiter del Llobregat, Es pot 

considerar un manifest de la Renaixenca? Per que? 

- Tenia la llengua catalana del segle XIX unes normes 

ortografiques unitanes? 

En quina revista comenga Pompeu Fabra a fixar la 

normativa catalana9 

A partir de textos de Pompeu Fabra (La llengua cata 

lana i la seva normalitzacio, MOLC), estudieu les re-

formes que introdueix i els criteris que segueix. 

Sociolinguistica 

La situacio actual del catala per comarques 

— Podrieu establir algunes diferencies entre Catalu-

nya, les Illes Balears i el Pais Valencia en els percen-

tatges d'entendre el catala? 

— Enumereu les comarques de Catalunya que tenen 

els percentatges mes baixos 1 mes alts de compren-

sio del catala. Busqueu-ne les causes. 

— Feu el mateix amb el Pais Valencia i amb les Illes 

Balears. 

— Noteu alguna difeiencia entre el mapa del tant per 

cent de l'entendre i el del parlar? Quina? Raoneu-ne 

el perque. 

— Esmenteu cine comarques dels Paisos Catalans que 

tinguin un barx percentatge de gent que sapiga par 

lar el catala. Reflexioneu sobre els motius d'aquestes 

xifres. 

— Creieu que aquestes dades sabre el nombre de par 

lants reflecteix la realitat de Tus deL catala? 

— Quina es la situacio del llegir a Catalunya, al Pais Va 

lencia 1 a les Illes Balears? Creieu que la consciencia 

lingiiistica hi te repercussions? 

— Compareu tambe la situacio de 1'escriure. Cerqueu-

ne les causes. 

— Que podeu deduir de la comparacio dels quatre ma 

pes (el de l'entendre, el del parlar, el del llegir i el 

de 1'escriure)? 

— Sintetitzeu les principals diferencies globals que heu 

observat. 

— En quines comarques la llengua perilla mes? Expli-

queu-ne la situacio actual i busqueu-ne els motius. 

La situacio actual del catala per ciutats 

— Partint de les piramides de poblacio de les deu ciu 

tats i illes tractades, digueu quines tenen una millor 

situacio 1 quines la tenen pitjor. 

— Escolliu quatre localitats o illes amb realitats dife-

rents 1 estudieu-ne percentatges de l'entendre, el 

parlar, el llegir 11'escriure segons els grups d'edat, 

— Es nota, en aquestes ciutats, l'ensenyament del catala 

en els grups mes joves? 

— Quina es la situacio del parlar als mateixos llocs fins 

als 15 anys? Te importancia el nombre de parlants en 

aquestes edats? Per que? 

— En alguna d'aquestes localilats, el nombre de llegi-

dors supera el de parlants? En quins grups d'edat es 

dona? Quina n'es la causa? Quines consequencies en 

podeu deduir? 

— Hi trobeu cap diferencia, tenint en compte el sexe? 

Quina? 

— Si compareu les piiamides de Menorca, Palma de 

Mallorca i Eivissa-Formentera, quines conclusions en 

podeu treure? 

— Quina ciutat, de les escollides de Catalunya, presen-

ta una realitat lingiiistica mes dolenta? Comenteu-la i 

busqueu-ne les causes. 

— Fixeu-vos en les piramides de Valencia i Alacant. 

Enumereu els principals trets que hi veieu. Creieu 

que s'esta produmt una substitucio linguistica? Per 

que? 

Estudi d'un fenomen dialectal: la ioditzacio 

— A partir de les grafiques que teniu, podeu dir quins 

factors influeixen en la conservacio o la perdua de la 

ioditzacio? 
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Apropament a l'aranes 

— Situeu en un mapa dels Pai'sos Catalans la Vail d'A-

ran. 

— Oue s'hi parla? Es un dialecte catala o pertany a una 

altra llengua? 

— Quin es l'us del catala, el castella i l'aranes a la Vail 

d'Aran? 

Activitats basades en materials diversos 

— Feu la sequent enquesta sociolinguistica entre tots 

els companys de la vostra classe. Cada company vos-

tre emplenara una fitxa amb aquestes dades: 

1. Edat 

2. Sexe 

3. Lloc de naixement 

4. Lloc de naixement dels pares 

5. Professi6 dels pares 

6. Quina es la teva llengua materna? 

7. Entens el catala? 

8. El saps parlar? 

9. L'uses habitualment? 

10. Elllegeixes? 

11. L'escrius? 

■ Busqueu els tants per cent de les preguntes 7, 8, 9, 10 

ill. Representeu-los en forma de barres. Comenteu 

la situaci6 sociolinguistica de la vostra classe. 

• Feu el mateix amb els grups que hi ha a la classe 

segons el lloc de naixement. Els grups (barri, pobla-

ci6, comarca o comunitat), els pot establir cada pro 

fessor segons la composici6 de la classe. 

■ Feu el mateix tenint en compte el sexe, la professio i 

la llengua matema. El professor haura d'agrupar les 

professions en grups. 

• Feu una enquesta semblant amb una mostra repre-

sentativa de persones del vostre institut o barri. 
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Apendix Mapes fisic i comarcal dels Paisos Catalans 

Mallorca 

Eivissa j'-*"^ 
Cabrera 

Formentera 

MAR MEDITERRANIA 

100 kin 

r—X, 

Menorca 

MAPA FISIC DELS PAISOS CATALANS 
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MAPA COMARCAL DELS PAISOS CATALANS (1987) 
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Mapes muts 

IV1APA FISIC DELS PAISOS CATALANS 
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Localitats de les enquestes dialectologiques 

LOCALITATS DE L'ENQUESTA DIALECTOLOGICA DE 

L'ATLAS LINGUISTIC DE CATALUNYA, D'ANTONI GRIERA 
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Localitats on va fer l'enquesta 

lingiiistica el professor Griera 

1 Campo 

2 Benasc 

3 Bossost 

4 Vielha 

5 Durro 

6 Esterri d'Aneu 
7 Sort 

8 la Seu d'Urgell 

9 les Escaldes d'Andorra 

10 Puigcerda 

11 Llanars 

12 lajonquera 

13 Figueres 

14 Cadaques 

15 Fonz 

16 Binefar 

17 Graus 

18 Peralta de la Sal 

19 Tamarit de Llitera 

20 Benavarri 

21 Ager 
22 Tremp 

23 Artesa de Segre 

24 Oliana 

25 Solsona 

26 Berga 

27 Avinyo 

28 la Pobla de Lillet 

29 Sant Bartomeu del Grau 

30 Vic 

31 Ripoll 

32 Sant Hilari Sacalm 

33 Olot 

34 Amer 

35 Banyoles 

36 Girona 

37 Torroella de Montgri 

38 Fraga 

39 Alcarras 

40 Lleida 

41 Balaguer 

42 les Borges Blanques 

43 Tarrega 

44 Santa Coloma de Queralt 

45 Calaf 

46 Igualada 

47 Manresa 

48 Terrassa 

49 Castelltergol 

50 Centelles 

51 Granollers 

52 Cabrera de Matar6 

53 Blanes 

54 Sant Feliu de Guixols 

55 Maella 

56 Calaceit 

57 Mequinensa 

58 Gandesa 

59 Flix 

60 Falset 

61 Alforja 

62 Montblanc 

63 Vails 

64 Tarragona 

65 elVendrell 

66 Vilafranca del Penedes 

67 Vilanova i la Geltni 

68 Barcelona 

69 Morella 

70 Ulldecona 

71 Tortosa 

72 Llucena 

73 Benassal 

74 Castello de la Plana 

75 Alcala de Xivert 

76 Valencia 

77 Sagunt 

78 Alacant 

79 Cocentaina 

80 Alzira 

81 la Vila Joiosa 

82 Gandia 

83 Denia 

84 Eivissa (municipi) 

85 Andratx 

86 S611er 

87 Ciutat de Mallorca 

88 Llucmajor 

89 Porreres 

90 Pollenga 

91 Felanitx 

92 Manacor 

93 Arta 

94 Ciutadella 

95 es Migjorn Gran 

100 Sallagosa 

101 Formiguera 

102 Catllar de ConQent 

103 Serrallonga 

104 Elna 

Localitats on van fer l'enquesta 

lingiiistica els professors 

Alcover i Moll 

1 Canet de Rossell6 

2 Mosset 

3 Noedes 

4 Formiguera 

5 Prada 

6 Argelers 

7 Porte 

8 Montlluis 

9 Fontpedrosa 

10 Angostrina 

11 Ceret 

12 Aries 

13 Sallagosa 

14 Puigcerda 

15 Prats de Mollo 

16 Macanet de Cabrenys 

17 Campmany 

18 Martinet 

19 Rocabruna 

20 Cadaques 

21 Camprodon 

22 Ribes de Freser 

23 Sant Joan de les Abadesses 

24 Ripoll 

25 Olot 

26 la Pobla de Lillet 

27 Figueres 

28 Baga 

29 Crespia 

30 Camallera 

31 Mieres 

32 l'Escala 

33 Sant Lloreng de Morunys 

34 Berga 

35 Torello 

36 Amer 

37 Girona 

38 Solsona 

39 Sant Bartomeu del Grau 

40 la Bisbal d'Emporda 

41 Vic 

42 Sant Hilari Sacalm 

43 Arbucies 

44 Sant Feliu de Guixols 

45 Centelles 

46 Tossa de Mar 

47 Manresa 

48 Lloret de Mar 

49 Blanes 

50 Pineda 

51 Caldes de Malavella 

52 Granollers 

53 Canet de Mar 

54 Igualada 

55 Terrassa 

56 Santa Coloma de Queralt 

57 Barcelona 

58 Vilafranca del Penedes 

59 Vails 

60 Reus 

61 Vilanova d'Escornalbou 

62 Tarragona 

63 Albs d'Aneu 
64 Isavarre 

65 Esterri d'Aneu 
65' Boi 

66 Andorra la Vella 

67 Llavorsi 

68 Vilaller 

69 la Torre de Cabdella 

70 Bonansa 

71 el Pont de Suert 

72 Sort 

73 la Seu d'Urgell 

74 la Pobla de Segur 

75 Organya 

76 Tremp 

77 Benavarri 

78 Sant Salvador de Tol6 

79 Ponts 

80 Artesa de Segre 

81 Tamarit de Llitera 

82 Balaguer 

83 Pradell de Si6 

84 Cervera 

85 Bellpuig d'Urgell 

86 Lleida 

87 Sant Marti de Malda 

88 Fraga 

89 la Granadella 
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90 Riba-roja d'Ebre 

91 Falset 

92 Gandesa 

93 Calaceit 

94 Tortosa 

95 Morella 

96 Vinaros 

97 Benassal 

98 Alcala de Xivert 

99 Llucena 

100 Castello de la Plana 

101 Sagunt (Morvedre) 

102 Lliria 

103 Valencia 

104 Sueca 

105 Gandia 

106 Beniganim 

107 Pego 

108 Patro (VaU de Gallinera) 

109 Cocentaina 

110 Benissa 

111 Tarbena 

112 Alcoi 

113 Biar 

114 laVilaJoiosa 

115 Monover 

116 Alacant 

117 Elx 

118 Pollenga 

119 Alcudia 

120 sa Pobla 

121 S611er 

122 Santa Margalida 

123 Arta 

124 Binissalem 

125 Esporles 

126 Ariany 

127 Sineu 

128 Son Cervera 

129 Palma 

130 Manacor 

131 Felanitx 

132 Fornells 

133 Ciutadella 

134 esMercadal 

135 Ferreries 

136 es Migjorn Gran 

137 Alaior 

138 Mao 

139 es Castell 

140 Sant Climent 

141 SantLluis 

142 Sant Mateu d'Aubarca 

143 Corona 

144 Sant Jordi de ses Salines 

145 Jesus 

146 Eivissa 

147 Sant Francesc de Formentera 

148 l'Alguer 

Localitats on va fer l'enquesta 

lingiiistica el professor Veny 

1 Salses 

2 Estagell 

3 Perpinya 

4 Mosset 

5 Sant Cebria de Rosselto 

6 J6c-Vinca 

7 Formiguera 

8 elsHostalets 

9 Cornelia de Conflent 

10 Ceret 

11 Prats de Balaguer 

12 Prats deMoll6 

13 Porte 

14 Llivia 

15 Llanga 

16 Maganet de Cabrenys 

17 Meranges 

18 Roses 

19 Bassegoda 

20 Vilallonga de Ter 

21 Queralbs 

22 Alp 

23 Lledo d'Emporda 

24 Oix 

25 Planoles 

26 Campdevanol 

27 Castellar de N'Hug 

28 Camallera 

29 Banyoles 

30 Sant Privat d'En Bas 

31 lesLlosses 

32 Gosol 

33 Begur 

34 Cnnlles 

35 Girona 

36 Santa Maria de Corc6 

37 Prats de Lluganes 

38 Avia 

39 Palam6s 

40 Santa Eulalia de Riuprimer 

41 Cardona 

42 Peracamps (Llobera de Solsones) 

43 Tossa de Mar 

44 Llagostera 

45 Balsareny 

46 Moia 

47 Castellfollit de Riubreg6s 

48 Tordera 

49 Campins 

50 Canoves 

51 Calaf 

52 Sant Andreu de Llavaneres 

53 Sentmenat 

54 Vacarisses 

55 Freixenet de Segarra 

56 Aguil6 

57 Santa Coloma de Queralt 

58 Sant Jaurae de Sesoliveres (Piera) 

59 Barcelona 

60 Cervell6 

61 Sant Boi de Llobregat 

62 Sant Pere de Ribes 

63 Sant Jaume de Domenys 

64 Ali6 

65 la Febr6 

66 Tarragona 

67 Cambrils de Mar 

68 Ordino 

69 Alins de Vallferrera 

70 Esterri d'Aneu 

71 Santa Coloma d1 Andorra 

72 Taull 

73 Senet 

74 Bescaran 

75 Sort 

76 les Paiils 

77 Arfa 

78 Sarroca de Bellera 

79 Sopeira 

80 la Pobla de Roda 

81 Sant Lloreng de Morunys 

82 Isona 

83 Palau de Noguera 

84 Tolba 

85 Peramola 

86 Ager 
87 Estanya 

88 Peralta de la Sal 

89 Sanauja 

90 Cubells 

91 Agramunt 

92 Almenar 

93 Cervera 

94 Linyola 

95 Arbeca 

96 Lleida 

97 Saidi 

98 Fraga 

99 Vimbodi 

100 Vinaixa 

101 Granyena de les Garrigues 

102 Mequinensa 

103 Margalef de Montsant 

104 Riba-roja d'Ebre 

105 Favara de Matarranya 

106 la Torre de Fontaubella 

107 Marga 

108 Vilalba dels Arcs 

109 M6ra la Nova 

110 Massali6 

111 Horta de Sant Joan 

112 l'Ametlla de Mar 

113 Valljunquera 

114 laCodonyera 

115 la Torre de Vilella 

116 Bellmunt de Mesqui 

117 laGinebrosa 

118 Vall-de-roures 

119 Aiguaviva de Bergantes 

120 Roquetes 

121 Amposta 

122 Mas de Barberans 

123 Sorita 

124 Xiva de Morella 

125 Ulldecona 

126 Rossell 

127 Vinards 

128 Sant Mateu del Maestrat 

129 Vilafranca del Maestrat 

130 Albocasser 

131 Alcala de Xivert 

132 Cabanes de l'Arc 

133 Atzeneta del Maestrat 

134 Castell6 de la Plana 

135 Boniana 

136 Fondegmlla 

137 la Llosa de la Plana 

138 Benifairb de les Vails 

139 Algimia de la Baronia 

140 Casinos 

141 el Puig de Santa Maria 

142 Vilamarxant 

143 Valencia 

144 Alfafar 

145 Torls 

146 Picassent 
147 Sollana 

148 Albalat de la Ribera 

149 Alcudia de Carlet 
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150 Alzira 

151 Alberic 

152 Simat de Valldigna 

153 Salient de Xativa 

154 l'Alqueria de la Comtessa 

155 Bemganim 

156 Montesa 

157 Xabia 

158 Pego 

159 Muio d'Alcoi 

160 Ontinyent 

161 la Font de la Figuera 

162 Tarbena 

163 Beneixama 

164 Altea 

165 Torremancanes (la Torre 

de les Maganes) 

166 Alacant 

167 Novelda 

168 el Pinos 

169 Crevillent 

170 Guaidamar 

171 Ciutadella 
172 es Migjom Gran 

173 Mao 

174 Pollenca 

175 Soller 

176 Alaro 

177 Sineu 

178 Son Cervera 

179 Palma 

180 Montui'ri 

181 Llucmajor 

182 Felanitx 

183 Santanyi 

184 Sant Josep de sa Talaia 

185 Eivissa 

186 l'Alguer 
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