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Lo Peirot aixeque guerra

ti els soldats aquartelats;

per riberes i montanyes

tots les passos ti tancats.

Ell sempre é molt venerat,

la digo, digo, digo.

Ell sempre é molt venerat,

o per força o per grat.

(Cobles del Peirot. Fragment)
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1. Justificació

Si un idioma és la llengua que usa i identifica una societat concreta, un dialecte és la

llengua que usa i identifica una part concreta d'aquesta societat. Un dialecte, per tant, té

les mateixes funcions que té una llengua, aplicades, això sí,  a un grup més reduït  de

parlants. De manera que conservar una llengua no significa res més que conservar els

dialectes que la conformen, ja que si un dialecte perd riquesa i es dilueix dintre d'una

modalitat estàndard més general és la mateixa llengua la que, al cap i a la fi, hi acaba

perdent. Per tant, potenciar el pallarès o qualsevol altre dialecte de la llengua catalana

significa no només treballar per enfortir un dialecte concret, sinó que vol dir treballar per a

tota la llengua.

L’objectiu d’aquesta tesi és l’estudi sincrònic de la part septentrional del dialecte pallarès,

si entenem aquest dialecte com el català que es parla a les dues comarques del Pallars.

Es tracta d’un dialecte que avui dia en un procés d'hibridació que difícilment farà marxa

enrere. El mateix Pep Coll, l’escriptor de Pessonada, qualificà aquest procés de “galopant”

i  “irreversible”  (1991:  97),  en  situà  l’inici  a  mitjan  segle  XX i  n’identificà  cinc  causes

principals:  la  transformació  i  mecanització  del  camp,  els  mitjans  de  comunicació,  el

despoblament,  l’impacte del turisme  i  la normalització del català.  Tampoc l’impacte de

l’educació, tant primària com secundària, no ha afavorit especialment la riquesa dialectal

dels diferents parlars catalans. 

Certament,  el  pallarès no és  l’únic  dialecte exposat  als  processos actuals  de variació

accelerada, però les causes descrites per Coll l’han deixat en una posició extremadament

vulnerable i de la qual difícilment podrà refer-se. Cal dedicar una atenció especial a la

causa del despoblament que han patit les dues comarques i particularment la del Sobirà.

Deia Coll (ibídem) que al llarg dels darrers cent anys, la comarca del Sobirà havia perdut

tres quartes parts de la seua població, mentre que la comarca del Jussà n’havia perdut la

meitat. A més a més, hem de sumar-hi el fet de l’arribada dels neorurals a partir dels anys

80 i 90, dels quals no n’hi havia cap que parlés el dialecte de la zona.

És cert que avui dia, el procés de transmissió generacional de la llengua és molt més
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divers i hi intervenen molts més factors que no pas durant el segle passat. Tanmateix, un

entorn més o menys tancat, més o menys estable, on sigui possible una convivència amb

una majoria de parlants del mateix dialecte pot assegurar-ne una relativa pervivència. En

canvi,  a  les  comarques  del  Pallars,  la  presència  dels  nouvinguts  té  un  percentatge

suficientment alt com per fer que no sigui possible viure “íntegrament” en pallarès.

De manera que ens trobem en un moment clau de la història del dialecte. Queda encara

una minsa generació d’avis que ha viscut pràcticament tota la seua vida en un àmbit on

només es parlava en pallarès, mentre que la resta de la població ja ha nascut rodejada de

diferents parlars en el seu dia a dia. Els altres dialectes catalans, de moment, tot i que

estan exposats a la presència uniformitzadora del món audiovisual i l’escola (i sobretot del

castellà, no cal dir-ho), conserven aquests entorns. El pallarès ja no.

És en aquest sentit, doncs, que creiem en la idea de reversió territorial de treballs com

aquest. 

2. Marc teòric

2.1 Variació i canvi lingüístic.

És un fet constatat i constatable que les llengües estan sotmeses a un canvi constant.

Sense anar més lluny, el llatí que parlaven els nostres avantpassats ha evolucionat fins a

les actuals llengües romàniques, les quals continuen avui en dia canviant constantment.

Ni nosaltres parlem com els nostres pares, ni les noves generacions ho fan tal com ho fem

nosaltres. 

L’interès o preocupació pel canvi lingüístic ha estat sempre present en la història de la

lingüística. Els antics estudiosos indis, per exemple, en tenien una visió negativa, ja que la

modificació que sofria  la  llengua al  llarg del  temps podia arribar a convertir  els  antics

textos sagrats en indesxifrables (Pradilla 1993: 2). Un fet semblant succeí a Europa durant

el naixement de les llengües romàniques: mentre el prestigi cultural de la llengua llatina la

mantenia com a llengua oficial de l’Església, gradualment s’hagué de deixar pas a les
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llengües vernacles,  ja  que els  feligresos cada cop entenien menys les prèdiques dels

sacerdots fins que finalment,  el  concili  de Tours (a l’any 813)  manà que els  sermons

s’oficiessin en la llengua del poble, fet  que indirectament acredità el naixement de les

llengües romàniques.

2.2 L'escola dels neogramàtics

L’estudi del canvi lingüístic ha sofert diverses modulacions segons l’òptica a través del

qual  s’ha intentat  analitzar  en els  diversos paradigmes d’anàlisi  apareguts al  llarg  del

segle XX. Així, cada un dels diferents corrents lingüístics que han tingut una influència

més decisiva en la història de la lingüística moderna han tractat de respondre la pregunta

de  per  què  canvien  les  llengües,  cada  un  des  de  la  pròpia  concepció  sobre  el  seu

funcionament.  Aquests  corrents  són:  l'escola  dels  neogramàtics,  l'estructuralisme  i  el

generativisme. Segons paraules de Pérez Saldanya (1998b): 

Per als neogramàtics, el canvi està determinat per tres tipus de lleis universals: d'una

banda, les lleis fonètiques, que tenen un caràcter regular i estan condicionades físicament

(acústicament  i  articulatòria),  i  d'una  altra,  l'analogia  i  els  manlleus,  que  estan

condicionats, respectivament, per factors psicològics i socials, i justifiquen les excepcions

de les lleis fonètiques. Per als estructuralistes, són les anomalies del sistema (caselles

buides,  caselles  superplenes,  oposicions  aïllades  i  poc  rendibles,  etc.)  i  l'economia

lingüística (dir el màxim amb el mínim esforç) les que provoquen les reestructuracions. Els

generativistes, finalment, se centren en la competència lingüística i  justifiquen el canvi

com a  modificacions  produïdes  en  la  gramàtica  del  parlant  nadiu;  modificacions  que

provoquen  la  reanàlisi  de  constituents,  la  morfologització  de  regles  fonològiques,  la

generalització de regles ja existents en la gramàtica, el canvi d'ordenació de les regles i

l'aparició o la supressió de regles.

Els neogramàtics van assumir  com a principi  bàsic  el  canvi lingüístic  i  van considerar

possible el fet d’establir uns principis generals segons els quals es podien formular lleis de

caràcter  general  que  expliquessin  regularitat  en  els  canvis,  els  quals  actuarien

mecànicament i  s’acomplirien segons lleis sense excepcions. Les excepcions aparents
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s’explicarien mitjançant l’analogia, considerada de la matexa manera com una llei, però de

caràcter  psicològic.  Així,  segons el  principi  de la  llei  fonètica,  els  canvis  lingüístics es

farien efectius de dos maneres: per una banda, el canvi s’estendria simultàniament en tots

els membres d’una comunitat lingüística, i per l’altra, el canvi es generalitzaria en tots els

mots que contenen el so afectat en contextos definits de forma exclusivament fonètica.

Aquestes lleis no tindrien excepcions, i s’haurien d’imposar en tots els contextos fonètics

que reuneixen unes determinades condicions. Tanmateix, segons Saldanya (ibídem), al

posar-se  en  pràctica  aquestes  lleis  introdueixen  certes  «opacitats  morfològiques  i

al·lomorfies, que es resolen amb uns canvis analògics i uns manlleus que, al seu torn,

introdueixen irregularitats fonètiques i nous problemes articulatoris».

La necessitat de formulació de les lleis fonètiques es va fer extensible també a la formació

fonètica dels dialectes, ja que aquests són la conseqüència pràctica de l’aplicació de les

lleis sobre una determinada llengua inicial. Els dialectes conservaven l’avantatge de no

presentar la influència conservadora de la llengua estàndard o de culte.

Un dels principals teòrics de l’escola dels neogramàtics fou Hermann Paul. Segons Paul,

les  lleis  fonètiques  de  canvi  també  eren  extensibles  als  conceptes  gramaticals.  En

paraules de Junyent (2006: 26):

Segons la formulació de Paul, en la llengua els sons s'associen entre ells i a les idees, i

aquestes associacions són les autèntiques portadores de l'evolució històrica, mentre que

els  sons  només  són  els  intermediaris  en  la  comunicació.  L'obra  de  Paul,  per  tant,

fonamenta els principis  d'estudi  del  canvi  en la  gramàtica en un pla  d'igualtat  al  dels

canvis fònics o, fins i tot, donant-los encara més importància científica.

L’arribada, però, de la geografia lingüística i els seus resultats va acabar per impugnar els

resultats de les lleis fonètiques, ja que va demostrar que el canvi fonètic no es manté

regular entre els diferents dialectes d’una llengua, ja que no només certs canvis lingüístics

es materialitzen de forma diferent en cada dialecte, sinó que moltes vegades ho fan també

d’una població a una altra. Pel que fa a la regularitat en els mots, segons Pradilla (1993:

7-8).

s’han de fer dues matisacions: en primer lloc, la fonologia generativa ha demostrat que un
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canvi fònic pot ser també condicionat per contextos morfològics i sintàctics, i, en segon

lloc, les teories de difusió lèxica han demostrat l’extensió no-uniforme sinó gradual dels

canvis en els mots.

2.3 L’estructuralisme

A principis del segle XX, l’arribada de l’estructuralisme de la mà de F. de Saussure suposà

la ruptura amb la lingüística històrica i comparativa de finals del segle XIX amb l’estudi de

la llengua com a sistema des d’una perspectiva sincrònica. 

Segons  Saussure,  tots  els  canvis  naixen  a  partir  de  la  parole1,  com a  resultat  d’una

iniciativa individual d’un parlant concret. 

tout ce qui est diachronique dans la langue ne l’est que par la parole. C’est dans la parole

que se trouve le germe de tous les changements: chacun d’eux est lancé d’abord par un

certain nombre d'invididus avant d’entrer dans l’usage. (Saussure 1975: 138)

Un altre dels conceptes importants de l’estructuralisme és la distinció que Saussure fa

entre lingüística interna i lingüística externa. La lingüística interna és la que s’ocupa de la

del funcionament de la llengua com a sistema i la que mereix el focus d’atenció. 

“Notre définition de la langue suppose que nous en écartons ce qui est étranger à son

organisme, à son système, en un mot tout ce qu’on désigne par le terme de “linguistique

externe”. Cette linguistique-là s’occupe pourtant de choses importantes, et c’est surtout à

elles que l’on pense quand on aborde l’étude du langage. (Saussure 1975: 40)

La lingüística externa és la que es focalitza sobre els elements que externament influeixen

1. «La partie physique peut être ecartée d’emblée. Quand nous entendons parler una langue que
nous ignorons, nous percevons bien les sons, mais, par notre incompréhension, nous restons en
dehors du fait social.
La partie psychique n’est pas non plus tout entière en jeu: le côté exécutif reste hors de cause, car
l’exécution n’est jamais faite par la masse; elle est toujours individuelle, et l’individu en est toujours
le maître; nous l’appellerons la parole.» (Saussure 1975: 30)
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sobre el llenguatge, com ara política, història o, finalment, les varietats geogràfiques, les

quals ja no entren dins del sistema de la llengua i ocupen, per tant, un paper secundari:

Enfin tout ce qui se rapporte à l’extension géographique des langues et au fractionnement

dialectal relève de la linguistique externe. Sans doute, c’est sur ce point que la distinction

entre  elle  et  la  linguistique  interne  paraît  le  plus  paradoxale,  tant  le  phénomène

géographique est étroitement associé à l’existence de toute langue ; et cependant, en

réalité, il ne touche pas à l’organisme intérieur de l’idiome. (Saussure 1975: 41)

2.3.1 La dialectologia estructural

La dialectologia estructural fou el primer intent seriós de posar en contacte la dialectologia

i  la  lingüística.  Fins  aleshores,  la  relació  entre  els  estudiosos  d’un  i  altre  bàndol  no

s’havien produït, ja que els estructuralistes consideraven que els partidaris de la geografia

lingüística tenien una visió massa limitada del funcionament del fet lingüístic, mentre que

aquests últims acusaven els primers d’un excés de teorització i per tant d’una manca de

contacte amb la realització final de la llengua: el dialecte. Axí ho defineix Gimeno (1991:

175):

Debido a una especie de curiosidad enciclopédica y a una ausencia de cosmopolitismo

entre los jóvenes portavoces de la geografía lingüística, el contacto de suma importancia

con el estructuralismo y –a través de él– con la lingüística general se estableció tarde.

Como consecuencia de la exuberancia de sus materiales, el provincianismo progresivo, el

particularismo o (peor todavía) el parroquialismo –quizá, riesgos del oficio– no superaron

apenas la dificultad de sistematización lingüística.

Segons el mateix autor, un dels primers intents d’aplicació estructural a la geolingüística

fou el de Trubetzkoy, qui pretenia estudiar la pronúncia local de les mateixes paraules amb

la intenció d'establir les diferències etimològiques i els seus límits, la pronúncia local dels

mateixos fonemes amb la intenció d’observar les realitzacions fonètiques i els seus límits,

i finalment l'inventari fonològic i la funció dels fonemes per tal d'estudiar les divergències

fonològiques entre cada geolecte (1991: 175-176).
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Weinreich,  amb el seu article “Is a structural  dialectology possible”  publicat  l’any 1954

aconseguí fer de l’estructuralisme el marc teòric de treball dialectal. Segons Weinreich el

punt principal de la lingüística de Saussure, la llengua com a sistema, s’ha de cercar en

entitats més àmplies i menys homogènies, ja que en la llengua com a sistema tancat no hi

tenen cabuda les realitzacions finals (dialectes, idiolectes…), caracteritzades per una clara

heterogeneïtat. És en aquest sentit que va nàixer la idea de diasistema (o també sistema

d’alt nivell, sistema de sistemees, suprasistema i  geosistema) com «el procediment que

permet posar en relleu el que dos o més dialectes tenen de comú i de diferencial, el joc de

continuïtat i de discontinuïtat que hi ha entre els seus elements» (Veny 1985: 178).2

2.4 La dialectologia generativa

La gramàtica generativo-transformacional és des de finals dels anys cinquanta la teoria

predominant en el camp de la lingüística. Fou creada per Chomsky i suposà una reacció a

les limitacions de l’estructuralisme, com ara el seu caràcter taxonòmic o la seua manca de

predictibilitat (Veny 1985: 197).

Segons la descripció de Viaplana (2002: 125), la gramàtica generativa 

té com a objectiu immediat la construcció de models formals capaços de donar compte de

la competència lingüística dels parlants de les diferents llengües i com a objectiu mediat el

desenvolupament d’un model formal de la capacitat lingüística. Parteix del supòsit que les

estructures superficials, les que es manifesten en l’ús real de la parla, deriven d’unes

estructures  subjacents,  ideals,  per  l’acció  de  processos  que  les  transformen.  Els

processos o regles recullen tots els esments predictibles de la llengua; les estructures

subjacents,  o  estructures  bàsiques,  ne  recullen  tots  els  elements  impredictibles.  La

llengua,  en  els  seus  diferents  nivells,  és  vista  i  concebuda  com  una  suma

d’impredictibilitats  i  de  predictibilitats:  les  impredictibilitats  són  matèria  del  lexicó;  les

predictibilitats,  de  la  gramàtica.  Lexicó  i  gramàtica,  organitzats  de  forma  explícita  i

2.  Segons  el  mateix  Joan  Veny, «es  tracta  d’un  mètode  que  resulta  particularment  útil  per  a
descriure la situació dels parlars de transició, si bé cal reconèixer que és un mètode que es troba
en vies d’experimentació, encara amb notòries limitacions». 
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degudament combinats, configuren el cos de qualsevol descripció generativa.

L’interès de cara a la dialectologia des de la gramàtica generativa s’inicià a nivell fonològic

amb l’obra de Halle “Phonology in generative grammar”,  el qual proposava l'estudi del

conjunt de regles ordenades que donen compte de les dades, és a dir, de la gramàtica, en

comptes d'analitzar les dades en qüestió (Pradilla 1993: 38).

Per a la dialectologia generativa «la variació dialectal és el reflex de les diferències entre

les gramàtiques dels diversos dialectes. Les gramàtiques de dos dialectes poden divergir

en: a) les regles fonològiques que s'apliquen a les formes subjacents (canvis per addició o

pèrdua de regles), b) els contextos fonològics i gramaticals en els quals s'apliquen les

regles  (canvis  per  simplificació),  c)  l'ordre  d'aplicació  de  les  regles  (canvis  per

reordenament)  i  d)  les  formes  fonològiques  subjacents  (canvis  per  reestructuració).»

(Colomina 1984: 81).

Una  mica  més  extensa  és  l’explicació  que  en  dóna  Gimeno,  però  significativament

semblant:

En particular, los componentes fonológicos de las gramáticas de dos geolectos pueden

diferenciarse  en:  a)  el  número  de  reglas  fonológicas  que  se  aplican  a  las  formas

subyacentes,  debido  a  cambios  por  adición  o  pérdida  de  reglas;  b)  los  entornos

lingüísticos  -fonológicos,  morfológicos  o  sintácticos-  de  aplicación  de  las  reglas,  y

representan cambios por simplificación en los que una regla se aplica de una manera más

general; c) el orden de aplicación de las reglas, aunque se ha discutido la existencia del

reordenamiento, y cabría distinguir si la ordenación es extrínseca o intrínseca ( o sea,

impuesta por el lingüista y su carácter es teórico, o bien dictada por la naturaleza de las

reglas mismas y es de carácter  lógico-universal),  y d) las formas subyacentes de los

morfemas, con objeto de que la derivación y justificación de la gramática de un geolecto

determinado se base en datos procedentes de él mismo y no de ningún otro, si queremos

que la gramática sea una teoría explícita de la competencia lingüística de los hablantes

de dicho geolecto.
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2.5 La sociolingüística

Amb els precedents dels neogramàtics i les gramàtiques estructuralista i generativa, fou

en el moment que els lingüistes van intentar sobrepassar els límits de la pròpia disciplina

quan es van començar a establir  relacions entre els usos lingüístics i  els fets socials.

Aquest fet va propiciar l’aparició de noves disciplines, com ara l’antropologia lingüística, la

sociologia  del  llenguatge  o  també  la  sociolingüística.  Aquesta  fou  l’encarregada

d’interpretar el llenguatge com a manifestació de la conducta humana, entès aquest com

el recurs més ric i complex de la comunicació (Lavandera 1984: 156).

Els  primers assajos de conceptualització van repercutir  en una distinció en dos grans

blocs:  el  primer  i  més  desenvolupat  «té  com  a  objectiu  la  descripció  dels  aspectes

lingüístics  de les  societats,  mentre  que l'altre  s'interessa pels  fenòmens lingüístics  en

relació amb certes variables socials. L'objecte d'estudi del primer seria la societat i del

segon, la llengua.» (Pradilla 1993: 41). 

En  aquest  sentit,  han  acabat  tenint  més  fortuna  les  distincions  de  Labov  entre

sociolingüística àmplia i sociolingüística estricta, on la primera comprendria tots els temes

relacionats amb l'ús, les funcions i la situació comunicativa, i representaria el complement

de l'anàlisi de les estructures lingüístiques; mentre que la sociolingüística estricta tractaria

l'estructura i  l'evolució del  llenguatge en un context  social  concret  d'una comunitat  de

parla. Una altra de les diferents distincions que trobem és la que proposa Fishman entre

macro-sociolingüística  i  micro-sociolingüística:  la  macro-sociolingüística seria

l'encarregada d'inserir la lingüística en d'altres ciències socials, com ara la sociologia o

l'antropologia social i cultural. Per un altre costat, la micro-sociolingüística representaria el

component pragmàtic de l'anàlisi del discurs (Gimeno i Montoya 1989: 24-25). Segons

aquests mateixos autors,  la recerca en sociolingüística s’ha dut  a terme principalment

segons  les  següents  línies  d’investigació:  anàlisis  etnogràfiques  de  la  comunicació,

estudis sobre la variació lingüística i treballs de multilingüisme. 

És en el camp de la variació lingüística on s’han dut a terme alguns dels estudis que ens

interessen més de cara al nostre treball que centrem en la dialectologia. Així, destaquem
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els models dedicats a l’anàlisi de la variació sistemàtica, com ara el model dinàmic de Ch.

J Bailey, D. Bickerton i d. De Camp; o també el model  quantitatiu de W. Labov, el qual

«tracta d'estudiar el llenguatge tal com l'utilitzen els parlants en la comunicació quotidiana,

això és, l'estudi de la seua estructura i evolució en el context social format per la comunitat

de parla. Des d'aquesta perspectiva realista, l'objecte d'estudi serà observat en tota la

seua diversitat». (Pradilla 2008: 22). De cara a establir una teoria de la variació lingüística,

Labov teoritzà l’existència de regles variables que actuen en funció de diferents factors

lingüístics, com ara sexe, edat, nivell socioeconòmic, etc. Tal com afirma Colomina (1985:

43),

el programa de Labov és destruir la identificació entre estructura i homogeneïtat.3 Per a

ell, la variació lingüística lliure no existeix4; l'heterogeneïtat de la llengua no és arbitrària,

caòtica,  sinó que és ordenada;  la  variació  lingüística  és inherent  al  sistema,  del  qual

constitueix  una  propietat  regular  i  intrínseca;  i  hi  ha  una  correlació  entre  la  variació

lingüística i variables independents de tipus social com la classe socioeconòmica, el sexe,

l'edat, la raça i l'estil.

Labov  proposà  una  teoria  d’anàlisi  que  passa  per  la  gradació  de  diferents  estils

contextuals  (que  van  des  del  casual,  a  l’acurat i  acaben  al  formal)  i  que  acabà  per

abandonar, ja que no resolien el que anomenà la  paradoxa de l’observador; és a dir, la

modificació  de  la  parla  per  part  de  la  persona  entrevistada  quan  aquesta  se  sent

observada.  Segons  Labov  (1972:  209),  «l'objectiu  de  la  investigació  lingüística  a  la

comunitat ha de ser esbrinar com parla la gent quan no són observats sistemàticament,

però només podem obtenir aquestes dades mitjançant l'observació sistemàtica». 

A casa nostra, hem pogut apreciar tradicionalment remarques de caire sociolingüístic en el

camp de la dialectologia. Així mateix, mossèn Alcover constatava la transcendència de les

diferències socials en destacar alguns trets específics en boca de "la gent sense lletres";

Griera també apuntava a l'Atlas lingüístic de Catalunya que fóra convenient entrevistar

individus  de  diferents  generacions  i  de  diferents  nivells  socioeconòmics  ja  que  s'hi

3. O més concretament, la definició saussiriana de la langue.

4. La variació lliure fou proposada per Bloomfield per explicar el fet que algunes algunes diferències
lingüístiques no comporten cap diferència; per tant, existeix una equivalència de variants, cosa que
condueix a la hipòtesi de la variació lliure.
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detectaven diferències en el parlar. En la mateixa línia anaven també reflexions fetes Per

Sanchis Guarner o F. De B. Moll al constatar també diferències intergeneracionals i fins i

tot  entre  diferents  sexes  en  els  parlars  apitxats  i  balears  respectivament  (Gimeno  i

Montoya 1989: 44-46).

Ja en una perspectiva més actual, per documentar l’estudi de la sociolingüística en l’òrbita

catalana acabarem en unes concloents reflexions de Pradilla (2011: 127)5 que il·lustren

l’evolució que ha seguit aquesta ciència als Països Catalans: 

I és que la sociolingüística catalana ha estat —i és— essencialment una sociologia del

llenguatge.  En  aquest  sentit,  no  és  sobrer  recordar  que  allò  que  es  debat  és  la

supervivència de la llengua històrica i territorial. Ara bé, les dues darreres dècades han

propiciat una orientació més variada de la recerca portada a terme. Òbviament, el paper

més  destacat  continua  acaparant-lo  l’enfocament  macrosociolingüístic,  però  la  quasi

exclusivitat d’aquesta orientació abans de l’any 1985 s’ha vist atenuada per l’aparició d’un

bon grapat de recerques de caràcter variacionista i etnogràfic. 

[...] D’altra banda, i pel que fa a la sociolingüística estricta, això és, la sociolingüística de

la  variació,   la  col·lisió  d’interessos  inicial  amb  la  lingüística  moderna  —sobretot  la

generativista— ha evolucionat cap a una mena d’entesa teoricometodològica. D’aquesta

manera,  hem  assistit  al  naixement  d’una  lingüística  del  corpus,  que  ha  superat  la

introspecció i els judicis d’acceptabilitat com a eina metodològica, i s’ha enfrontat a les

dades lingüístiques amb tota la seua cruesa. D’aquesta manera, l’estudi de la variació ha

guanyat nous practicants, més enllà de les tradicions dialectològica i sociolingüística.

5. En aquest article, Pradilla fa un interessant i complet repàs dels diferents punts de vista que s’ha
abordat el variacionisme en la sociolingüística catalana.
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2.6 La geografia lingüística

La geografia lingüística agafa com a punt de vista l’angle espacial per a l’estudi de la

variació  lingüística;  determina  quins  són  els  elements  diferencials  a  nivell  fonètic,

gramatical i lèxic i estableix quina es la distribució territorial que els correspon.

Els inicis de la geografia lingüística els trobem sobretot en l’Sprachatlas des Deutschen

Reichs (DSA), de George Wenker i Ferdinand Wrede (1888-1929),6 on es marcaren els

límits dialectals dels sons obstruents en l’alemany; i en l’Atlas linguistique de la France

(ALF), de Jules Guilieron, més centrat en el lèxic. Els resultats dels atles demostraren que

les  lleis  fonètiques  propugnades  pels  neogramàtics  eren  insuficients,  elles  soles,  per

explicar els canvis que sofreixen els mots.

A partir d’aquest moment, diferents atles lingüístics s’han anat succeïnt, com per exemple

l’AIS,  l’Atlas  Ítalo-Suís de Jud i  Jaberg  (1919-1928),7 deixebles de Guilieron;  o l’Atlas

lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). A casa nostra cal destacar l’Atlas lingüístic de

Catalunya (1932-1939),  de mossèn Antoni  Griera,  també deixeble de Guilieron;  l’Atlas

Linguistique des Pyrénées Orientales (1966), dirigit per H. Guiter; i l'Atlas Lingüístic del

Domini Català, emprès per Badia, Veny, Rafel, Martí, Lídia Pons i d’altres (Veny 1985: 74-

77).

Cal  destacar  les  diferents  orientacions  que  s’han  anat  succeint  en  el  terreny  de  la

geografia lingüística després de l’aparició de l’ALF, com són, segons Viaplana (2002: 158-

170) l’orientació etnogràfica,  com a resposta a la  fredor de les lleis  fonètiques com a

elements  fonamentals  en  l’explicació  de  la  variació  lingüística.  El  supòsit  bàsic  de

l’orientació  etnogràfica  és  que  per  entendre  bé  el  funcionament  del  llenguatge  és

necessari un coneixement previ del món de les coses amb què les paraules es relacionen.

Lògicament  aquesta  és  una  premissa  indispensable  per  als  etimòlegs.  Els  primers  a

adoptar aquesta orientació foren els mateixos  Jaberg  i  Jud.  Trobem també l’orientació

6. Aquestes són les dates en què mestre i alumne es van dedicar a l’elaboració de l’Atlas; Wenker
des del 1888 fins al 1911, data de la seua mort, i Wrede des del 1911 fins al 1929.

7. En el qual Gerhard Rohlfs s’encarregà d’enquestar la Itàlia meridional.
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sociològica, la qual d’una banda pren en consideració les diferències socials entre els

individus i n’analitza la variació, i de l’altra té també en compte l’àmbit urbà. Compta amb

els precedents de l’AIS,  el  qual  ja  va posar  en pràctica les propostes anteriors,  però

sobretot  trobem  aquest  tipus  d’orientació  en  els  primers  atles  provinents  del  món

anglosaxó: el LANE (Linguistic Atlas of New England) i el LAUSC (Linguistic Atlas of the

United  States  and  Canada),8 els  quals,  a  causa  de  les  dificultats  causades  per  la

intrínseca vastitud del territori  estudiat i  també tenint en compte les petites diferències

dialectals  que  havien  ocasionat  els  escassos  segles  d’història  que  presentaven  els

territoris  després  de  la  colonització,  van  optar  també  per  una  òptica  de  caràcter

sociològica, per determinar també les variacions de caràcter social.

Tanmateix, els esforços d’investigació i de publicació que exigeixen els atles han fet que

avui  en dia,  els  estudis  de geografia  lingüística  es  trobin  en una franca recessió.  En

paraules del mateix Viaplana (ibídem: 172-173) a tall de conclusió, afirmem que:

La dialectologia regional ha mantingut el seu esquema fonamental pràcticament intacte al

llarg  de  tota  la  seva  història.  D'un  atles  a  un  altre  hi  ha  diferències  en  l'orientació

específica  i  en  aspectes  de  tipus  metodològic.  Coincideixen,  però,  en  aspectes  tan

prominents  com  ho  són  la  visió  retrospectiva  bàsica  dels  fets  dialectals  i  les

característiques més típiques del mètode. Aquest caràcter conservador de la dialectologia

regional  l'ha  impermeabilitzada  en  bona  mesura  respecte  a  altres  disciplines

conceptualment contigües, que, sense afectar-la en aspectes nuclears, haurien pogut fer-

li  aportacions  renovadores.  Més  enllà  de  les  posicions  merament  programàtiques,  la

dialectologia  regional  s'ha  mantingut  al  marge  dels  progressos  efectuats  tant  per  la

lingüística com per la sociolingüística o per la dialectologia social;  disciplines que han

aconseguit un alt grau de desenvolupament al llarg dels darrers cinquanta anys i que han

absorbit  el  protagonisme que la dialectologia regional  havia tingut  anteriorment en els

estudis de la llengua. La marginalitat ha pesat com una llosa sobre la geografia regional, i

ha col·laborat notablement a deixar-la reduïda a un àmbit molt modest en el concert dels

estudis lingüístics actuals.9

8. De fet, el LANE forma part del LAUSC, ja que davant de la impossibilitat de realitzar un sol atles
que  abastés  tots  els  dialectes  de  la  comunitat  anglosaxona  d’Amèrica,  fet  amb  les  mateixes
característiques, es va optar per un atles que pogués aglutinar diferents atles d’abast inferior: el
LAUSC. Aquest està, encara, en fase d’elaboració.

9. Viaplana afirma posteriorment que a la dialectologia regional «li ha faltat la volada teòrica pròpia
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3. Descripció de la zona estudiada    

d’una  autèntica  disciplina».  Així  és,  la  geolingüística,  nascuda  a  cavall  entre  l’escola  dels
neogramàtics  i  l’estructuralisme,  mai  ha  disposat  d’una  teoria  pròpia  que  la  justifiqui  i  la  faci
avançar cap a nous corrents que estiguin més d’acord amb la lingüística més actual i per això s’ha
mantingut “pràcticament intacta” des de la seua aparició. De fet, si fem un cop d’ull a diferents tesis
doctorals publicades que podríem considerar “adscrites” a la geografia lingüística podem veure que
o  bé  no  contenen  un  apartat  de  marc  teòric  o  bé  les  podem  considerar  pròpies  de  la
sociolingüística i la teoria de la variació lingüística. Destaquem també el caràcter etimològic que
han presentat  alguns dels  darrers estudis  de geografia  lingüística  catalana aquest  tombant  de
segle, com són els de Sistac (1993), Navarro (1996), o Cubells (2005).

Il·lustració 1
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Per entendre la singularitat de les comarques pallareses ens podem remuntar fins a l’antic

comptat  de Pallars a començaments del segle IX, quan el  territori  que avui en dia és

representat per les dues comarques del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, juntament amb la

comarca de la Ribagorça, fou ocupat pels comtes de Tolosa. Pallars i Ribagorça formaven

aleshores una única unitat administrativa que depenia del comtat de Tolosa, un fet que

podria ser indicatiu de les grans similituds que existeixen entre els dialectes d'aquestes

comarques, sobretot entre el Pallars Sobirà i la Ribagorça. De seguida, però, l'any 920, les

comarques actuals del Pallars i la Ribagorça van separar-se en dos comptats diferents. Al

seu torn, el comtat de Pallars també va separar-se en dos comptats un segle més tard: el

comtat de Pallars Jussà i  el  de Pallars Sobirà,  on s'integrava la Vall  Fosca.  El primer

acabaria  en  mans  de  la  corona  catalanoaragonesa  l'any  1192  per  manca  de

descendència, i el segon aguantà uns quants segles més, fins al XV, quan l'any 1488 fou

conquerit pel comte de Cardona per encàrrec de Ferran el Catòlic.

Actualment, la comarca del Pallars Sobirà està formada per un total de 15 municipis i més

de 130 nuclis de població. La Vall Fosca transcorre sobretot al llarg del terme municipal de

la Torre de Cabdella, i la conformen un total de 18 municipis. 

Il·lustració 2
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Tanmateix, existeix una altra divisió organitzativa, hereva dels antics consells de vall,10

conformada per les diferents valls que afecten la comarca.  La dificultosa orografia del

terreny forçà obligatòriament lligams entre els habitants de la mateixa vall,  ja  que per

canviar de vall hom estava obligat a travessar un coll de muntanya o a haver de fer una

colla de quilòmetres resseguint la ribera del riu. D’aquest fet en queda constància sobretot

en el parlar dels habitants de les diferents valls, el qual es manté més o menys uniforme

dins del conjunt de pobles que les conformen. De fet,  Ramoneda (2007: 6) divideix la

comarca del Pallars Sobirà en 7 «àmbits d’estudi»11 formats bàsicament per valls, i que

funcionen com a unitats lingüístiques separades les unes de les altres.

L'existència  del  comptat  de  Pallars,  juntament  amb la  geografia  i  les  característiques

pròpies de la comarca, tradicionalment aïllada de la resta a causa del seu difícil accés,

han marcat el sentiment de pertinença dels seus habitants. I és que la comarca del Pallars

Sobirà i  la  Vall  Fosca marquen l'inici  dels  Pirineus,  a partir  del  congost  de Collegats,

passant per la capçalera de la Noguera Pallaresa i fins a les parts més altes del Pirineu

català. 

Per la part nord, el Pallars Sobirà limita amb les regions històriques del Llenguadoc (nord-

est)  i  Gascunya (nord-oest),  i  conté  les  valls  de Cardós,  Ferrera  i  Àneu;  a l'est  amb

Andorra i l'Alt Urgell, al sud amb el Pallars Sobirà i a l'est, juntament amb la Vall Fosca,

limiten en primera instància amb els municipis de Sarroca de Bellera i  Senterada, del

Pallars Jussà, i seguidament amb l'Alta Ribagorça. De nord a sud, la comarca s'estén al

llarg de la conca de la Noguera Pallaresa, on coincideixen també les vies de comunicació i

l'establiment de la majoria de les poblacions. Des de Llavorsí fins al sud és on la vall de la

Noguera pren una amplada més gran, fins que finalment, passada la població de Gerri

torna  a  estretir-se  per  la  part  del  congost  de  Collegats.  Pel  que  fa  a  la  Vall  Fosca,

anomenada d'aquesta  manera  a  causa  dels  forts  pendents  de  les  muntanyes  que  la

formen i la poca quantitat de sol que aquestes hi deixen arribar al llarg del dia, és la part

situada més al nord de la comarca del Pallars Jussà, i transcorre al llarg de la ribera del

riu Flamisell. En la seua part més septentrional, està formada per tota una sèrie d'estanys

10. Antics òrgans de govern supramunicipal, equivalents al que actualment serien els ajuntaments.

11. Són els següents: Valls d’Àneu, Batlliu de Sort, Vall d’Àssua, Tornafort i Vall de Siarb, Vall de
Cardós, Vall Ferrera i “Tírvia, la Coma de Burg i la Ribalera”.
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que s'inicien amb el Gento, just al damunt de l'embassament de Sallente.

La divisió administrativa de les dues comarques ha estat modificada en diverses ocasions

des de l’establiment del comtat de Pallars. A tall d’exemple, dels més de 30 municipis que

hi havia al Pallars Sobirà a principis del segle XX, actualment només en queden 15.

El  Pallars Sobirà té una superfície  de 1377,99 km2 i  una densitat  de població de 5,3

habitants /  km2,  mentre que la  densitat  de població de la  Vall  Fosca baixa fins a 3,9

habitants / km2.

Tradicionalment,  la  capital  de  la  comarca  ha  estat  sempre  la  vila  de  Sort,  la  qual

comparteix la capitalitat amb d’altres centres subcomarcals. Guirado (2011: 157) divideix

l’estructura territorial en assentaments de primer a quart nivell, on Sort és l’única vila de

primer nivell; Esterri d’Àneu, Llavorsí i Rialb són assentaments de segon nivell. Ribera de

Cardós, Alins, Tírvia i Gerri són assentaments de tercer nivell i els altres municipis més

petits ja serien els de quart nivell. En aquesta divisió, el municipi de la Torre de Cabdella

ocuparia una posició de tercer nivell.

 

Il·lustració 3: Guirado (2011: 157)
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Pel que fa al clima, es defineix com a mediterrani d’alta muntanya, amb l’altitud com a

principal element determinant, i alpí a partir dels 1500 metres. Un altre factor important

d’influència directa en el clima és l’orientació dels vessants respecte al Sol.

Les temperatures presenten uns contrastos remarcables segons la situació: mentre que a

Sort trobem una mitjana anual d’11ºC, al port de la Bonaigua aquesta baixa fins als 3ºC.

Entremig, per exemple, trobem els 9.6ºC de mitjana a Llavorsí. La temperatura màxima

absoluta a Sort l’any 2013 fou de 32.7ºC i la mínima de -8.5ºC. (Idescat). Quant a les

precipitacions,  ens  trobem  amb  un  clima  clarament  condicionat  per  l’orografia.  La

precipitació mitjana anual oscil·la entre entre els 700 mm del fons de les valls i els més de

1000 mm de les capçaleres. A tall d’exemple, trobem que a Llavorsí es recullen uns 720

mm de pluja anual, mentre que a l’estany de Sant Maurici se’n recullen el doble (Gencat).

Tanmateix, la relació no és directa, ja que cal tenir en compte l’acció dels vents humits

provinents de l’Atlàntic, els quals deixen uns registres de precipitacions més elevats als

vessants  del  nord-oest.  Les  diferències  entre  estiu  i  hivern  també  acostumen  a  ser

remarcables. L’estiu sol ser l’estació més plujosa, mentre que l’hivern és la més seca.

Amb tot, l’hivern pot arribar a presentar una innivació de 20 a 30 dies en funció de l’any.

Quant a la vegetació, segons Guirado (2011: 153) ens trobem al sud una presència de

domini submediterrani, on predomina el roure de fulla petita (Quercus faginea) i la pinassa

(Pinus nigra). A mesura que ens dirigim al nord i guanyem alçada, el paratges de clima

mediterrani  acostumen  a  presentar  roures  martinencs  (Quercus  pubescens)  i  pi  roig

(Pinus  sylvestris),  però  en  canvi,  a  la  part  central  de  la  nostra  comarca acostuma a

presentar boscos d’alzina (Quercus ilex). L’escassa capacitat dels sòls, formats sobretot

per llicorelles, per retenir la humitat i l’orientació dels vessants propicien la presència d’un

nucli  axial amb una formació més pròpia de les Serralades Prelitorals que no pas del

Pirineu.  A les obagues podem trobar boscos d’avets (Abies alba)  i  a l’estatge subalpí

predomina el  pi  negre (Pinus uncinata).  Per damunt dels 2300 metres predominen els

prats alpins, molts dels quals no són naturals, sinó que són el resultat de la desforestació i

cremes per a la creació de pastures pel bestiar.
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Pel que fa a població, la comarca ha estat sempre una zona poc poblada a causa de

l’orografia i les condicions climàtiques de la zona. Tanmateix, ha estat durant aquest darrer

segle XX que la comarca ha patit un despoblament més acusat. El Pallars Sobirà registrà

un màxim històric l’any 1857 amb un total  de 18.762 habitants. Aquests es van veure

reduïts a 13.634 l’any 1920 i d’aquí al seu mínim històric (comptabilitzat amb habitants i no

amb focs) de 5.247 habitants l’any 1981 (Centre d’Estudis Demogràfics). Actualment, la

comarca compta amb 7.330 habitants censats l’any 2013. L’evolució de la Vall Fosca ha

estat similar fins arribar als 747 habitants censats el 2013 (Idescat).

3.1 Introducció dialectal

El dialecte pallarès és un dels dialectes més conservadors i també més conservats de tota

la llengua catalana. Les característiques geogràfiques d’un territori de difícil accés i poca

mobilitat tradicional n’expliquen la lenta evolució i l’alta preservació. Tot això ha fet que

que la llengua castellana hi trobés un terreny poc adobat per proliferar-hi i que el dialecte

conservi avui dia un bon estat de salut, tant pel que fa al lèxic com a la sintaxi.

En un plànol  més ampli,  pel  que fa al  conjunt  del  país trobem que la primera divisió

dialectal  que  presenta  la  llengua  catalana,  plenament  acceptada,  és  entre  català

occidental i català oriental. Fou proposada per Milà i Fontanals el 1861 i es basa en la

distribució del vocalisme àton que presenten les dues grans àrees dialectals. Per una part,

els dialectes orientals neutralitzen les vocals  a i  e del llatí vulgar en [ə], mentre que els

occidentals, intrínsecament més conservadors, n’han mantingut el mateix tractament. Així

mateix, la majoria dels dialectes orientals també neutralitzen les vocals o i u del llatí vulgar

en [u],  mentre que els occidentals tornen a mantenir-ne el tractament i  pronuncien les

dues  vocals  en  posició  àtona.  El  dialecte  pallarès,  com a  dialecte  occidental,  manté

clarament diferenciades la pronúncia d’aquestes quatre vocals àtones.

Quant al vocalisme tònic, la principal diferència entre dialectes orientals i occidentals és el

tractament que ha patit  la  e tancada del  llatí  vulgar. En català oriental  (exceptuant  la

majoria dels dialectes balears, on el resultat és una vocal neutra accentuada [əə ]) aquesta

vocal ha evolucionat cap a una [έ], mentre que en tots els dialectes occidentals el resultat
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ha estat una [é].

Pel que fa al consonantisme, una de les principals característiques que separa clarament

els dialectes del català oriental i occidental és la pronúncia del fonema fricatiu prepalatal

[ ].  En  posició  inicial  i  postconsonàntica,  els  dialectes  orientals  el  pronuncien  fricatiu,ʃ

mentre que els occidentals africat [ ]. En posició intervocàlica o final no precedida de iod,ʧ

apareix una semivocal [j] de suport en els dialectes occidentals. Els orientals la mantenen

igual.

En  un  plànol  ja  una  mica  més  focalitzat  dins  dels  dialectes  occidentals,  el  pallarès

presenta  diferents  trets  comuns  a  tot  el  dialecte  nord-occidental.  El  dialecte  pallarès

pronuncia  majoritàriament  [a]  els  segments  àtons inicials  -es i  -en (ascala,  antendre,

anciam…). També diftonga en au- la o- àtona inicial (auliva, aurella…). En consonantisme,

comparteix amb el nord-occidental la tendència a la geminació ensordiment directament

de b i  g davant de iod,  wau o consonant lateral alveolar [l]  (eggua, tèbbia, pobble). En

morfosintaxi  destaquem el  morfema  -o com a representant  de la  primera persona del

present  d’indicatiu  (canto,  corro,  dormo…),  el  morfema  -e en  la  tercera  persona  de

l’imperfet d’indicatiu (cantav[e], corriv[e], dormiv[e]) i el manteniment del morfema nasal

alveolar en els plurals dels proparoxítons llatins (hòmens, jóvens…).

En un altre nivell  d’aproximació trobem el ribagorçanopallarès,  un terme encunyat  per

Sistac en la seua tesi doctoral. Vegem-ne l'explicació (1993: 25):

[...] hi ha un contínuum dialectal ribagorçano-pallarès, sense fronteres dialectals interiors

remarcables o, com a mínim, amb una suau transició entre tots dos blocs (ribagorçà i

pallarès), susceptible d’ésser descrit com un diasistema; molt especialment en els camps

del lèxic, la morfologia, la sintaxi i  en els tan poc estudiats factors tonals. La principal

discriminació entre tots dos grups (o potser subgrups), ultra en els factors sociolingüístics,

se  centra  en  l’àmbit  fonològic,  sense  que  puguem  tampoc  establir-ne  una  partió

geogràfica clara i definitiva, atesa l’enorme dispersió de les fonoisoglosses.

 No discutirem en aquest apartat si hauria de tractar-se d’un sol dialecte o bé mantenir-se

separat com tradicionalment s’ha fet fins ara. Des de l’extrem oriental de la Vall Ferrera

fins a l’occidental de la vall de l’Isàbena la llengua catalana varia progressivament a cada

vall que travessa. Aquest fet fa difícil establir una línia separadora que no resulti arbitrària,
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per la qual cosa s’opta per la comoditat de la divisió administrativa. En termes lingüístics,

és propi del ribagorçanopallarès la conservació de les desinències llatines -eva i  -iva en

els imperfets d’indicatiu (veneva, dormiva…). També ho és la pronúncia com a semivocal

[j]  la  iod  IIIa,  procedent  de  determinats  grups  llatins,  en  posició  intervocàlica  o  final

(pu[j]ar, ma[j]or, ro[j]...).

Finalment, en una última focalització dialectal trobem ja el dialecte pallarès. El primer que

ens crida  l’atenció d’aquest  dialecte,  sobretot  el  que es presenta a les valls  del  nord

(Espot,  Àneu,  Cardós  i  Ferrera)  és,  tal  com  defineix  Ramon  Sistac  (2009b:  75),

«l’altíssima  freqüència  de  la  è  oberta  tònica,  tant  en  el  sufix  -er,  -era (pastiss[è]r,

figu[è]ra…) com, també en algun poble, en paraules que en castellà porten -ie- (procedent

de la E breu llatina: f[è]sta, p[è]dra…).». Un altre tret característic i definitori també seria la

sonorització  de les  consonants velars dels  demostratius  (aguet,  aguell…),  un tret  que

comparteix amb part de la Ribagorça. I de moment no avancem més esdeveniments.

4. Estudis lingüístics anteriors

Les primeres  referències  escrites que trobem sobre el  dialecte  de les  comarques del

Pallars no les trobem fins a principis del segle XX. Aquestes aparegueren al  Botlletí del

Diccionari  de la Llengua Catalana que publicà mossèn Alcover (1907: 385).  Al Botlletí

podem trobar, per exemple, una de les primeres definicions que fan referència al dialecte:

[...]  tocam amb les mans que la  conca o ribera del  Noguera Pallaresa constituex un

subdialecte dins el català occidental, diferent de l’urgellench, que s’estén fins a n-aquexes

muntanyes d’assí prop, que mullen llurs repeus dins el Noguera. Se veu clar comparant el

parlar de Sort  amb el  de Vilamur, tan aprop d’assí  y que, no obstant, llingüísticament

pertenex a la Seu.
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Saroïhandy, un  any  més  tard  (1908:  331)  publicava  a  les  actes  del  Primer  Congrés

Internacional de la Llengua Catalana un breu article on apuntava «les diferències, però

solzament les més característiques que hi hà, en la Fonètica, entre’l català dels llibres y la

llengua que’s parla més ençà y més enllà de la frontera d’Aragó». No es tractava d’un

tractat  estríctament  de  pallarès,  però  sí  que  s’hi  assenyalaven  algunes  de  les  seues

característiques més rellevants.

També  al  Butlletí  de  Dialectologia  Catalana,  trobem  diverses  referències  al  dialecte.

Tenim,  per  exemple,  alguns articles  de mossèn Griera (1930:  146-149)  que ofereixen

quatre apunts diversos sobre el  parlar  del Pallars,  amb una atenció especial  a alguns

casos d’homonímia.

El 1935 aparegué, publicat també al  Butlletí de Dialectologia Catalana, un dels treballs

més complets que s’han fet sobre el dialecte: El parlar de Cardós i Vall Ferrera, de Joan

Coromines (1935: 241-331). En aquest cas, però, d’una part només del dialecte. Es tracta

d’un estudi fonètic,  morfològic i  sintàctic (aquesta és la part  més curta) del parlar  des

d’una perspectiva de la gramàtica històrica i l’etimologia. També conté un glossari no gaire

extens on Coromines examinà l’etimologia de tota una sèrie de vocabulari que replegà per

la zona. El treball acaba amb un recull de toponímia on també hi ha algunes anotacions

d’etimologia. El filòleg feu aquesta definició del parlar: 

En  l'angle  Nord-oest  del  domini  català,  voltada  per  una  cintura  contínua  d'altes

muntanyes, amb els formidables congostos de Collegats i d'Erinyà a la sortida dels seus

rius,  més reclosa encara que la Ribagorça a les influències externes,  la  comarca del

Pallars parla una de les variants més originals i arcaïtzants de la nostra llengua (1935:

241).

L’any 1962, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (aleshores  Instituto de Estudios Ilerdenses) i el

Consell  Superior  d’Investigacions  Científiques  van  publicar  l’obra  de  Celestí  Pol

Diccionario dialectal  del  Valle  de Aneu:  (Pallars  Sobira).  Es tractava del  primer  volum

dedicat exclusivament al recull de lèxic, per bé que l’opuscle dedica un mínim apartat a la

fonètica i unes pàgines al recull de refranys i malnoms comarcals. Nosaltres hem citat la

tercera edició (1973).
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Hem de passar els anys de dictadura per començar a veure aflorar nous treballs. El 1978,

Joan Veny definia el pallarès com «un dels dialectes més conservadors del català» dins

d’una de les seues obres més representatives: Els parlars catalans (1978: 138).

El 1991, amb més d’una dècada pel mig, Coll publicà el seu llibre El parlar del Pallars. Era

el primer cop que es dedicava un estudi al parlar del Pallars entès com el conjunt de les

dues  comarques  (Sobirà  i  Jussà).  El  treball  consta  d’una  part  d’anàlisi  fonètic  i

morfosintàctic,  seguida  d’un  extens  glossari  i  d’un  recull  de  locucions  i  frases  fetes

igualment extens. L’escriptor fa aquestes reflexions al voltant del futur del dialecte:

La consciència de la progressiva descomposició a què es troba abocat actualment aquest

parlar pirinenc provoca en els medis culturalment més sensibles de la comarca -i també

en la gent gran-, un sentiment de tristesa i d’impotència. Una actitud prou comprensible, si

tenim en compte que els mots no són només la forma de comunicar-se d’una determinada

cultura, sinó que ells constitueixen els propis continguts culturals (1991: 104).

A partir d’aquesta reflexió, Coll es proposa, doncs, una sèrie de preguntes amb l’ajuda

d’una metàfora ben presenta la seua terra:

Val realment la pena, de fer mans i  mànigues per intentar de tapar les goteres de la

teulada? o bé, és millor plegar-se de braços i deixar que la casa s’acabi d’ensorrar en

pocs anys? (ibídem: 104-105)

La resposta ens la dóna ell mateix al final sense deixar la metàfora: com a mínim, paga la

pena intentar salvar la casa.

Tanmateix, quina necessitat tenim de comprar planxes d’uralita, si encara ens queden

teules velles? Avui, la comunitat catalana disposa d’arquitectes qualificats i de maquinària

prou eficient per dur a terme aquesta rehabilitació. Almenys per intentar-ho. 

Al  cap  i  a  la  fi,  doncs,  la  pervivència  de  la  parla  depèn  naturalment  dels  mateixos

pallaresos,  però,  sobretot,  està  condicionada a la  voluntat  integradora  de la  resta  de

catalans i al destí de la llengua. Tots plegats, catalans de dintre i de fora del Pallars, hem

de fer tots els esforços per transmetre aquest llegat lingüístic a les futures generacions.

No com una peça de museu, ni com un objete (folklòric, interessant i bonic -però inútil-
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sinó  com un  òrgan  viu,  gracies  al  qual  els  homes  i  les  dones  d’aquestes  valls  ens

comuniquem, raonem i estimem; és a dir, vivim (ibídem: 111-112).

Tal com podem veure en les paraules de Coll,  el sentiment generalitzat de pèrdua que

existia  al  voltant  del dialecte s’anava estenent,  un fet  que a la  vegada feu créixer  un

sentiment de pertinença que es va veure reflectit en diverses iniciatives de caire cultural.

Uns anys més tard, el 1998, Ramon Sistac publicà El Català d'Àneu: reflexions a l'entorn

dels dialectes contemporanis, un tractat de dialectologia divulgativa, on analitzà el dialecte

des d’una perspectiva entenedora per al públic no expert. En destaquem les següents

reflexions:

[...]  és  també  evident  que  el  Pallars,  per  les  seues  característiques  geogràfiques,

bàsicament,  ha  estat  -i  potser  és  encara-  una  mena  de  cementiri  d’elefants de  les

varietats  dialectals.  Segurament,  al  marge  de  la  història,  l’economia,  l’aïllament,  etc.,

l’existència d’una certa consciència comarcal, gairebé regional, -de país en definitiva-, ha

permès  que  malgrat  tot  siga  un  dels  parlars  occidentals  millor  conservats.  Però

desenganyem-nos:  és  més  fàcil  que  en  conserven  els  trets  locals,  per  exemple,  a

Mollerussa, amb una població que creix, que a Escaló, amb una població que decreix i

que queda diluïda als estius dins una altra població que li ve de fora.

[...] Crec que el pallarès, i tot el català occidental, només pot sobreviure si aconsegueix

pujar de nivell, elevar part de les seues característiques a la llengua estàndard. És a dir,

no  crec  que  se  salve  tot  el  pallarès,  però  sí  que  pot  salvar  el  “català  a  la  manera

pallaresa”, fins i tot en la parla culta i formal (1998: 54-55).

Destaquem també la tesi doctoral de Romero Canvi lingüístic en morfologia nominal a la

Conca de Tremp, presentada l’any 2001, en la qual l’autora analitza «l'estat i la direcció

del procés de canvi lingüístic que opera en el català nord-occidental, i la incidència que hi

exerceixen  diversos  factors  lingüístics  i  extralingüístics».  Romero  hi  descriu  l’ús  oral

contemporani de la parla de la Conca i analitza l’estat del procés de canvi lingüístic en:

l’article  definit  masculí,  els  pronoms febles  singulars  de  CD i  CI,  el  pronom feble  de

primera persona del plural,  l’adjectiu demostratiu i  l’adjectiu possessiu femení d’un sol

posseïdor. Finalment, determina quins factors són els factor que interfereixen en aquest

procés de canvi.
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La mateixa autora també publicà l’any 2004, juntament amb Creus i Julià-Muné El català

nord-occidental.  Descripció  i  orientacions  ortoèpiques,  una  publicació  on  els  autors

descriuen  el  dialecte  nord-occidental  separant-ne  les  subvarietats  lleidatana,

ribagorçanopallaresa  i  tortosina,  i  seguidament  proposen  tota  una  sèrie  d’orientacions

ortoèpiques adreçades a l’ús oral formal, amb l’objectiu d’incidir en l’aplicació pràctica de

l’ús del dialecte nord-occidental. L’obra s’adreça als professionals dels diferents sectors

que utilitzen la llengua com a eina de treball per proporcionar-los indicacions sobre com

utilitzar en un nivell formal el model de llengua propi. 

L’any  2007  fou  un  any  prolífic  en  publicacions  referents  al  dialecte.  L’associació

Cambuleta12 publicà el  seu primer  conte:  Cantallops,  amb la  intenció d’oferir  literatura

infantil amb presència de vocabulari autòcton. Fins a data d’avui, l’han seguit un total de

sis contes més i ja preparen l’edició del setè. 

El mateix any, Ramoneda (ed.) publicà AÏNA: Vocabulari temàtic del dialecte pallarès, un

extens glossari que va nàixer amb la intenció d’elaborar un material útil en els centres

educatius  i  també  de  «contribuir  a  conservar  la  memòria  col·lectiva  de  la  comunitat

pallaresa». El glossari es divideix en diferents camps semàntics, defineix els mots recollits

i  constata  si  aquests  apareixen en  d’altres  obres  anteriors:  el  DCVB,  el  DLC i  en  el

diccionari de Pol (1973).

També cal destacar en el 2007 l’obra de Víctor Febrer i Laura Bringué Vallferrera: lo parlar

i molt més.  Es tracta sobretot d’un extens glossari però acompanyat també d’un extens

recull de textos, notícies, històries i explicacions referents a la cultura i la vida de la Vall.

Els  anys  2010  i  2011,  Reñé  publicà  a  Estudis  de  dialectologia  catalana dos  volums

dedicats al lèxic de les comarques del Pallars Jussà i Sobirà respectivament, dues obres

d’investigació on recull el vocabulari propi de les dues comarques amb l’instrument del

qüestionari  i  amb una  bona  base  d’informants.  L’autor  també marca  l’obertura  de  les

vocals tòniques de tot el lèxic en aquells casos que poden presentar dubte.

12. «Cambuleta és una associació cultural sense ànim de lucre que treballa per promoure l’ús de la
parla  pallaresa,  donar-la  a  conèixer  i  posar-la  en  valor».  Així  defineixen  l’associació  els  seus
integrants a la seua pàgina web: http://www.cambuleta.cat/ [Consulta: 27 de desembre de 2014].

http://www.cambuleta.cat/
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Finalment, esmentem alguns dels diversos articles que han aparegut durant el segle XXI i

que fan referència al dialecte, ja sigui comparant-lo amb els veïns ribagorçà i gascó, o bé

amb un caràcter més monogràfic centrat en algun aspecte concret: Suïls (2010) i (2011),

Rigau i Suïls (2010), Rius-Escudé i Pérez-Peitx (2012) o Beà (2013).

5. Metodologia

5.1 La selecció territorial i d’informants

A l’hora de definir la tipologia dels informants que havien de ser entrevistats, ens vam

trobar amb el factor condicionant de la realitat sociolingüística de la comarca. El teòric

ideal  de  partida  era,  en  una  mateixa  població,  distribuir  aleatòriament  la  massa

d’informants entre gent de diferent edats, diferent sexe i diferent ocupació laboral. Això fou

possible en poblacions suficientment grans, com ara Sort, Llavorsí o Esterri. Ara bé, en

una àmplia majoria de les 108 poblacions entrevistades hi viu un nombre molt reduït de

població, de manera que aquest supòsit no es va poder complir. 

Un altre dels problemes que plantejava la selecció d’informants era el qualitatiu. Si ens

fixem en el següent gràfic que hem extret de Guirado (2011: 189) referent a la població de

l’Alt Pirineu i Aran, veiem com entre els anys 50 i 70 del segle XX, la població de la zona

es va veure àmpliament reduïda a causa de l’emigració, cosa que de retruc ens reduïa

també el nombre de persones a triar per al projecte:
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Il·lustració 4

A tot això, hi hem d’afegir el fenomen immigratori que ha patit la zona a partir dels anys

90. Si fem un cop d’ull a aquest altre gràfic (Guirado 2011: 207) referent al Pallars Sobirà

veiem com la població s’incrementà dels poc més de 5.400 habitants que tenia el 1991 als

més de 6.100 del 2001:

Il·lustració 5
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Tota  aquesta  població  de  nouvinguts,  la  majoria  d’ells  neorurals,  eren  parlants  d’un

dialecte diferent al  propi de la comarca i per tant,  quedaven òbviament descarts.  Dels

habitants autòctons, també es van descartar aquells que havien pogut passar llargues

etapes de la seua vida fora de la comarca. Aquest fet va conduir indefectiblement a un

tipus determinant d’informant molt pròxim al que Chambers i Trudgill (1980: 56-59) van

anomenar  població  NORM  (non-mobile  older  rural  males):  homes  grans,  rurals  i

sedentaris. Molt pròxim perquè sí que es va poder entrevistar un nombre similar d’homes i

de dones.  El perfil  de persona que hagués viscut  pràcticament tota la  seua vida a la

comarca només era respost per gent gran i  en la majoria dels casos va coincidir  que

havien treballat al camp.

Si ens fixem en els treballs existents fins avui en dia que estudien el dialecte pallarès,

veiem que no hi ha unanimitat a l’hora de decidir quina zona geogràfica és la que s’ha de

sotmetre a estudi. Diversos d’aquests treballs s’han centrat en algunes valls concretes,

com ara els que feren Coromines (1935) en les valls de Cardós i Ferrera, Pol (1973) en

les valls d'Àneu, Sistac (1998) en les valls d'Àneu o Febrer i Bringué (2007) en la Vall

Ferrera.  Coll  (1991)  és l’únic  que analitza les  dues comarques senceres,  mentre que

Ramoneda (2007) se centra en la del Pallars Sobirà. 

Si entenem la llengua catalana com un contínuum,13 cosa que s’aprecia molt bé en el

català  occidental,  hem  de  convenir  que  les  divisions  dialectals  tenen  certa  part

d’arbitrarietat. Els Pirineus poden marcar clarament la diferència entre català i gascó, però

de camí cap al sud el canvi és progressiu i constant. Resulta còmode fer coincidir els

límits dialectals amb els administratius, però això no sempre és així; només cal veure el

cas de la Ribagorça, partida en dues administracions i parlant d’un sol dialecte. En el cas

del pallarès, convenim que aquest és el dialecte que es parla a les dues comarques del

Pallars. Ara bé, es tracta només d’això, d’una convenció, ja que si ens hi fixem bé, el

català que es parla a la Vall d’Espot és més proper del que es parla a la Vall de Boí que no

pas del que es parla a Tremp; i tanmateix els dos primers els considerem dos dialectes

diferents,  i  els  dos  darrers,  no.  És  a  partir  d'aquí  que  Sistac  proposà  el  terme

ribagorçanopallarès per definir el diasistema que formen els dos dialectes i que ja hem

explicat anteriorment.

13. Expressió extreta de Chambers i Trudgill (1980: 6-14), del que ells anomenen dialect continua.
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Però no és pas l’objectiu d’aquesta tesi reformular la distribució dialectal del català nord-

occidental. Amb tot això volem dir que, per part nostra, qualsevol tria geogràfica per definir

el dialecte hauria estat arbitrària, també si haguéssim agafat els dos Pallars i per tant, tot

el que avui dia considerem com a pallarès. 

Així mateix, en un principi el nostre projecte se centrava només en el Pallars Sobirà, ja

que en disposàvem d’un nombre molt superior d’entrevistes comparat amb les que teníem

del  Pallars  Jussà.  També  val  a  dir,  però,  que  el  dialecte  del  Sobirà  presenta  més

divergències respecte al català estàndard nord-occidental que no pas el del Jussà, cosa

que indefectiblement el fa més atractiu al lingüista. Tot i així, vam considerar el fet que la

Vall Fosca, com a subsistema dialectal, quedava molt més a prop del parlar del Pallars

Sobirà que no pas del del Jussà, ja que el contínuum dialectal del català nord-occidental

actua de nord a sud i la Vall Fosca queda precisament a la latitud del Sobirà. A causa

d’això,  vam  decidir  ampliar  la  zona  d’estudi  i  incloure  la  Vall  Fosca.  Per  comoditat

descriptiva, hem anomenat  pallarès el dialecte que descrivim en aquesta tesi, tot i que

som conscients que hi  manca la  major  part  del  territori  del  Pallars  Jussà.  També per

comoditat descriptiva hem anomenat comarca al conjunt format pel Pallars Sobirà i la Vall

Fosca.

5.2 El projecte Aixalda

El projecte Aixalda: estudi integral del dialecte pallarès14 fou un programa cofinançat per la

Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. El projecte, també explicat

dins Beà (2013: 27-28), pretenia recollir informació lingüística de totes les poblacions del

Pallars  Sobirà,  classificar-la  i  organitzar-la  en  un  corpus,  estudiar-la  i  revertir

posteriorment  tota  aquesta  feina  sobre  el  mateix  territori  mitjançant  l’elaboració  de

14. No només el projecte Aixalda s’ha dedicat a l’estudi del dialecte pallarès. Agraïm al MInisterio
de Educación y Ciencia el suport econòmic que hem rebut en la concessió dels projectes FFI2008-
06223 i FFI2011-28091, a l’IEC la concessió del projecte PT2008-S0409 i a la Diputació de Lleida i
el  Consell  Comarcal  del  Pallars  Sobirà  la  concessió  d’Aixalda,  estudi  integral  del  dialecte
pallarès.
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diferents tipus de materials aptes per a l’àmbit escolar, i l’edició i difusió d’altres tipus de

materials específics amb els resultats de la recerca per contribuir  al  desenvolupament

territorial de la zona.

El Corpus,15 elaborat durant l’execució del projecte Aixalda està format per un total de 251

entrevistes repartides entre 108 poblacions diferents del Pallars Sobirà i la Vall Fosca. És

a partir d’aquest Corpus que hem basat la nostra feina en aquesta tesi doctoral. En aquest

sentit, doncs, podem afirmar que aquesta tesi és el resultat d'un treball en equip dut a

terme  per  l'OLLPP, sobretot  a  partir  del  projecte  Aixalda,  en  el  qual  hem  participat

directament amb el tractament i transcripció dels arxius d'àudio de les entrevistes.

De les 108 poblacions entrevistades al projecte Aixalda, hem hagut de fer-ne una tria per

raons de qualitat. Aquestes són les que hem seleccionat per al nostre estudi separades

per municipis:

Alins Ainet de Besan, Alins, Araós, Àreu, Norís i Tor.

Alt Àneu Borén, Isavarre, Isil, Son, Sorpe i València d'Àneu. 

Baix Pallars Gerri  de  la  Sal,  Balestui,  Sellui,  Peramea,  Bretui,  Montcortès,
Peracalç, Enseu, Pujol, Bresca, Baén.

Espot Espot.

Esterri d’Àneu Esterri d’Àneu.

Esterri de Cardós Arrós de Cardós.

Ferrera Montesclado, Ferrera, Alendo i Burg.

la Guingueta Cerbi,  Escalarre,  Escaló,  Estaron,  Gavàs,  la  Guingueta d'Àneu i
Jou.

Lladorre Lladorre,Tavascan, Aineto i Lleret.

15. Aquest Corpus, físicament ubicat al despatx del grup de recerca de la UdL Oficina de Llengua i
Literatura de Ponent i  del  Pirineu (OLLPP),  és a disposició dels diferents investigadors que hi
vulguin tenir accés.
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Llavorsí Aidí, Arestui, Baiasca, Montenartró i Romadriu. 

Rialb Roní, Caregue, Escàs, Surp, Rialb i Rodés.

Soriguera Rubió,  Llagunes,  Soriguera,  Vilamur,  Puigforniu,  Tornafort,
Malmercat, Baro, Escós, Estac, Mencui i Arcalís.

Sort Sort, la Bastida, Llessui, Altron, Bernui, Llarvén, Montardit de Baix,
Montardit de Dalt, Saurí i Sorre.

Tírvia Tírvia.

Vall de Cardós Ainet de Cardós, Anàs, Bonestarre, Ribera de Cardós i Surri. 

la Torre de 
Cabdella

Cabdella, Mont-ros, Aguiró i la Pobleta de Bellveí.

5.3 Tipologia de les entrevistes

Per evitar la paradoxa de l’observador descrita per Labov (1972: 209), les entrevistes van

ser  dutes  a  terme per  entrevistadors que residien a  la  mateixa  zona de l’informant,  i

sempre que fou possible s’intentà que tots dos es coneguessin per endavant per establir

una relació de confiança prèvia que pogués permetre un estil  espontani  i  informal  de

conversa. Tampoc es van utilitzar qüestionaris, sinó que l'entrevistador era més o menys

lliure de dirigir l'entrevista per on ell volia.

Aquest tipus d’entrevista, poc utilitzat fins ara en el món de la dialectologia, ha tingut els

seus avantatges i els seus inconvenients.

A fi que els entrevistadors no es presentessin a les entrevistes amb les mans buides i

haguessin d’improvisar, s'hi va mantenir una reunió prèvia per marcar unes pautes sobre

quins temes eren els més aconsellables per tractar, sobre com s’havia de desenvolupar

l’entrevista,  quina  durada  havia  de  tenir  i  en  quines  condicions  s’havia  d’efectuar.  El

supòsit ideal fou el d’una entrevista semidirigida unipersonal, en què només havien de

prendre  part  l’entrevistador  i  l’entrevistat  i  amb  el  mínim  d’interferències  sonores
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possibles. L’entrevistador en cap cas havia d’explicar quin era el motiu de l’entrevista, per

evitar que els entrevistats modifiquessin la manera de parlar; curiosament, són comptades

les ocasions en què l’entrevistat preguntà per l’objectiu de l’entrevista. La majoria d’ells va

mantenir tranquil·lament una conversa de diumenge a la tarda sense tenir en compte que

una gravadora estava enregistrant tot allò que deien. Quant als temes que s’havien de

tractar,  es  va  aconsellar  que  giressin  al  voltant  de  la  vida  personal  de  la  persona

entrevistada. Així s’aconseguia que els entrevistats centressin l’atenció en el relat, i no en

el discurs, al mateix temps que la temàtica feia que aquests disposessin d’uns recursos

suficientment extensos per no quedar-se callats durant el temps que durés l’entrevista. A

més a més, d’aquesta manera no només es va poder obtenir un material amb interès

dialectològic, sinó que també plenament antropològic. La durada de l’entrevista l’havia de

marcar  la  persona  entrevistada.  Com  més  estona  durés,  més  contingut  se'n  podria

extraure, de manera que en aquest aspecte no es van posar límits més enllà del sentit

comú de l’entrevistador. Així, hi ha algunes entrevistes que duren poc més de mitja hora,

mentre que d’altres en duren aproximadament dues. La mitjana, però, se situa en poc més

d’una  hora.  Els  resultats  que  es  van  obtenir  van  ser  tan  variats  com  el  nombre

d’entrevistadors que hi va haver.

Finalment, un cop feta l’entrevista, els entrevistadors la van haver de transcriure. L’ideal

d’aquesta transcripció hauria estat fer-la amb caràcters fonètics, però a ningú se li escapa

que això era pràcticament impossible. Per això, es va proposar un tipus de transcripció

allunyat de la normativa ortogràfica però que a la vegada pogués aprofitar els recursos

que aquesta presenta per intentar fer una representació de la pronúncia al màxim de fidel

possible. Aquest tipus de transcripció responia a la voluntat d'aconseguir dos objectius;

per un costat permetia estalviar molt de temps a l'hora de transcriure, i per l'altre, aquest

sistema permetia treballar d'una forma que vam considerar fonamental:  amb els arxius

d'àudio com a base de font d'informació. El fet de no utilitzar caràcters de l'AFI fa possible,

amb una simple cerca en un programa de text, accedir ràpidament a qualsevol segment

de l'entrevista desitjada.

Així, el supòsit teòric de les transcripcions fou el següent:

aguét istiu ià se hi va notar. i'spèra-te. ià stà bé'l turisme, prò no basa-hu tot al turisme,

també hi ha d'altres còses. si no hi ha pagésos que netéin es prats, fé-les pèixer, u dallar

l'hérba, fa fàstic tot.
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Els accents gràfics havien de marcar l’obertura de les vocals e, o, al mateix temps que es

va decidir mantenir els normatius si no interferien en la pronúncia. Per exemple, escrivíem

bé amb accent tancat perquè la pronúncia mantenia aquesta obertura, mentre que pèixer

ho vam escriure amb accent obert quan ho vam trobar pronunciat d’aquesta manera. Les

elisions a l’interior d’una paraula es marcaven sense la lletra elidida, i entre paraules amb

un apòstrof o bé també sense la lletra elidida (ià stà bé'l turisme).

És un tipus de transcripció amb què hom es pot fer una idea bastant concreta sobre com

funciona el dialecte. Tanmateix,  el que acabem de presentar és un resultat revisat.  La

decisió  de  fer  transcriure  les  entrevistes  als  entrevistadors  va  comportar  com  a

contrapartida una varietat molt divergent de transcripcions, cosa que va implicar un lent

procés de revisió.

5.3.1 Relació d’entrevistadors i informants

A continuació relatem els enquestadors que han participat en l’elaboració del Corpus:

Judith Aluja

Isaac Beà

Maurici Boldú

Luisa Capilla

Núria Carcia

Gemma Fabregat

Anna Fuentes

Ester Isus

Eva Lluvich

Marta Lluvich

Anna Mestre

Raquel Molina

Núria Moncasi

Meritxell Nus

Rafel Oppenheimer

Gemma Palà

Montserrat Peret

Rosa Ramoneda

Dúnia Riart

Isabel Rosell

Carme Rourera

Laia Rubia

Pau Salla

Laia Sànchez

Aida Suñé

Eva Tarragona

Núria Tost
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Relatem ara els informants que han participat en la creació del Corpus. No podem donar

una llista uniforme. En la majoria dels casos tenim nom i cognom, però n’hi ha alguns en

què manca algun element, d’altres que només podem oferir el nom de la casa, etc.

La durada total de les entrevistes arriba al voltant de les 170 hores.

Astell Francisco Barbal

Aidí Lluís casa Gregori

Ainet de Besan Juanita Caselles

Lolín Pedescoll

Ainet de Cardós Eulàlia Duran

Francisco Montaner

Josep Cadena

Manel Ticó

Maria Delamoga

Aineto Rosario Bosch

Salvador Tomàs

Alendo Francisco Andorrà

Alins Isidre Micas

Rosario casa Bortomico

Alós d'Isil Consuelo

Nasi

Altron Enriqueta casa Credo

Peret casa Mallo

Rosario casa Nofre

Anàs Conxita Carrabina

Araós Josep Canut casa Millet

Teresa Fàbregas casa Millet

Arcalís Elvira Fort

Lluís Fort
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Arestui Natividad casa Batlle

Àreu Agustina casa Farré

Ignasi & Àngels casa Queló

Joan Jubany

Pepeta casa Besolí

Arrós de Cardós Manel Sevilla

Maria Català

Astell Tomàs Jordana Farré

Baén Conxita Castellarnau

Josep Malgrat

Juanita Plancheria

Baiasca Antònia casa Manyà

Marcelino casa Carme

Balestui Maria

Baro Natividad Riu

Bastida de Sort, la Josep Farré

Maria Isanta

Bernui Maria casa Joana

Nati casa Alegre

Berrós Jesus Blasi

Julita Roso

Bonestarre Genoveva Ticó

Manel Blasi

Borén Juan Riu Giralt

Nati Mora

Bresca Mercè Roset

Bretui Ramon Grau

Roser Montoliu

Burg Manel Ros
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Maria Bringué

Capdella Fermín Franch

Gaspar Guillén

Lluís Peroy

Caregue Jaumeta

Nati casa Veleta

Cerbi Joan Mas

Pepeta del Batlle

Embonui Josep Maurisa

Escaló Concepció Masa

Ignasi Bruna

Escart Josep Ros

Maria Pau

Escàs Josep Ros casa Madó

Mercè ca de Donzell

Ramon Ros casa Mado

Escós Paquita de Ribó

Paco de Quixal

Rossita

Espot Antònia Farrando

Dàlia Castellarnau

Juan Castellarnau

Elena Coté

Julio Ramon

Espui Fornons

Navarri

Josep Fornons

Estac Lola de ca de Ramon
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Estaron Antònia Isús

Jacint Llesuy

Esterri d'Àneu Maria Batalla

Palmira Cases

Rossita Catarina

Toyo Araguás

Violant Carrera

F. Xavier Carrera

Jaume Gabassa

Ferrera Josep Cornellana

Gavàs Ramon Pedrico

Gerri Conxita Peret

Josep Gasa

Josep M. Semino

Pepita Cuberes

Pepita Laguia

Xavier Farré

Guingueta, la Antònia Casanova

Genaro Cervós

Josep Simorra

Marta Casanova

Rosa Blasi

Guiró Josep

Josep

Nativitat

Isavarre Nadal Paulet

Víctor Ricou

Isil Albina Castells
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Francisco Gallart

Generosa Farrera

Jordi Roset

Navidat Gausiach

Rosa Betran

Jou Joan Fanalens

Lladorre Antonio Roca

Milagros Roca

Llagunes Ermenegildo

Montserrat Roig

Plácido Batalla

Llarvén Felisa Farràs

Llavorsí Genaro Amado

Jaume Peró

Joan Micàs

Jordi Solé Vidal

Josep Ripoll

Pepa Gasia

Xavi Ripoll

Xavi de Verdier

Lleret Juanita Betriu

Manel Colomé

Llessui Ca de Safalla

Alfonso casa Pritxol

Casa Cardaire

Manel casa Trilla

Maria casa Andreva
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Teresa casa Mingo

Àngel casa Ventura

Malmercat Pere Colom Joanmartí

Mencui Basili

Marta de Xaulet

Quim de Xaulet

Lola de Pubill

Mont-Ros Francesc

Montardit de Baix Joan Castellarnau

Maria Fort

Maria Vidal

Rosendo Colom

Montardit de Dalt Joaquim Baquero

Maria Juanmartí

Montcortés Josep Francés

Leonor Arnau

Montenartró Ceferino casa Miquel

Irene casa Miquel

Montesclado Joan Ordi

Lurdes Gomà

Norís Joan Montané

Peracalç Feliu Canut

Peramea Casa Bernat

Dolores casa Montardit

Doloretes

Maria Rafael

Moisès casa Bernat
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Pepito Rafel

Rosa de casa Bernat

Plana de Mont-ros, la Miquel

Pobellà Jacint

Pobleta de B Teresa Jordana

Puigforniu Ramon Vidal Roqué

Pujol Eloi

Maria

Rialb Adriana Vidal

Josep Galí

Juan Gasia

Maria Nus

Pepita Gasia

Salvador Prat

Ribera de Cardós Antonio Gabriel

Inés Brechal

Jacinto Gabriel

Maria Constanza

Sofia Cases

Rodès casa Mònica Sort

Paco casa Botella

Romadriu Daniel & Lluis Giró

Roní Enric casa Teresa

Germà Esparrica casa Simon

Lluïsa casa Macià

Maria casa Serol

Rubió Josep Mitjana

Soledad Fornons

Saurí Ca de Francesca
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Pere casa Francesca

Encarnació casa Francesca

Vella casa la Font

Sellui Pepe

Son Joan Fayas

Maria Juclà

Soriguera Agustí Prió

Maria Bullic

Sorpe Remei Poquet

Sorre Maria casa Teixidor

Quim casa Ramongàs

Sort Benjamin Feu

Modesto Capdevila

Surp Ignasi Bellera

Jacinto casa Moliner

Surri Cinto casa Pubill

Pepito casa Borrut

Tavascan Federic Queró

Lluís Colomé

Marc Tomàs

Maria J. Sillero

Maria Queró

Maria Sarrado

Pepito Colomé

Tírvia Conxita Ros

Felip Ticó

Josep Bringué
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Maria Campi

Tor Josep Maria Sarroca

Tornafort Joan Calvet Fité

Maria Coll

Torre de Cabdella, la Francisco F

Francisco P

Maria

València d'Àneu Anna Cortina

Carles Cortina

Josep Rosell

Josep Serra

Marta Cortina

Matilda

Vilamur Emilio Ubach

Àngela Raubert
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6. Transcripció i abreviatures bibliogràfiques

Les  transcripcions  i  els  símbols  fonètics  que  apareixen  en  aquesta  tesi  són  els  que

proposa  l’Institut  d’Estudis  Catalans  en  la  seua  Aplicació  al  català  dels  principis  de

transcripció de l'Associació Fonètica Internacional (1999). Això ha estat així en els mots

que hem considerat que s’havien de transcriure completament, com per exemple totes les

taules de verbs.

Tanmateix, en d’altres casos on no feia falta una transcripció literal de tota la paraula hem

utilitzat l'AFI acotant els segments en la posició en què els hem considerat necessaris. Per

exemple, en l’apartat de vocalisme tònic representem el mot  préssec pronunciat amb e

oberta com a  pr[ ]ssecɛɛ ,  i  amb e tancada  com a  pr[é]ssec;  transcrivint només la vocal

tònica ja que només és aquesta secció la que ens interessa. 

En d’altres casos on hem cregut que l’ortografia era suficient per expressar la pronúncia,

no hem fet transcripció: pobble, visqueien…

Pel que fa a l’ortografia dels mots en llatí, hem utilitzat la proposada pel Diccionari de la

Llengua Catalana (DLC). En els casos que apareix un asterisc davant de la paraula (com

per exemple *PŎTĒRE), «indica que és una forma no documentada i, per tant, hipotètica,

bé que sigui considerada d'existència segura per raons de lingüística històrica».

Pel que fa a les abreviatures, les que hem utilitzat són les següents:

AIS Atlas Ítalo-Suís

ALC Atlas lingüístic de Catalunya

ALF Atlas linguistique de la France

ALPI Atlas lingüístico de la Península Ibérica

ar. Petit diccionari: castelhan - aranés (occiatan) - catalan - francés 
(Vergés)

BDC Butlletí de dialectologia catalana

BDLC Bolletí del diccionari de la llengua catalana 
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cf. Compareu

DAg Diccionari Aguiló

DCVB Diccionari català-valencià-balear 

DECat Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana

DECast Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

DELC Diccionari enciclopèdic català amb la correspondència castellana

DIEC Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

DLC Diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana)

DRAE Diccionario de la lengua española

EC Enciclopèdia Catalana

GCC Gramàtica del català contemporani

GEC Gran enciclopèdia catalana

Labèrnia Dicc Diccionari Labèrnia

LANE Linguistic Atlas of New England

LAUSC Linguistic Atlas of the United States and Canada

Onom Onomasticon Cataloniae

Palay Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes

V. Vegeu
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1. Fonètica

1.1 Vocalisme

1.1.1 El vocalisme tònic

El vocalisme tònic del Pallars Sobirà i la Vall Fosca no presenta grans diferències respecte

al vocalisme del català general. Hi tenim, per tant, com en la resta del català occidental,

set fonemes: /i/, /e/, / / /a/, / /, /o/ i /u/; a diferència de l'aragonès o el castellà, que tenenɛ ɔ

cinc fonemes, o del gascó, que té els cinc següents: /i/, /e/, / / /a/, / /, /u/ i /y/.ɛ ɔ

Aquest  és  l'inventari  de  parells  mínims  que  tenim  i  que  seguidament,  explicarem en

aquest mateix ordre:

/a/: [káza], [mása]

/ /:ɛ [f t], [m l]ɛɛ ɛɛ

/e/: [téms],  [pa ét]ɾ

/i/: [pí], [a í]ʎ

/ /:ɔ [ ik t], [m la]ʧ ɔɛ ɔɛ

/o/: [bóta], [mól]

/u/: [múla], [fúm]

1.1.1.1 Presència de /a/ etimològica en la conjugació de verbs que l'alternen 

amb la [e]

Pel que fa al verb traure, són habituals les formes amb e sobretot. Tanmateix, les formes

amb  a tenen una presència  notable,  i  es localitzen sobretot  al  sud de la  comarca.  A

mesura  que  anem  cap  a  les  parts  més  septentrionals,  les  formes  amb  a redueixen
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preponderància, tot i que continuen sent-hi presents (mapa 038). Un fet semblant ocorre

també amb nàixer, que concentra les variants amb [a] al sud i al centre, mentre que al

nord trobem n[ ]ixer  ɛɛ i  n[é]ixer.  El verb  jaure,  del  qual  en tenim pocs exemples,  l’hem

documentat sempre amb [a] exceptuant-ne un cas a Tavascan.

Quant al verb  nadar, hem documentat amb [a] els pocs exemples que tenim. El mateix

hem fet amb  xerrar, sempre amb [a], tot i que d'aquest verb sí que en tenim una bona

colla de casos

1.1.1.2 Les es tòniques

El tractament de les  es  tòniques al Pallars (Sobirà i Jussà, però sobretot Sobirà) és un

dels trets diferencials més característics del dialecte. Tots els autors que han descrit el

parlar  n’han  fet  sempre  referència  d’alguna  manera  o  altra.  Tenim,  per  exemple,  les

anotacions de Pol (1973: 29), quan comentava que «las palabras terminadas en vocal se

pronuncian  con  la  última  letra  muy  abierta»,  d’on  ben  segur  que  feia  referència  als

acabaments derivats del sufix  -ARIU, -ARIA del llatí clàssic que han acabat donant [ ] enɛɛ

pallarès: prim[ ]r, man[ ]ra, pall[ ]r, etc.ɛɛ ɛɛ ɛɛ  

A l’hora de la veritat, però, la distribució de les vocals [ ] i [é] és un fenomen que presentaɛɛ

una  extremada  vacil·lació  en  la  pràctica  totalitat  de  les  seues  realitzacions.  Aquesta

vacil·lació  arriba  fins  a  tal  punt  que  moltes  vegades  ens  trobem  que  els  mateixos

informants  pronuncien  la  mateixa  paraula  variant-ne  l’obertura  ara  i  adés  i  sense

intervenció del context fònic.

Per entendre aquest  fenomen complex de la  variació,  que només es presenta en les

vocals anteriors i no en les posteriors, hem de considerar el pallarès (juntament amb el

català de la part alta de la Ribagorça) com un parlar amb elements de transició entre el

català i  l’occità,  sobretot el  gascó,  ja que aquesta vacil·lació acostuma a aparèixer en

freqüències  (percentatges)  diferents  en  direcció  nord-sud.  La  part  del  nord,

majoritàriament actua en consonància amb el gascó, mentre que la part del sud tendeix

més a les solucions del català nord-occidental. D’aquesta hipòtesi en surt  reforçada la

teoria del continuum entre el català i l’occità, amb moviments i contactes poblacionals que

sempre han actuat de nord a sud i viceversa.
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També  cal  destacar  del  nostre  dialecte  que  és  habitual  trobar-se  amb  pronúncies

esporàdiques i aïllades que no segueixen la norma general de la zona a què pertanyen.

De manera aïllada, però clara, els informants acostumen a pronunciar certes es amb un to

diferent de com ho ha fet la resta d’habitants, per exemple, del seu mateix poble. Aquest

fenomen només ocorre en la vocal e i l’atribuïm per un costat a la presència de fenòmens

de transició que presenta el pallarès, en contacte constant amb el gascó i amb el català

nord-occidental i, per l’altre a la influència d’aquest dialecte nord-occidental (concretament

el de la plana de Lleida, el qual s’ha considerat tradicionalment de més prestigi que el

pallarès) i avui en dia també la del català central (actualment amb un prestigi indubtable),

els quals presenten una evolució etimològica diferent de la vocal Ē del llatí clàssic.16

16. En el següent mapa podem veure la gran quantitat d’isoglosses que segueixen una direcció

nord-sud, tant al Pallars com a l’altre costat dels Pirineus.

Il·lustració 6: Rohlfs (1977)
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Per  als  exemples  que  citarem del  gascó,  hem utilitzat  l’ortografia  del  Dictionnaire  de

béarnais  et  du gascon modernes (Palay:  1991)  i  la  d’Els  vèrbs  conjugadi.  Morfologia

verbau aranesa (Barès: 2003) per a la morfologia verbal. En alguns casos, hem utilitzat

l’aranès del diccionari de Vergés (1991) i ho hem indicat amb l’abreviatura (ar.).

Tal  com  acabem  d’explicar,  un  dels  reptes  principals  que  presenta  el  dialecte  és  la

vacil·lació.  A grans  trets,  podríem dir  que  explicar  les  es  tòniques  del  pallarès  de  la

comarca del Sobirà i la Vall Fosca consisteix a interpretar aquesta vacil·lació. Per fer-ho,

hem decidit enfocar-les des de dos vessants: l’evolució fonètica històrica i el context fònic.

Cada  un  dels  vessants  per  separat  ens  ha  semblat  insuficient  a  l’hora  d’encarar  la

complexitat que presenten aquestes vocals.

D’altra  banda,  no  volem  (ni  cal)  convertir  aquest  capítol  en  un  manual  de  gramàtica

històrica o en un manual descriptiu de la fonètica vocàlica del català; el pallarès és un

subdialecte del  català  nord-occidental  i  com a tal  funciona “bàsicament”  igual.  Aquest

apartat està centrat en les diferències que presenta el dialecte respecte al nord-occidental,

en els casos concrets de vacil·lació i a intentar donar-hi una explicació.

1.1.1.2.1 Les es tòniques segons l'evolució fonètica històrica

1.1.1.2.1.1 Ĕ, AE > [ ] (llatí vulgar) > [é] (català)ɛɛ

El resultat de l’evolució de la Ĕ i el diftong AE del llatí clàssic ha donat [é] en la majoria de

les solucions del català actual. El pallarès no n’ha estat una excepció:

DĔNTIS > d[é]nt
NĔPTUS > n[é]t
VĔNTUS > v[é]nt
PĔLLIS > p[é]ll 

Tanmateix, Moll (1991: 71) enumera una sèrie d’exemples i d’excepcions on el resultat de

l’evolució és una [ ].ɛɛ 17 El pallarès, com a norma general, també les acostuma a seguir,

17. Aquestes excepcions són:

1.   Ĕ seguida de L. 4.   Ĕ seguida del grup N’R.

2.   Ĕ seguida de RR. 5.   Ĕ seguida de u provinent dels grups D, C’ o TĬ.

3.   Ĕ seguida de R + consonant no labial.
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però  hi  ha  alguns  casos  en  què  l’excepció  no  es  compleix,  els  quals  enumerem  a

continuació. Val la pena recordar, també, el resum del vocalisme que Coromines feia per a

les es provinents de Ĕ i AE per al parlar de Cardós i la Vall Ferrera:

[...] No tant el nostre parlar; presenta un estat de coses més complex, que pot resumir-se

així: hi ha [é] davant oclusiva labial, davant LL llatina, davant nasal, davant rm i davant u <

V o B; hi ha [ ] davant el grup llatí  ɛɛ CL i davant r  seguida de vocal o de b o p; davant d,

davant s; i davant oclusiva velar apareix adés [ ] adés [e] sense norma clara.ɛ

Hem de tenir en compte que el resultat de l’evolució de les vocals  Ĕ i  AE en gascó18 ha

estat una [ ] en la majoria de les ocasions, cosa que, com podrem veure, ha influït en elɛɛ

nostre dialecte, sobretot a les valls situades al nord.

1.1.1.2.1.1.1 e + L > / / ɛ

Com a norma general, quan la vocal es presenta davant d’una consonant lateral alveolar

el resultat és una [ ]:ɛɛ  (CALAMĔLLUS > caram[ ]l,  fĕl > f[ ]l,  ɛɛ ɛɛ CAELUM > c[ ]lɛɛ ). Del següent

exemple, però, n’hem documentat alguns casos amb diferent solució:

tele19 (televisor) t[ ]le ɛɛ a Alins, Baiasca, Lleret, Seurí i Tavascan; t[é]le com a general.

1.1.1.2.1.1.2 e + R + consonant labial > /e/ (català general)

Es tracta d’un grup on tenim vacil·lació de pronúncia:

erm <  ĔREMUS (del  topònim
Sant Joan de l’Erm)

Sant Joan de l’[ ]rmɛɛ  a Embonui, Llavorsí, Montenartró,
Rialb, Romadriu, Roní i  Vilamur; Sant Joan de l’[é]rm a
Ainet de C., Balestui i Roní.

18. Segons Rohlfs (1977: 117).

19. El mot tele prové de l’adverbi grec τήλε, que significa lluny. L’incloem en aquest apartat perquè

l’evolució fonètica d’aquesta vocal grega adaptada pel llatí va donar [ ] en llatí vulgar, igual com hoɛ

feren les vocals Ĕ i AE del llatí clàssic.
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herba20 < HĔRBA Trobem les formes h[ ]rba ɛɛ i  h[é]rba repartides amb una
distribució força clara. (mapa 039)

SĔRPE s[ ]rp  ɛɛ a  Escàs,  la  Guingueta,  Roní,  Sorpe  i  València;
s[é]rp a Llagunes, Montardit i Peramea.

terme < TĔRMĬNUS t[ ]rme ɛɛ a Espot i València; t[é]rme com a general.

Respecte a  erm,  Coromines (DECat) afirma que  [é]rm  és la pronúncia general a tot el

territori català, però que no és estrany sentir-ho algun cop amb e oberta. Documenta la

forma diftongada  [jé]rm  a Vilamur, però nosaltres no l’hi hem trobat. Pel que fa a Sant

Joan  de  l’Erm  (Onom),  el  documenta  amb  [ ]  a  Romadriu  i  a  Rialb,  i  amb  [é]  aɛɛ

Montenartró. Quan fem referència a erm com a superfície agrària que no produeix, hem

documentat [é]rm a Ferrera i a Son, tot i que en gascó presenta e oberta: h[ ]rm.ɛɛ

Per a la resta de mots, trobem es obertes sobretot a la part septentrional de la comarca.

En gascó tenim [ ]rbe, s[ ]rp ɛɛ ɛɛ i t[ ]rmeɛɛ  amb e oberta.

Un fet a tenir en compte en l’obertura d’aquestes vocals és la possible influència que hi

hagin  pogut  exercir  els  derivats  del  sufix  -ARIU,  -ARIA llatí  que en  pallarès  han donat

l’acabament -[έ]r,21 el qual, juntament amb la tendència natural a l’obertura de la vocal del

grup -er + consonant labial molt probablement també ha contribuït a l’obertura.

1.1.1.2.1.1.3 e + u d'origen labial 

Afirma Coromines (1935:  248) que al  parlar  de la  Vall  de Cardós i  la  Vall  Ferrera,  el

resultat d’una e seguida d’una u d’origen labial hauria de ser [é]. En la majoria dels casos

es compleix: (D[é]u, ll[é]u, ll[é]ute...), però detectem vacil·lació d’aquest segment en els

20. Segons Coromines (DECat) podem trobar la pronúncia h[ ]rba ɛɛ a la Vall Ferrera i de Cardós, la

capçalera de la N. Pallaresa, a la Vall d’Àssua, a la de Boí, a la d’Isàvena i també a la d’Aran.

Nosaltres hem documentat h[ ]rbaɛɛ  a com a pronúncia única a les valls del nord (exceptuant la Vall

d’Àneu, la qual ha presentat una lleugera vacil·lació), a la Vall d’Àssua i al Batlliu de Sort; vacil·lació

a les valls del sud i pronúncia única h[é]rba a la Vall Fosca.

21. Es tracta d’un sufix altament prolífic, amb una elevada freqüència d’aparició. Consulteu l’apartat

1.1.1.2.1.4 d’aquest mateix capítol.
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següents mots:

greu (saber greu) < GRĔVIS gr[ ]uɛɛ  a la Vall d’Àneu; gr[é]u com a norma general, també
documentat a la Guingueta.

neu < *NĔVE Trobem  les  dues  variants  (n[ ]u  ɛɛ i  n[é]u)  repartides  per
arreu. (mapa 040)

Si  ens fixem en el  gascó,  tenim que  greu  presenta  e oberta i  neu  també actua amb

vacil·lació. Aquesta vacil·lació en els dos dialectes pot ser deguda al fet que l’ètim. del llatí

clàssic és nĭvis, cosa que hauria d’haver donat [é] en llatí vulgar. Tanmateix, la  e oberta

present en la majoria dels dialectes actuals fa pensar en un hipotètic *NĔVE del llatí vulgar,

el qual ocasionaria també la vacil·lació present al nostre dialecte.

El cas més xocant el trobem en els possessius, els quals Coromines afirma que són amb

[é]. Nosaltres hem detectat una majoria de pronúncies amb [ ] a tota la comarca i unaɛɛ

certa  vacil·lació  a  les  valls  del  sud.  Curiosament,  a  les  valls  Ferrera  i  de  Cardós

pràcticament tots els possessius són amb vocal palatal semioberta [ ]. (mapa 041)ɛɛ

1.1.1.2.1.1.4 D’altres casos que en català general han donat [é]

egua < ĔQUA Pronúncia amb [ ] sobretot al nord i pronúncia amb [é] repartidaɛɛ
per arreu.

època < epokhḗḗ 22 [ ]poca ɛɛ com a forma general; [é]poca a Alendo, Baen, Cabdella,
Embonui,  Gerri,  la  Guingueta,  Montardit  de  D.,  Montesclado,
Rialb, Romadriu i València.

febre < FĔBRIS f[ ]breɛɛ  a Esterri i la Guingueta; f[é]bre a Caregue, Escàs, Gerri,
Aguiró, Montardit de D. i Peracalç.

festa < FĔSTA Trobem les variants amb [ ] sobretot a les valls del nord; ɛɛ f[é]sta
ho trobem arreu. (mapa 042)

22.  El  mot  època prové del  grec  epokhḗḗ  i  té  el  significat  de «parada,  període o era» (DLC).

L’incloem en aquest apartat perquè el mot va passar al llatí vulgar com a [ ] i després va fer elɛɛ

mateix amb el català general. En pallarès, tal com podem veure, presenta vacil·lació.
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finestra < FENĔSTRA fin[ ]straɛɛ  a  les  valls  de  Baiasca,  Ferrera,  Cardós,  i  Àneu;
fin[é]stra a Vall Ferrera i a les valls de més cap al sud.

gest < GĔSTUS g[ ]stɛɛ 23 a Esterri i València; g[é]st a Escaló, Mont-ros, Montardit
de D., Montenartró i Rialb.

llebre < LĔPUS ll[ ]breɛɛ  a Ainet de C., i València; ll[é]bre com a general.

metge < MĔDĬCUS m[ ]tge  ɛɛ a  Ainet  de  C.,  Anàs,  Arestui,  Baiasca,  Espot,  Isil,  la
Guingueta, Sorpe i València; m[é]tge com a general.

peça < *PĔTTĬA p[ ]çaɛɛ  a Ainet de C., Aineto, Anàs, Isil, Montesclado, Ribera de
C., Sorpe, Surri, Tírvia i Àreu; p[é]ça al municipi de Gerri, valls
d’Escós i de Siarb, batlliu de Sort, Vall d’Àssua i Llavorsí.

pedra < PĔTRA p[ ]draɛɛ  a Ainet de B., Ainet de C., Aineto, Alendo, Alins, Anàs,
Espot, Montesclado, Tírvia i Àreu; p[é]dra com a forma general.
(mapa 043)

tèbia < TĔPIDA t[ ]bia  ɛɛ a  Escàs  i  Bernui;  t[é]bia  a  Arrós,  Malmercat,  Rialb  i
Vilamur.

temps < TĔMPUS t[ ]mps ɛɛ a Llagunes i Pujol; t[é]mps com a norma general.

El resultat de l’evolució de la vocal Ĕ en gascó, exceptuant la de temps, també és una [ ],ɛɛ

cosa que n’explica la procedència al pallarès com a dialecte amb elements de transició. El

mateix fet podem apreciar en el ribagorçà de l'Alta Ribagorça. Pel que fa a temps, Rohlfs

(1977: 117) afirma que davant d’una nasal la e oberta passa a e tancada, de manera que

en aquest cas el gascó no hauria influït en la presència de la e oberta en aquest mot, tal

com, a més a més, ho demostra el fet de trobar aquestes variants al sud de la comarca.

Certament es tracta d’un cas aïllat i amb molt poca presència en comparació amb t[é]mps,

però  és  indicatiu  de la  tendència  natural  del  dialecte  a  obrir  les  es  en  determinades

ocasions on, ni per etimologia i ni per context fònic, tocaria fer-ho. De fet, en els mateixos

tres informants que hem documentat  t[ ]mpsɛɛ  amb e oberta, també tenim documentades

variants amb e tancada.

23. Documentem sempre la variant castellanitzada gesto, però amb fricativa postalveolar sonora [ ]ʒ

inicial.
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1.1.1.2.1.2 Ē, Ĭ i OE > [é] (llatí vulgar)

L’evolució  d’aquestes  vocals  llatines  ha donat,  com és sabut  i  generalitzant,  un  triple

resultat en el vocalisme tònic del català: [əə ] en baleàric, [ ] en català oriental i [é] en catalàɛɛ

occidental.  El  pallarès, com a subdialecte del català nord-occidental,  compleix aquesta

norma:

AURĬCŬLA > or[é]lla
CONSĬLĬU > cons[é]ll
CRĬSTA > cr[é]sta   
RĒMEDĬU > rem[é]i

La influència del gascó hi torna a ser present, però en aquest cas afavoreix el tancament

de la vocal en la majoria dels casos, tal com veurem a continuació.24 Els casos on hem

trobat vacil·lació per aquest tipus de vocals són els següents:

1.1.1.2.1.2.1 Ē, Ĭ i OE + L

La consonant L pot provocar l’obertura de la vocal en els diferents dialectes occidentals i

també en el nostre: CANDĒLA > cand[ ]la, ɛɛ VĒLA > v[ ]la, ɛɛ PĬLU > p[ ]lɛɛ .

En pallarès hem documentat els següents exemples de vacil·lació:

selva < SĬLVA s[é]lva a Àreu;25 s[ ]lva ɛɛ a la Guingueta i Llagunes.

tela < TĒLA t[é]la a Isil; t[ ]laɛɛ  com a general.

Les variants amb [é], també documentades al nord, són reflex del gascó: s[é]ube, t[é]le.

1.1.1.2.1.2.2 Ē, Ĭ i OE + R

24.  Rohlfs  (1977:  118):  e  fermé  (lat.  E,  ̄ Ĭ).  -  Cette  voyelle  normalement  ne  subit  pas  de

transformation.

25. La variant amb [é] fa referència al topònim Pla de la Selva situat a Àreu mateix (al Parc Natural

de l’Alt Pirineu). Coromines (Onom) documenta diferents noms de lloc al Pallars on apareix Selva,

com a topònim i amb e tancada: «[la sélba] pda. munt. i veïnat de bordes, en un planell al mig de la

part obaga de la Vall d'Àreu, enfont de  La Revuira», «[la sélba] de Noarre,  te.  Tavascan» i «[la

sélba] de l'Ós, te. Lladorre». El topònim  Port de la Selva,  el municipi de l’Alt  Empordà, a Àreu

també es pronuncia amb [é] per influx dels topònims anteriors.
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Igual com passava amb la  L,  trobem que la  R també pot  arribar a provocar l’obertura

d’aquestes vocals (VĬRGĬNE > v[ ]rgeɛɛ , VĬRĬDU > v[ ]rdɛɛ ...). No ocorre, però, en tots els casos.

cera < CĒRA c[ ]raɛɛ  a Balestui, Escós, la Guingueta, Montardit de D. i Rodés.

ferm < FĬRMUS f[é]rm a Altron, Baiasca, Gerri, Isil, Montardit de D., Son, Surp i Vilamur.

pera < PĬRUM p[ ]ra ɛɛ a Ainet de Cardós, Burg, Escós, Sorre i Àreu.

Hem de tenir en compte en aquest grup la influència que ha pogut rebre dels acabaments

-[ ] derivats del sufix ɛɛ -ARIU, -ARIA llatí, el qual ja havia actuat en els mots provinents de ĕ

llatina. Molt probablement, els casos de cera i  pera s’hi han vist influïts, ja que en gascó

tots dos es pronuncien amb e tancada: c[é]re i p[é]re. La prolixitat dels acabaments en [ ]ɛɛ

provinents d’aquest sufix fa que anàlogament puguin arribar a obrir-se algunes  es amb

etimologia diferent i el resultat de les quals hauria hagut de ser una [é].

Pel que fa a  ferm,  el pallarès manté la pronúncia etimològica amb [é],  malgrat que el

gascó i alguns subdialectes del nord-occidental hagin obert aquesta vocal.

1.1.1.2.1.2.3 D’altres casos

Més aviat cap al nord, en concret a Baiasca, Ribera de C. i Son, trobem el mot esquena

(< *skĭna) pronunciat amb la vocal  i etimològica:  esquina. El fet que l’occità també hagi

conservat aquesta  i n'hauria afavorit  el  manteniment.  Tanmateix,  cal  considerar que la

pronúncia esquena és la general a tota la comarca, també a les valls del nord.

1.1.1.2.1.3 El diftong -AY-

Segons la classificació que Menéndez Pidal (1987: 47-49) feu de la iod llatina en quatre

etapes, tenim que en català, els resultats de l'evolució de les vocals A ̄ i Ă del llatí clàssic +

una iod provinent del grup IV, que inclou els grups fonològics CT,  RY,  SY i  X (el grup PY,

inclòs també en la iod IV, inflexiona de manera diferent) ha estat [é] pràcticament en tots

els dialectes catalans. Cal tenir en compte que en una etapa primerenca de l'evolució, la

iod IV convergí en una semiconsonant palatal /j/. A partir d'aquí, tal com argumenten Moll

(1991: 78) o Badia (1981: 124), el resultat de l'evolució fou el següent: AY > ei > ee > e.
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Així, tenim que en català:

FACTUM > feit > fet
TRACTUS > treit > tret
AREA > *aria > *aira > era
FRAXĬNUS > freixe
BASIUM > *baisu > bes

A més a més, també hem d'afegir els casos en què el diftong -AY- s'ha format per síncope,

com ara:  

MAGĬSTER > *maystre > mestre

El pallarès, però, a diferència de la resta de dialectes catalans, ha donat com a resultat de

l'evolució d'aquest diftong llatí una [ ] com a norma general. En boca de Coromines (1935:ɛɛ

245) tenim que:

Tots  els  dialectes  catalans,  que tant  divergeixen  en  la  pronunciació  de  les  altres  ee,

coincideixen a fer tancada la [é] provinent de la combinació d'una  A llatina amb una /j/

resultant de l'anticipació d'una I de la síl·laba següent o de la vocalització d'una consonant

llatina. L'únic parlar que trenca aquesta unanimitat és el pallarès, que té una [ ].ɛɛ

Afirmació a la qual Rasico (2006: 106) respon:

La solució  particular  d’aquest  dialecte  representa evidentment  un tret  arcaic  que s’ha

conservat fins avui. En aquest sentit és interessant observar que el diftong [ (y)] tambéɛ

existeix en gascó i en d’altres parlars occitans. Aquests fets suggereixen que en comptes

d’ésser  un  desenvolupament  original  i  propi  del  pallarès,  el  canvi  d’AI en  [ y]  potɛ

representar una evolució que, en una època anterior, es conegués en tots els dialectes

catalans [...].

No sabem si aquest tret fou compartit o no per tots els dialectes catalans i hauria quedat

al Pallars com a arcaisme tal com postula Rasico, però en tot cas hem de destacar que la

vacil·lació d’aquest tret és realment important, cosa que indica que la comarca actualment

pateix un procés de canvi en direcció [ ] > [é] que potser també hauria pogut ocórrer a laɛɛ

resta de la nació.
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Així, trobem que en pallarès presenten algunes es obertes els següents mots:26

era < *arya <  ARĔA [ ]raɛɛ  com a forma general; [é]ra a Peracalç i Soriguera.

llet < layt < LACTE Podem trobar les dues formes: ll[ ]t ɛɛ i ll[é]t. (mapa 044)

feina < *fayna < FACENDA f[ ]inaɛɛ  a les valls de Baiasca, Espot, Àneu i Cardós; f[é]ina
ho documentem arreu.

feix/a < fayxa < FASCIS f[ ]ix/aɛɛ  a  Ainet  de  C.,  Aineto,  Alendo,  Arrós  de  C.,  Isil,
Montenartró, Tavascan, Tor i Tírvia; f[é]ix/a a Isil, Peramea,
Romadriu, Roní, Surp i Tírvia.

Feixes  (topònim)  <  Fayxa F[ ]ixesɛɛ  a Alendo i Tírvia; F[é]ixes a Tírvia.

26. Motlló (2010: 19) divideix en 5 els casos en què aquest diftong ha intervingut en les es obertes

del pallarès i en documenta els següents exemples:

«Aquestes excepcions són:

1. Els mots que contenen en llatí el grup fonològic -ACT-.

FACTU> fayt > fèyt > f[ ]tɛɛ

TRACTU > trayt > trèyt > tr[ ]tɛɛ

LACTE> layt > llèyt > ll[ ]tɛɛ

2. Els mots que contenen en llatí el grup fonològic -AX-, -ASC- + E, I.

FASCIA >*facsia > fayxa > F[ ]ixesɛɛ

MŌNT TAXUS > Mont[ ]ixoɛɛ

PASCĔRE > *pacsere > payxer > p[ ]ixer ɛɛ

3. Els mots que contenen en llatí el grup fonològic -ARY-.

ARĔA > *arya > [ ]raɛɛ

4. Els mots que contenen en llatí el grup fonològic -AS(S)Y-.

CRASSĔU > gr[ ]ixɛɛ

5. La iod produïda per síncope de consonant.

MAGIS < *mays < m[ ]sɛɛ

FACĔRE < fayre < f[ ]rɛɛ

SAPIO < *sayo < s[ ]ɛɛ

*FACENDA < *fayna < f[ ]inaɛɛ »
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< FASCIA

Freixa (topònim) < Frayxa
< FRAXĬNA

Fr[ ]ixa  ɛɛ a  Alendo  i  Rubió;  Fr[é]ixa  a  Altron,  Balestui,
Embonui, Llagunes, Llavorsí, Puigforniu, Soriguera, Sort i
Vilamur.

freixe < frayxa < FRAXĬNUS fr[ ]ixeɛɛ  a Lleret, Tírvia i València;  fr[é]ixe  a Llessui, Mont-
ros, Peramea i Rialb.27

greix < CRASSĔU gr[ ]ixɛɛ  a  Alins,  Bonestarre,  Lleret,  Ribera  de  C.  i  Àreu;
gr[é]ix a Bernui, Caregue, Esterri, Llessui, Montardit de B.,
Montardit de D., Montenartró, Peramea i Sorre.

més  (adverbi)  <  *mays  <
MAGIS

Trobem les  dues  variants  (m[ ]s  ɛɛ i  m[é]s)  repartides  per
arreu, amb predomini de la variant amb e oberta.

mes  (substantiu)  <
MĒNSIS28

Trobem les variants amb [é] bàsicament només al municipi
de Gerri, Vall de Siarb, Vall d’Escós i Vall Fosca. A la resta
trobem gairebé sempre pronúncies amb [ ].ɛɛ

mestre  <  *maystre  <
MAGĬSTER

m[ ]streɛɛ  sobretot  a  la  Vall  de  Baiasca,  Espot,  Àneu  i
Cardós; m[é]stre per la resta de territori. (mapa 045)

Monteixo < MŌNT TAXUS Mont[ ]ixoɛɛ  a Araós, Norís i Àreu.

plet < PLACĬTUM pl[ j]tɛɛ  a  Ainet  de C;  pl[éj]t a  Peracalç  i  Vilamur;  pl[é]t  a
Bernui.

pleta < *PLĬCTA pl[ ]ta ɛɛ a Tavascan;29 pl[é]ta com a forma general.

Coromines (1935: 246) documentava a l’Alt Pallars en els mots ll[ ]it ɛɛ (i derivats) i treit[ ]raɛɛ

27. Amb  e tancada hem documentat les variants freix, fréixa, freixos  i  freixes, que són les que

reflectim, però no freixe.

28. Mes (substantiu), provinent de mḗnsis, amb vocal Ē i que per tant hauria d’haver donat una e

tancada  en  pallarès.  La  pronúncia  amb  e oberta  és  deguda  a  l’analogia  amb  més adverbi

pronunciat amb e oberta.

29. En aquest cas es tracta d’un topònim. El substantiu referent al clos on pastura el bestiar es

pronuncia sempre amb [é].
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el  que  qualificava  de formes genuïnes en  [ j]  quan aquestes  precedien la  consonantɛ

oclusiva t; també Rasico (2006: 107) afirma que «en el pallarès existeixen mots d’aspecte

fonètic  arcaic  com,  per  exemple,  [‘f yt]»ɛ .  En  el  nostre  cas,  només  hem trobat  rastre

d’aquest diftong arcaic en el mot plet. En la resta de mots s’ha acabat produint la síncope

de la semivocal.30

Així mateix, queda el rastre de l’antiga pronúncia [ j] en els diftongs actuals que provenenɛɛ

de les vocals  Ē i  Ĭ, el resultat dels quals hauria d’haver estat una  e tancada tal com ha

ocorregut en gascó i en català general, i que han acabat conservant la e oberta en part de

la comarca:

llei < LĒX ll[ ]i  ɛɛ a  Aineto,  Baiasca,  Caregue,  Escaló,  Espot,  Gavàs,  Tírvia,
València i  Àreu;  ll[é]i a  Araós,  Arcalís,  Cabdella,  Espot,  Gerri,  la
Pobleta, Llavorsí, Peracalç, Rialb i València.

Lleida < ĬLERDA Trobem les dues formes (Ll[ ]ida  ɛɛ i  Ll[é]ida)  repartides per arreu.
(mapa 046)

mateix < METĬPSE mat[ ]ix ɛɛ a Arrós, Bresca, Llagunes, Montcortès i Àreu; mat[é]ix com
a norma general arreu.

peix < PĬSCIS p[ ]ix ɛɛ a Ainet de C., Alins, Isavarre, la Guingueta, Lladorre, Ribera
de  C.,  Tavascan,  València  i  Àreu;  p[é]ix a  Bonestarre,  Bretui,
Caregue, Escós, Gerri,  la Bastida,  Llarvén, Malmercat,  Montardit
de B., Peramea, Rubió, Sorre i Sort.

rei < RĒX Trobem les dues formes repartides: r[ ]iɛɛ  i r[é]i.31 (mapa 047)

30.  Segons  Sistac  (1993:  40),  aquest  diftong  hauria  evolucionat  en  [έј]  «a  tota  la  Llitera  i  la

Ribagorça i, parcialment, al Pallars Sobirà (on també tenim [f t] i [ t]). Pel nord, ho retrobem alɛ ʎɛ

Capcir i en gran part del llenguadocià meridional, on conviu amb [faјt] (fins a trobar la isoglossa de

la palatalització: [fa ]), incloent-hi el gascó [ jt], [h jt]. Pel sud ho retrobem al Baix Cinca (però mésʧ ɛ ɛ

aviat [fejt], especialment a Fraga) i a Maella. En estat residual ho trobem als ports de Morella i al

Maestrat.  A més,  PLACĬTUM > [pl jt],  [plejt]  és general  en valencià (malgrat  que el  DCVB no elɛ

documenta enlloc)». Així mateix, podríem trobar d'altres casos d'aquest fenomen a la localitat dels

Pallaresos, a la comarca del Tarragonès, al Capcir i  també en alguna localitat de la Conca de

Barberà.

31. Pel que fa a l’antropònim, cal Rei, l’hem documentat sempre amb [ ].ɛɛ
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reixa < RĒGĬA r[ ]ixa ɛɛ a Bonestarre, Isil, Norís i Tavascan. 

servei < SERVĬTĬUM Tenim serv[é]i arreu.

1.1.1.2.1.4 El sufix -er < -ARIU

La  e oberta provinent d’aquest prolífic sufix llatí que ha donat en català els sufixos  -er,

-era,  -ers,  -eres és una de les característiques que més destaquen del  dialecte a les

persones que el senten per primera vegada. És el primer tret que n’esmenta Celestí Pol

tal com hem explicat a l’inici del capítol, i també el primer que esmenta Ramon Sistac al

seu  Menú de degustació (2009b:  73-76)  quan ens proposa una excursió  dialectal  pel

Pirineu tot emulant les eixides filològiques de mossèn Alcover:

Torneu a la Seu, passeu-hi de llarg i tireu cap Adrall, on agafareu la carretera que va cap

a Sort pel port del Cantó. Passareu la divisòria d’aigües entre la ribera del Segre i la de la

Noguera Pallaresa i, un cop passat Sort, enfilareu cap a Esterri, on dinareu (obligatori

tastar la girella). Ací podeu parar atenció en l’altíssima freqüència de la è oberta tònica,

tant en el sufix -er, -era (pastiss[è]r, figu[è]ra...) com, també en algun poble, en paraules

que en castellà porten -ie- (procedent de la E breu llatina: f[è]sta, p[è]dra). També veureu

puià llèu aguestos ramats de cordès que corriven amb molt de goi pel carrè maió amb les

pastós tot barreats, i que Fabra em perdone.

La presència d’aquest sufix al Pallars Sobirà ja fou ben explicada per Motlló (2010: 20-22)

en  la  seua  tesi  de  llicenciatura,  a  la  qual  tornarem a  fer  referència  nosaltres.  Motlló

divideix l’origen d’aquests sufixos en quatre grups:

a. Alguns noms ja creats en llatí clàssic o vulgar: [...] cull[ ]ra, ɛɛ [...] ferr[ ]r, ɛɛ [...]  prim[ ]r.ɛɛ

b. [...] Altres generats amb posterioritat: [...] cabr[ ]r, ɛɛ [...] bras[ ]r, ɛɛ [...]  nogu[ ]r, ɛɛ [...]  forast[ ]r,ɛɛ

[...] carret[ ]ra, ɛɛ [...] Corb[ ]ra, ɛɛ [...] Sorigu[ ]ra...ɛɛ

c. [...] El sufix -ARĬA també ha format substantius en femení de la peça que ocupa, cobreix o

protegeix el lloc o l’objecte designat pel primitiu: front[ ]ra i genoll[ ]ra.ɛɛ ɛɛ

d. Per  analogia,  també  trobem  pronunciats  de  la  mateixa  manera:  [...]  borratx[ ]ra,  ɛɛ [...]

galt[ ]ra,  ɛɛ [...]  batxill[ ]r,  ɛɛ [...]  pap[ ]r,  ɛɛ [...]  Baldom[ ]ro,  ɛɛ [...]  Bell[ ]ra,  ɛɛ [...]  Balagu[ ]r,  ɛɛ [...]

menest[ ]r, ɛɛ [...] din[ ]rs.ɛɛ
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El pallarès torna a presentar elements de transició cap al gascó pel que fa a aquest cas, ja

que el dialecte occità també pronuncia aquests sufixos amb [ ]. Si fem un cop d’ull  alɛɛ

mapa 048 podem veure que la  presència de la  [ ]  en la  pronúncia del  mot  ɛɛ carretera

s’estèn pràcticament per tota la comarca. Pràcticament només presenta vacil·lació la part

situada més a l’est de la Vall de Siarb i el Baix Pallars; pel que fa a la Vall Fosca, quedaria

partida per la meitat, amb una isoglossa situada entre els pobles de Molinos, Mont-ros,

Astell i Pobellà, on s’hi registra vacil·lació. 

Pep  Coll  (1991:  18)  situava  la  isoglossa  cald[ ]ra  -  cald[é]ra  ɛɛ per  sota  de  Cabdella,

Peramea i  Gerri  de  la  Sal.  En el  nostre cas  podem observar  com aquesta  isoglossa

continua igual de vigent avui en dia.32

1.1.1.2.1.5 El sufix -der < -ATŌRIU

Aquest sufix, que s’aplica a radicals verbals per formar substantius que designen llocs o

instruments, ha donat -dor (-ador, -edor, -idor) i la seua corresponent morfologia nominal,

en tot el català i també -der (i morfologia) en pallarès, en el ribagorçà de l’Alta Llitera i en

gascó, per creuament amb el sufix llatí  -ARIA,  més freqüent.33 En els dos dialectes del

català el resultat ha estat una [ ]; en gascó una [é].ɛɛ

Abeurador, mirador, mocador, penjador... en són exemples del català general. En pallarès

hem trobat els següents:

braçadera braçad[ ]ra ɛɛ a Tírvia.

32. La monoftongació del diftong -AY- llatí en / /, especialment la representada pel sufix ɛɛ -ARIU, no

té, segons Sistac (1993: 40-41) una àrea geogràficament definida de forma clara. «Així, el trobem a

Maella (ribera del Matarranya) i, ja dins del català oriental, al Capcir i a les localitats de la Riera i els

Pallaresos (Tarragonès). Dins el Pallars i la Ribagorça, és propi del Pallars Sobirà, la baixa vall de

l’Isàvena amb alguns llocs de parla més aviat aragonesa, com Capella; la rodalia de Benavarri i tots

els pobles de la Llitera, juntament amb Fonts i Estadella, ja lingüísticament aragonesos. Resten

fora d’aquesta àrea la ribera de l’Éssera,  l’alta vall  de l’Isàvena i  tota la conca de la Noguera

Ribagorçana, aigües amunt del Montsec (la Terreta, rodalia del Pont de Suert, valls de Barravés,

Senyiu i Boí), a la Ribagorça; al Pallars, tota la vall del Flamisell i el Pallars Jussà pel davall del

Collegats».

33. Sistac (1993: 56-57).
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bullidera bullid[ ]raɛɛ  a Gavàs; bullid[é]ra a Surri.

collader collad[ ]r ɛɛ a Ainet de B., Isil,34 Montesclado i Vilamur.

discutidera discutid[ ]raɛɛ  a Esterri.

estacader estacad[ ]r ɛɛ a Arrós de C.

floridera florid[ ]ra ɛɛ a Peramea.

fregadera fragad[ ]ra ɛɛ a Rialb.

lligader lligad[ ]r ɛɛ a Caregue i Llessui.

paridera parid[ ]ra ɛɛ a Baiasca.

saltader saltad[ ]r ɛɛ a Lladorre.

rebolcader rebolcad[ ]r ɛɛ a València.

Són molt més habituals, però, les formes acabades en -dor, com ara retorcedor, estoledor,

tallador...

1.1.1.2.2 Les es tòniques segons el context fònic

Dividim el capítol de les es tòniques segons el context fònic en dos apartats: els contextos

en  què  teòricament  haurien  de  pronunciar-se  [ ]  i  els  contextos  en  què  teòricamentɛɛ

haurien de pronunciar-se [é]. A partir d’aquí, introduïm tota una sèrie de subcapítols on

analitzem els diferents contextos en concret amb els casos que han presentat vacil·lació i

d’altres que han actuat en contra de la norma o a favor i hem cregut que eren rellevants

per ser mencionats.

34. A Isil fan referència a la  forca colladera, que és la forca que s’utilitzava a l’hora de batre per

separar el gra de la palla, mentre que als altres tres pobles parlen del collader com la barra de fusta

habilitada per portar una galleda a cada extrem.
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1.1.1.2.2.1 Casos que teòricament presenten [ ]ɛɛ

1.1.1.2.2.1.1 El context e__i 35

La norma general és que en aquest context es pronuncia [ ] en la majoria dels casosɛɛ

(d[ ]cim,  pr[ ]mi,  an[ ]mia,  diab[ ]tic,ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ  etc.).  Nosaltres  hem  documentat  les  següents

excepcions:

aritmètica aritm[é]tica36 a Gerri i Llavorsí;  aritm[ ]ticaɛɛ  a Ainet de C., Escaló, Gerri i
Ribera de C.

espècie esp[é]cie a Gerri i Tavascan; esp[ ]cieɛɛ  a Ainet de B., Baén, Bretui, Isil, la
Guingueta, Lladorre, Montesclado, Rialb, Roní, Sorre, Tavascan, Tírvia,
València i Àreu.

molèstia mol[é]stia a la Guingueta; mol[ ]stiaɛɛ  a Baiasca, Escaló i Gerri.

séquia s[ ]quiaɛɛ  a Isil, Lladorre i Surri.37

tèbia t[ébb]ia a Arrós de C., Malmercat, Rialb i Vilamur.

Cal destacar en aquest apartat els cultismes -encia provinents del llatí -ENTIA, els quals es

pronuncien majoritàriament amb e tancada: resid[é]ncia, experi[é]ncia, correspond[é]ncia,

difer[é]ncia... amb una distribució de les formes amb [é] localitzades bàsicament a les tres

valls del nord, tot i que també hem trobat certa vacil·lació al municipi de Baix Pallars. En

aquest cas, les valls del nord tornen a presentar elements de transició cap al gascó, el

qual també resol aquests acabaments amb e tancada: -[é]nce. (mapa 049)

35. Quan la vocal de la síl·laba següent a la de la e és una i. Així ho representarem també en els

contextos fònics posteriors

36. Aquesta t en posició de coda sil·làbica, una posició especialment feble dins de la síl·laba, té

tendència a desaparèixer en el dialecte pallarès. Documentem variants sense  t  a Ainet de C. i

Gerri. Quant a la pronúncia [é] del mot aritmètica, és deguda a l’educació escolar en castellà que

reberen els nostres informants, ja que es tracta d’una paraula apresa en context escolar i d’ús no

habitual.

37. Pronúncia amb [ ] (ɛɛ s[ ]quiaɛɛ ) que abunda en el català nord-occidental. Les variants  s[ ]cla iɛɛ

s[é]cla les documentem a l’apartat de e + consonant velar.
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1.1.1.2.2.1.2 El context e__u

El  context  e__u  es  pronuncia  sempre  amb  [ ]  (ɛɛ p[ ]rdua,  or[ ]mus,  f[ ]murɛɛ ɛɛ ɛɛ ).  Només

documentem  una  sola  excepció  en  el  topònim  del  poble  de  Cérvoles,  pronunciat

[sé βules] a Mɾ ontcortès. Aquest cas s’escapa de la norma perquè la vocal [u] en qüestió

es tracta d’una /o/ etimològica que ha passat a [u] per dissimilació.

1.1.1.2.2.1.3 Els grups -endr-, -enr-38

Pel que fa als infinitius de la segona conjugació acabats amb -ndre, tenim que el català

occidental i el pallarès han donat com a resultat [é] en gairebé tots els casos (of[é]ndre,

ent[é]ndre, est[é]ndre…) de la mateixa manera que ho ha fet el gascó. De fet, aquesta és

l’evolució  normal,  ja  que  la  vocal  d’aquests  verbs  prové  d’una  Ĕ del  llatí  clàssic

(OFFENDĔRE, ĬNTĔNDĔRE, EXTĔNDĔRE...) i no es veu afectada per cap de les excepcions en

què aquesta vocal ha resolt en una [ ].ɛɛ 39 Tanmateix, hem detectat alguns verbs que no

acaben de funcionar d’aquesta manera i que enumerarem a continuació.

Quant als noms i adjectius, també trobem vacil·lació, concentrada, però, a les valls del

nord.  Aquestes  haurien actuat  de forma més conservadora i  haurien  mantingut  la  [é]

etimològica, la qual està avui en procés de recessió a causa de la pressió del dialecte del

sud i sobretot de la resta de la llengua catalana, la qual té molta més presència al Pallars

en comparació amb la que pot  arribar a tenir  el  gascó.  Així,  tornem a parlar  de zona

d'elements de transició cap a aquest dialecte occità, el qual sistemàticament tanca les es

obertes davant d’una consonant nasal : apr[é]ner, v[é]ner, diu[é]ndres, g[é]ndre, t[é]ndre i

c[é]ndre. 

aprendre <  APPREHENDĔRE <
PRĒNDĔRE

ap[ ]ndre  ɛɛ a  Aineto,  Araós,  Arestui,  Montesclado  i
Tavascan; ap[é]ndre com a forma general.40

38. El tractament de les consonants del grup -ndr- el trobareu a l’apartat 1.2.1.2 de consonantisme.

En aquesta secció només tractarem la vocal,  i  per tant,  transcriurem tots els exemples com a

-endr-; és a dir, que per exemple, les variants div[é]nres i div[ ]nres ɛɛ estaran incloses a div[é]ndres i

div[ ]ndresɛɛ  respectivament.

39. Excepcions que hem enumerat en la nota al peu número 17 d’aquest mateix capítol, en l’apartat

1.1.1.2.1.1.
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cendra < CĬNĔRIS c[é]ndra a Ainet de B., Ainet de C., Alins, la Guingueta,
Lladorre, Ribera de C., Son, Tavascan i Tírvia; c[ ]ndra ɛɛ a
Altron, Baén, Bernui, Caregue, Gerri, Llessui, Malmercat,
Montardit de D., Montardit de B., Montenartró, Ribera de
C., Roní, Sorre i Tírvia.

divendres  <  DIE(S)  VĔNĔRIS,
dia de Venus

div[é]ndres  a  Isavarre,  Isil,  la  Guingueta,  Tavascan  i
València; div[ ]ndresɛɛ  com a general.

gendre < GĔNĔR g[é]ndre  a  Arestui,  Jou,  Lladorre  i  Àreu;  g[ ]ndreɛɛ  a
Aineto,  Araós,  Arestui,  Baén,  Escós,  Peramea,  Rialb  i
Vilamur.

tendre < TĔNER t[é]ndre  a Ainet  de B.,  Ainet  de C.,  Aineto,  Araós,  Isil,
Lleret,  Ribera de C.,  Tírvia i  València;  t[ ]ndre  ɛɛ a Alins,
Altron,  Caregue,  Escàs,  Escós,  Esterri,  Isil,  Llarvén,
Llessui, Montardit de D., Peramea, Ribera de C., Roní,
Sorre i Surri.

vendre < VĒNDĔRE v[ ]ndre  ɛɛ a  Ainet  de  C.,  Araós,  Isavarre,  Llagunes,
Tavascan i València; v[é]ndre com a forma general.

Al cas de cendra s’hi ha dedicat tradicionalment una atenció especial;  fem un cop d’ull a

la referència que hi fan Moll (1991: 75):

CĬNĔRE cendra i  VĬRGĬNE verge presenten e oberta en tots els dialectes catalans. Potser

l’obertura de la e de cendra, originàriament cenra, sigui deguda a la dificultat de pronúncia

del grup consonàntic  nr;  encendre presenta a tot arreu e tancada, però això pot obeir a

l’analogia de les formes sense r (encén, endenem, etc.)

i Coromines (DECat):

Predomina avui allà el timbre [ ] obert: només la Vall de Cardós i la Vall d'Àreu, i el gascóɛɛ

aranès,  han  conservat  fins ara  la  [é]  etimològica;  però ja  s[ ]nraɛɛ  a  Tor, Andorra  i  alt

Urgellet, timbre excepcional degut a la forta influència aperitiva de n  (cf. el cas de r ̄ tendre i

anàlegs TĔNĔRUM, fenomen d'abast general quan és Ĕ).

40. Pronunciat majoritàriament amb afèresi de la a i síncope de la r i la d: [pénre].
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En el nostre cas, queda palès al mapa 050 com les variants amb [é] només són presents

a les tres valls del nord.

1.1.1.2.2.1.4 El cultisme -ecte/a

Aquests  cultismes  es  pronuncien  en  pallarès  amb  e oberta: resp[ ]cte  dir[ ]cte,ɛɛ ɛɛ

corr[ ]cteɛɛ ...  Tanmateix, és interessant remarcar que hem espigolat d’un informant de la

Guingueta alguns casos amb e tancada:  pro[jé]cte, r[é]cta i  perf[é]cta. Es torna a tractar

d’un cas aïllat,  però tal com hem explicat al principi del capítol n’acostumem a trobar.

Aquest  cas,  per  exemple,  és  remarcable  perquè  costa  de  creure  que  aquesta

sistematització sigui casual; ens estimem més considerar-lo com a part integrant de la

vacil·lació general que caracteritza el parlar, la qual, juntament amb la influència que rep

dels dialectes nord-occidental i estàndard central fa que apareguin casos com aquest.

1.1.1.2.2.2 Casos que teòricament presenten [é]

1.1.1.2.2.2.1 El grup e + ll

Seguida d'una consonant lateral palatal, el resultat de la pronúncia és una e tancada en la

majoria dels casos: mart[é]ll, bot[é]lla, cost[é]lla... però trobem les següents excepcions: 

aquell < ECCUM ĬLLE aqu[ ]ll ɛɛ a Arcalís, Espòt, Isavarre, la Guingueta, Llagunes i Àreu;
aqu[é]ll com a norma general.

budell < *BŪTELLUS bud[ ]llɛɛ  a Isil; bud[é]ll com a norma general.

castell < CASTĔLLUM cast[ ]llɛɛ  a Llagunes; cast[é]ll com a general.

vermell < VERMĬCŬLUS verm[ ]ll ɛɛ a Isil; vem[é]ll com a norma general.

vedell < VĬTĔLLUS v[i]d[ ]llɛɛ  a Llagunes; v[i]d[é]ll com a general.

vell < VĔTŬLUS v[é]ll a  Alendo,  Esterri,  Gavàs,  Aguiró,  Isil,  la  Guingueta,
Llagunes, Lleret, Rialb, Soriguera, Tírvia i Tor; v[ ]llɛɛ  com a forma
general. (mapa 051)

Endevinem en els demostratius una clara influència del català central en les pronúncies
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amb [ ] que hem indicat, ja que en gascó es pronuncien amb [é] i a més a més tenimɛɛ

alguns d’aquests  exemples  pronunciats  amb [ ]  documentats  amb consonant  oclusivaɛɛ

sorda.41 De tota manera, es tracta d’un nombre molt reduït de casos en comparació amb

els que es pronuncien amb e tancada. Castell, budell i vedell tornen a conservar la [ ] enɛɛ

gascó (cast[ ]t, bud[ ]t i bed[ ]tɛɛ ɛɛ ɛɛ ); no ho fa, però, vermell (verm[é]lh), que en el nostre cas

hauria actuat  d’aquesta manera per analogia.  Hem de tenir  en compte,  però,  la  poca

freqüència que hem documentat d’aquestes pronúncies amb [ ], i també el fet que ɛɛ vermell

es tracta d’un adjectiu importat  –l'autòcton  és  roi– i per tant no ha seguit una evolució

etimològica. Quant a vell, tornem a tenim influència del gascó, però aquesta vegada en el

tancament:  bi[é]lh.  El  fet  que  en  català  oriental  també  ho  pronunciï  amb  [é]  hauria

contribuït a difondre aquesta pronúncia fora dels límits estrictes de les tres valls del nord.

Tanmateix, no hem d’oblidar que la pronúncia més comuna és la del nord-occidental v[ ]llɛɛ .

De fet, el grup e + ll hauria merescut anys enrere un tractament etimològic, però finalment,

el  pallarès ha acabat  actuant  alineat  amb el català nord-occidental  i  s’ha allunyant de

l’antiga pronúncia autòctona etimològica, la qual coincidia amb el gascó. El sufix -ĔLLU ha

donat [ ] eɛɛ n aquest dialecte occità i així també ho havia fet en el pallarès de Cardós i Vall

Ferrera  segons  el  testimoni  de  Coromines  (1935:  247),  el  qual  documentà  «sist[ ]lla,ɛɛ

donz[ ]ll, tab[ ]lla ɛɛ ɛɛ i molts d’altres exemples del sufix diminutiu -ELLUM».

Pel que fa a les  es provinents del sufix  -ĬCŬLU,  que ja haurien evolucionat  en una [é]

etimològicament,  haurien  pogut  trasmudar  a  [ ]  per  influència  del  sufix  anterior,  peròɛɛ

podem veure que pràcticament ja no queda cap rastre d’aquesta analogia.

1.1.1.2.2.2.2 El grup e + d, t

Pel que fa als mots on tenim la vocal e davant d'una consonant dental, Coromines (1935:

248) ja detectava certa vacil·lació a les valls Ferrera i de Cardós. L'estat de la qüestió es

presenta força complicat. Podríem dir que la majoria dels casos presenten e tancada, però

les excepcions són abundants i amb una presència remarcable.

41. En pallarès, també en la major part del Pallars Jussà, els demostratius es pronuncien amb

oclusiva  sonora,  cosa  que  reforça  la  hipòtesi  de  la  influència  del  català  central  estàndard  en

aquestes es.
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aquest < ECCUM ĬSTE aqu[ ]t  ɛɛ Montardit de B., Espot i  Llagunes;  aqu[é]t  com a forma
general.

barret barr[ ]t  ɛɛ a Ainet de C. i  València;  barr[é]t  a Ainet de C.,  Bernui,
Bonestarre, Embonui, Jou i Montcortès.

carnet carn[ ]tɛɛ  a Ainet de C., Araós, Escaló i Ribera de C.; carn[é]t com
a forma general.

complet compl[ ]t ɛɛ a Ainet de C., i Isil; compl[é]t a Ainet de C., Bonestarre,
Gerri, la Pobleta, Llessui, Peramea, Rodés i Seurí.

distret distr[ ]t ɛɛ a Roní; distr[é]t com a forma general.

estret estr[ ]tɛɛ  a Baiasca i Sorre; estr[é]t com a forma general.

fred fr[ ]dɛɛ  a Sort; fr[é]d com a forma general.

quiet qui[ ]tɛɛ  a Burg; qui[é]t com a forma general.

setze Trobem les dues formes (s[ ]tze  ɛɛ i  s[é]tze) repartides per arreu.
(mapa 052)

Atribuïm a la influència del català central estàndard els acabaments amb -[ ]t no nomésɛɛ

en els demostratius, sinó també en la resta de vocabulari, a causa de la pronúncia amb [ ]ɛɛ

que fa el català central dels sufixos diminutius -et, -eta provinents dels sufixos llatins -ĬTTU,

-ĬTTA. Pel que fa al gascó, pronuncia amb [ ]  ɛɛ compl[ ]t  ɛɛ i  qui[ ]tɛɛ ; la resta d'exemples els

pronuncia amb [é].

Quant al sufix diminutiu  -et, -eta  que hem esmentat abans ens trobem en pallarès que

existeix una majoria de pronúncies amb [é] combinades amb una presència destacada de

[ ], sobretot pel que fa als noms de persona i de cases. Hem pogut espigolar els següentsɛɛ

casos repartits, bàsicament, per les valls d'Àneu, Cardós i Siarb:

Sant[ ]t i Gavatx[ ]t (noms de casa) ɛɛ ɛɛ a Arrós de C.

Xan[ ]t i Cabal[ ]t (nom de casa)ɛɛ ɛɛ  a Isavarre.

Andreu[ ]t (nom de casa)ɛɛ  a Isil.

Marqu[ ]t (nom de casa) ɛɛ a Llagunes.
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Fan[ ]t i Pau[ ]t (noms propis)ɛɛ ɛɛ  a Llagunes.

Mingu[ ]t (nom propi)ɛɛ  a Puigforniu.

Quim[ ]t, Farr[ ]t i Mass[ ]t (noms propis)ɛɛ ɛɛ ɛɛ  a València.

pan[ ]t, ɛɛ a Araós i la Guingueta.

bosqu[ ]t ɛɛ a Llagunes.

1.1.1.2.2.2.3 El grup e + dg, tx

Ens trobem davant d'un altre cas on la vacil·lació apareix concentrada sobretot a les valls

del nord, mentre que a la resta de la comarca la pronúncia habitual és amb e tancada.

fetge f[ ]tge ɛɛ a Llarvén; f[é]tge com a general.

fetxa
(castellanisme)

f[ ]txaɛɛ  a  Araós i  Ribera de C.;  f[é]txa  a Ainet  de C.,  Rodés,  Son,
Soriguera, Sorre i València.

fletxa fl[é]txa a Sorre.

lleig ll[ ]igɛɛ  a  Bonestarre,  la  Guingueta,  Montesclado  i  Sorpe;  ll[é]ig a
Llessui i Peracalç.

retjo r[ ]tjo ɛɛ a Sorpe; r[é]tjo a Bernui i Llessui.

safareig safar[é]ig  a Gerri,  Llessui, Peracalç, Rialb, Roní, Soriguera, Sorpe i
Vilamur.

Apreciem continuïtat en el gascó en el mot lleig: l[ ]dɛɛ .

1.1.1.2.2.2.4 El grup e + c, g

En contacte amb les consonants velars tenim, tal com també va especificar Coromines

(1935: 248) per al parlar de Cardós i Vall Ferrera en les es tòniques provinents de Ĕ, adés

[ ], adés [é] en tots els casos.ɛɛ

aplec apl[é]c arreu.

alegre al[ ]gre  ɛɛ a Isavarre i  la  Guingueta;  al[é]gre a  Altron,  Bernui,  Bretui,
Gerri, Isil, Llessui, Mencui, Peramea, Roní, Seurí i Sorre.
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borrec borr[ ]c ɛɛ a Ainet de C., Tornafort i Tírvia;42 borr[é]c a Escàs, Montardit
de D. i Seurí.

fleca fl[é]ca a Ainet de C., Bonestarre, Lleret i Sort.

gallec/ga gall[ ]c/gaɛɛ 43 a  Ainet  de  C.,  Arestui,  Bernui,  Caregue,  Embonui,
Isavarre,  la  Guingueta,  Llavorsí,  Montardit  de  D.,  Rialb,  Surp  i
València; gall[é]c/ga a la Guingueta, la Pobleta i Peramea.

lego44 l[ ]goɛɛ  a  Escàs,  Llessui,  Mencui,  Montardit  de  D.,  Montcortès,
Peramea i Puigforniu.

llenega ll[a]n[ ]ga ɛɛ a Ainet de B.; ll[a]n[é]ga a Araós.

negre n[ ]gre a Isavarre, Isil, Lleret i Rialb; n[é]gre com a forma general.ɛɛ

segla s[ k]la  aɛɛ  Ainet  de  C.,  Alins,  Escàs,  la  Bastida,  la  Guingueta,
Puigforniu, Rialb, Ribera de C., Rubió i Sort; s[ék]la a Escaló, Escàs,
Gerri,  la  Guingueta,  Llagunes,  Montardit  de  B.,  Montardit  de  D.,
Peramea, Romadriu, Soriguera i Tírvia. (mapa 053)

séguel s[ ]guelɛɛ  a Ainet de C., Alins i Tírvia; s[é]guel a Ainet de B., Ainet de C.,
Altron, Bernui, Escàs, Esterri, Aguiró, Isavarre, Isil, Llagunes, Llavorsí,
Lleret,  Peramea,  Ribera  de  C.,  Romadriu,  Roní,  Sorre,  Tírvia  i
Vilamur.

1.1.1.2.2.2.5 Acabaments en -e

bé (adverbi) b[ ]ɛɛ  a  Ainet  de  B.,  Baiasca,  Espot,  Isil,  Mencui,  Montardit  de  B.,
Montesclado, Son, Tavascan, València i Àreu; b[é] per arreu.

cafè caf[é] a  Ainet  de  B.,  Altron,  Baén,  Ferrera,  Aguiró,  Lleret  i  Romadriu;
caf[ ]ɛɛ  per arreu.

42. Concretament hem registrat borr[ ]gues ɛɛ i borr[ ]goɛɛ ; aquest últim com a castellanisme.

43. El masculí pronunciat gallego exceptuant Ainet de C. i Caregue.

44. Castellanisme també registrat a la Terra Alta, Navarro (1996, I: 107), a la Ribera d’Ebre, Cubells

(2005: 114), a l’Alta Llitera, Sistac (1993: 173) i comú a la plana de Lleida (amb a protètica: alego) i

a l’Alguer.
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Mercè Merc[é] arreu.

paté pat[ ] ɛɛ a Ainet de C., Alins, Esterri, Isil, Montcortès, Ribera de C. i Àreu. 

perquè Trobem les dues variants (perqu[ ] ɛɛ i perqu[é]) repartides per arreu.

que Trobem les dues variants (qu[ ] ɛɛ i qu[é]) repartides per arreu.

també tamb[ ]ɛɛ  a Burg, la Guingueta, Llagunes, Ribera de C., Son i Tavascan;
tam[ ]  ɛɛ a Araós, Bretui, Cabdella, Caregue, Escàs, Escàs, la Guingueta,
Llagunes,  Llessui,  Malmercat,  Mont-Ros,  Montardit  de  B,  Peramea,
Sorpe,  Sort  i  València;  tab[ ]  ɛɛ a Isavarre,  Isil,  la  Guingueta,  Llagunes,
Lleret, Son, Tavascan i València. (mapa 054)

vostè vost[ ] ɛɛ a Arcalís, Baiasca, Montardit de B., Rialb i Son; vost[é] per arreu.

Tenim en gascó m[ ]s, m[ ]stre ɛɛ ɛɛ i pat[ ],ɛɛ  casos que en pallarès concentren la major part de

les pronúncies amb [ ] al nord, però no s’hi limiten.ɛɛ

1.1.1.2.2.2.5 Acabaments en -ent

Aquest  tipus  d’acabaments  funciona  amb  e tancada  com  a  norma  general:  g[é]nt,

apartam[é]nt, difer[é]nt, dol[é]nt... Hem detectat, però, les següents excepcions:

ambient ambi[ ]nt ɛɛ a València; ambi[é]nt com a forma general.

calent cal[ ]nt ɛɛ a Arrós; cal[é]nt com a forma general.

diferent difer[ ]ntɛɛ  a la Guingueta i Àreu; difer[e]nt com a forma general.

forment form[ ]ntɛɛ  a Arrós; form[é]nt com a forma genaral.

gent g[ ]nt  ɛɛ a Escàs, la Guingueta, Puigforniu, Rialb i València;  g[é]nt com a
forma general.

Llarvén Llarv[ ]n ɛɛ a Jou; Llarv[é]n com a forma general.

moment mom[ ]ntɛɛ  a Llagunes; mom[é]nt com a forma general.
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president presid[ ]nt ɛɛ a Escaló; presid[é]nt com a forma general.

Vicent Vic[ ]ntɛɛ  a Soriguera; Vic[é]nt a Llessui, Rodés i Surp.

Cal  destacar  que  en  gascó,  les  paraules  que  conserven  el  grup  -én  en  posició  final

(difer[é]n,  moum[é]n)  mantenen  la  [é],  i  tampoc  el  català  nord-occidental  ni  el  català

central  tenen  aquests  acabament  en [ ].  L’explicació  d’aquests  pocs  casos certamentɛɛ

aïllats passa per la influència que exerceix la gran quantitat d’acabaments que trobem en

pallarès on el nucli de la síl·laba tònica final és una [ ]; bàsicament el sufix ɛɛ -er < -ARIU per

la seua gran profusió, els quals són capaços d’obrir les es en alguns contextos concrets.

1.1.1.2.2.2.6 Acabaments en -essa

Exceptuant la morfologia verbal, que explicarem en el següent apartat, tots els casos que

hem detectat d’aquests acabaments són amb [é]: pr[é]ssa, mestr[é]ssa, esp[é]ssa...

1.1.1.2.2.2.7 Acabaments en -enc/a

Tenim tots els casos amb e tancada: flam[é]nc, primer[é]nc, mitad[é]nc...

1.1.1.2.2.2.8 Acabaments en -enç/a

Es tracta d’uns acabaments amb clara influència gascona (apar[é]ncie, counech[é]nce).

La  proximitat  amb  els  cultismes  -encia,45 pronunciats  majoritàriament  amb  e tancada

també hauria pogut influir en el tancament d’aquestes es.

aparença apar[é]nça a la Guingueta.

coneixença coneix[é]nça a Rialb i Surp.

Llorenç Llor[é]nç a Isavarre, la Guingueta, Lladorre, Peracalç i Tavascan.

Vicenç Vic[ ]nçɛɛ  a Soriguera; Vic[é]nç a Arrós de C. i Puigforniu.

45. Els quals hem explicat en l’apartat 1.1.2.2.2.1.1
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1.1.1.2.2.3 Els diftongs

1.1.1.2.2.3.1 El diftong [ew]

En una gran quantitat de mots es pronuncia aquest diftong amb e oberta, tot i que n’hi ha

uns quants que presenten vacil·lació:

Amadeu
(antropònim)

Amad[ ]u ɛɛ a Montesclado i Roní.

Bartomeu Bartom[ ]u  ɛɛ a  Ainet  de  B.,  Ainet  de  C.,  Embonui,  la  Guingueta,
Malmercat i Tavascan.

conreu conr[ ]u ɛɛ a Baiasca i Gerri; conr[é]u a Lladorre, Peramea i Vilamur.

correu corr[ ]u ɛɛ com a norma general.

euro [ ]uroɛɛ  a Ainet de C., Alendo, Escaló, Espot, Isavarre, Isil, Jou, Lleret,
Montcortès, Peracalç, Roní, Surp, Surri, València i Àreu; [é]uro a Ainet
de C., Araós, Bernui,  Bresca, Bretui,  Embonui,  Escaló, la Bastida, la
Guingueta, Llavorsí, Montardit de B., Montcortès, Peracalç, Peramea,
Roní, Seurí, Surp, Tavascan i València. (mapa 055)

guineu guin[ ]uɛɛ  com a norma general.

hereu her[é]u com a norma general.

Mateu
(antropònim)

Mat[ ]u ɛɛ com a norma general.

Miqueu
(antropònim)

Miqu[ ]u ɛɛ com a norma general.

Pirineu Pirin[ ]u ɛɛ com a norma general.

Seu (d’Urgell) S[ ]u ɛɛ arreu.

Considerem que la e de Bartomeu prové d’una Ē del llatí clàssic basant-nos en l’etimologia

que  n’especifica  el  DCVB:  «del  llatí  eclesiàstic  Bartholomḗus,  nom  d'un  dels  dotze

apòstols», tot i que Coromines (Onom) la consideri com un «disbarat». Per aquesta raó no
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l’hem inclòs en l’apartat 1.1.1.2.1.1 de la Ĕ; de fet, el mateix Coromines documenta formes

de Bartomeu amb [é], mentre que nosaltres ho hem registrat tot amb [ ]. En l’hipocorísticɛɛ

(Tomeu), també hem documentat tots els casos pronunciats amb [ ].ɛɛ

Hem  detectat  també  la  variant  assimilada  Bortomeu,  provinent  de  la  variant  a  mig

assimilar  B[a]rtomeu, amb [a] velaritzada. A Ainet de B. documentem Bortomico, amb el

sufix diminutiu -ico.

1.1.1.2.2.3.2 El diftong [we] (castellanismes)

En l’adaptació d’aquest diftong d’origen castellà i  aragonès al pallarès podem veure la

pròpia tendència del dialecte a obrir les es. Es tracta d’un diftong inexistent en català i per

tant, el dialecte l’ha adaptat segons els seus propis criteris. 

bueno bu[ ]noɛɛ  com a norma general. Tanmateix, trobem una gran quantitat
de mots documentats amb [é] repartits per arreu, però sobretot a la
Vall Fosca.

cuento cu[ ]nto ɛɛ com a norma general. Espigolem cu[é]nto a Arrós de C.

después Presenta la mateixa distribució que el seu primari  pues:  despu[é]s
com a norma general arreu, però certa vacil·lació a les valls del nord.
(mapa 056)

luego
(castellanisme)46

lu[ ]goɛɛ  a Escós, Isil, la Bastida, Llessui, Montardit de B., Montcortès,
Ribera de C., Roní, Sellui, Son, Sort, Tavascan i València;  lu[é]go a
Baén, Escós, Peracalç i Ribera de C.

pues pu[é]s com a norma general. També trobem una gran quantitat de es
obertes repartides per arreu,  especialment al  municipi  de Gerri,  la
Vall d’Escós i les tres valls del nord: Ferrera, Cardós i Àneu.

puesto pu[ ]sto  ɛɛ com a norma general, però documentem variants amb [é]
per tota la comarca.

46. Sobretot en l’expressió castellana desde luego.
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1.1.1.2.3 Les es tòniques en la morfologia verbal47

Exposem a continuació la distribució que presenten les  es en la morfologia verbal i en

aquells temps en què presenten posició tònica. No hem apuntat els casos que, sense

vacil·lar, han presentat la mateixa solució que el català nord-occidental.

Veurem com la distribució de les es en la morfologia verbal acostuma a alinear sobretot

les valls del nord amb les solucions adoptades pel gascó, unes solucions que acostumen

a repetir-se també a les valls centrals i del sud.

1.1.1.2.3.1 L’infinitiu

Essencialment, trobem que l’obertura de les es en l’infinitiu dels verbs respon als criteris

etimològics que ja hem explicat anteriorment: és a dir, Ĕ > [ ] (amb excepcions), -ɛɛ AY- > [ ],ɛɛ

i  Ē,  Ĭ >  [é]  (amb excepcions).  Unes excepcions,  però,  que es tradueixen en casos de

vacil·lació i no permeten establir una normativa general en gairebé cap cas. Si fem un cop

d’ull als mapes d’aquest apartat podem veure com les diferents variants tenen presència

per gairebé tota la comarca. Hem de tenir em comte, també, que tal com afirma Motlló

(2010: 24),  els acabaments en  -er dels infinitius s’haurien pogut veure influenciats per

l‘analogia amb els sufixos provinents de -ARIU, cosa que n’hauria afavorit l’obertura.

beure < BĬBĔRE Trobem b[é]ure arreu.

fer < fayre < FACĔRE48 Vacil·lació per tota la comarca amb un clar predomini de les
variants amb [ ]. ɛɛ

haver / ver < HABĒRE Tenim les dues variants repartides. Al sud de la comarca
predominen les formes amb [ ], mentre que al nord trobemɛɛ
formes amb [é] quasi exclusivament.

47. En aquest capítol ens centrarem en les es. Si voleu consultar la morfologia sencera dels verbs,

consulteu l’apartat 3.8.

48. La presència de la e oberta en aquest verb (igual com en néixer i  péixer) ja l’hem explicat en

l’apartat 1.1.1.2.2.1.3 referent als diftongs provinents de -AY- del llatí vulgar.
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néixer < nayxer < NASCĔRE Trobem les dues variants n[ ]ixerɛɛ  i  n[é]ixer repartides per
arreu,  amb  una  presència  lleugerament  superior  de  les
solucions amb [é]. (mapa 057)

péixer < payxer < PASCĔRE p[ ]ixer a Bonestarre, Escaló, Esterri, Lleret, Ribera de C. iɛɛ
Son;  p[é]ixer  a  Ainet  de  B.,  Caregue,  Escós,  Gavàs,  la
Bastida, la Guingueta, Llessui, Romadriu, Tor i Tírvia.

poder / poguer < *PŎTĒRE Vacil·lació a favor de les variants amb [ ] al sud; valls deɛɛ
Farrera,  Cardós,  Espot  i  Àneu exclusivitat  de les formes
amb [é].

saber / sapiguer < SAPĔRE Vacil·lació i predomini de les formes amb [ ] al sud i [é] aɛɛ
les valls d’Àneu, Espot i Cardós.

ser < ĔSSĔRE Vacil·lació  per  tota  la  comarca  amb  predomini  de  les
variants amb [ ]. (mapa 058)ɛɛ

siguer < ĔSSĔRE Vacil·lació per arreu amb predomini de les formes amb [ ].ɛɛ
[é] a les valls d’Espot i Àneu.

tinguer < TENĒRE Trobem  tingu[ ]rɛɛ  repartit  per  totes  les  valls.  tingu[é]r a
Alendo, Embonui, Escàs, Espot, Isil, Jou, la Guingueta, la
Pobleta, Montenartró, Tavascan, València i Vilamur.

treure < *TRACĔRE49 tr[ ]ureɛɛ  com a norma general; tr[é]ure a Aineto, Anàs, Gerri,
Aguiró, Lleret, Ribera de C. i Seurí.

veure < VĬDĒRE v[ ]ure a les valls del sud.  ɛɛ Certa vacil·lació a les valls de
Baiasca, Farrera i Àneu. V[é]ure a les valls del nord.

voler / volguer < VŎLĒRE [ ] a les valls del sud. [é] a les valls de Farrera, Cardós,ɛɛ
Espot i Àneu.

Bona part del pallarès, com hem pogut veure i tal com ja van notar Julià, Romero i Creus

(2004:  31)  no fa  distinció  entre  veure  i  beure,  cosa que moltes  vegades dóna lloc  a

confusions.

Pel que fa al gascó, tenim que majoritàriament segueix les seues regles fonètiques:  Ĕ

49. Documenten els casos en que els verbs néixer i treure es pronuncien amb e.
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dóna com a resultat una [ ] (ɛɛ h[ ]r  ɛɛ i [ ]sterɛɛ ) i  Ē i  Ĭ donen una [é]: (b[é]uer, au[é]r,  pod[é]r,

sab[é]r, t[é]nguer, v[é]der i vol[é]r). Sobretot les valls del nord també s’adapten a aquesta

evolució.

El verb haver, < HABĒRE i que per tant hauria d’haver donar com a solució [é] presenta [ ]ɛɛ

a les valls del sud a causa de la influència de la consonant ròtica, que, tal com hem vist,

podia provocar l’obertura d’aquesta vocal.

El verb saber, però, provinent d’una Ĕ s’escapa de la norma, ja que presenta [é] tant a les

valls del nord com en gascó.

1.1.1.2.3.2 El gerundi

La majoria  dels  gerundis  es pronuncien amb  e tancada:  perd[é]nt,  visqu[é]nt,  coi[é]nt,

trai[é]nt...

Aquests són alguns casos d’excepcions més aviat aïllats que hem detectat:

fent [ ] repartida per tota la comarca; [é] localitzat amb certa timidesa perɛɛ
les valls del sud i en algun cas també en les valls del nord. (mapa 059)

havent / vent [é] com a norma general; [ ] a Escàs, Llessui, Peramea i Seurí.ɛɛ

sent s[ ]ntɛɛ  a  Gerri,  la  Guingueta  i  València;  s[é]nt a  Anàs,  Bonestarre,
Cabdella, Gerri i Ribera de C.

siguent [é] a Esterri, Jou, la Pobleta, Mont-ros i València ; [ ] a Montardit de D.ɛɛ
i Sort.

tinguent tingu[é]nt a Bretui, Cabdella i Gerri.

volguent [é]  a  Escaló,  Gerri,  la  Pobleta,  Roní,  Soriguera  i  València;  [ ]  aɛɛ
Cabdella i Montardit de B.

1.1.1.2.3.3 El participi

Els únics participis que en pallarès poden actuar de manera diferent al català occidental

són els participis dels verbs fer i traure. Provinents del diftong llatí -AY-, tots dos presenten

e oberta en la majoria dels casos i també en gascó:  h[ ]t, tr[ ]tɛɛ ɛɛ . Presenten distribucions
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similars  els  compostos  formats a  partir  d’aquests  dos verbs:  (distret,  desfet,  satisfet  i

refet).

fet Vacil·lació arreu de la comarca amb un clar predomini de les formes
amb [ ]. (mapa 060)ɛɛ

tret tr[ ]t  ɛɛ a  Escós,  Gerri,  Peracalç,  Peramea,  Rialb,  Seurí,  Soriguera,
Sorpe,  Tornafort  i  València;  tr[é]t  a Ainet  de C.,  Altron,  Bonestarre,
Esterri,  la  Bastida,  la  Guingueta,  Llagunes,  Llavorsí,  Llessui,
Malmercat i Montardit de B.

1.1.1.2.3.3 El present d’indicatiu

1a p. pl. -em La majoria de pronúncies són amb [é]. Trobem vacil·lació general al
batlliu de Sort i a les valls d’Àssua i Àneu. Alguns casos de [ ] a la Vallɛɛ
Farrera i la Vall de Cardós. (mapa 061)

2a p. pl. -eu Pràcticament totes les pronúncies són amb [é]. Tanmateix, s’espigolen
casos de pronúncies amb [ ] per arreu:  ɛɛ vol[ ]u  ɛɛ a Arestui;  valor[ ]u  ɛɛ a
Bernui; pos[ ]uɛɛ  a Caregue; asperar[ ]u ɛɛ a Roní; etc.

Aquestes persones del plural, les quals en aranès presenten [ ] en comptades ocasionsɛɛ

(trobem les dels verbs (caure, èster (estar), fer, trèir (treure) i ser), s’han vist afectades per

les corresponents formes del futur, on la [ ] té una presència força més remarcable (Motllóɛɛ

2010: 24).

Per a la resta de verbs, la distribució que presenten de les  es tòniques és bàsicament

etimològica, amb els següents casos:

1a  p.  sing.  v.  engegar:
engegues

eng[ ]gues ɛɛ a Isil; eng[é]gues a Montardit de B.

1a p. sing. v. fer: fem Vacil·lació  sobretot  a  les  valls  d’Àssua i  Àneu.  A la
resta majoria de pronúncies amb [é].

2a p. sing. v. fer: feu Majoria de pronúncies amb [é] amb força casos de [ ]ɛɛ
repartits per arreu.

1a p. sing. v. regar: regues r[ ]guesɛɛ  a Isil.
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1a p. sing. v. saber: sé Majoria de pronúncies amb [é] a Gerri, Vall d’Escós,
batlliu de Sort i les valls de Siarb i Àssua. Vacil·lació a
la resta.

2a p. sing. v. ser: ets Trobem les dues formes ([ ]ts  ɛɛ i  [é]ts)  repartides per
arreu. Al nord són més habituals les pronúncies amb
[ ].ɛɛ

3a p. sing. v. ser: és Presenta la mateixa distribució que la segona persona
del singular del mateix verb.

v. deixar d[ ]ix[e]ɛɛ  i  d[ ]ixenɛɛ  a Gavàs, Isil i València; [é] com a
norma general.

v. deure: dec, deus deu, deuen Certa  vacil·lació  al  sud  de  la  comarca  amb  un
percentatge  superior  de  pronúncies  amb  [é].  Algun
cas esporàdic de [ ] a la resta. (mapa 062)ɛɛ

v.  néixer:  neixo,  neixes,  neix,
neixen

n[ ]ixesɛɛ  a  Àreu;  n[ ]ix  ɛɛ a Tírvia;  n[ ]ixenɛɛ  a  Arestui  i
Baiasca; n[é]ixen a Roní.

v. queixar algunes formes amb [ ] a Alins, Son, Tavascan, Tírviaɛɛ
i València.

v.  veure:  vec  /  vei,  veus  veu,
veuen

[ ] al sud. Vacil·lació que comença a aparèixer a partirɛɛ
de la Vall de Baiasca i la Coma. Al nord majoria de
pronúncies amb [é].

v. tenir:  tens / tes, té, tenen Marcada vacil·lació a les valls del sud decantada cap
a  les  pronúncies  amb  [é];  solucions  pràcticament
només amb [ ] al nord.ɛɛ 50 (mapa 063)

3a p. Sing. v. treure: treu [ ] com a norma general; ɛɛ tr[é]u a Espot, Ribera de C.,
Tor i Sorpe.

3a p. Sing. v. venir: ve Trobem vacil·lació arreu de la comarca.

En  aranès  tenim  es obertes  en  els  verbs  ser  (s[ ]ɛɛ ),  fer  (h[ ]m,  h[ ]tzɛɛ ɛɛ ),  en  la  tercera

persona del singular del verb tenir (t[ ]ɛɛ ) i en totes les formes de present dels verb néixer i

50. El  verb  tenir també presenta  variants  amb tancament  al  present  d’indicatiu:  tins,  tí,  tínen.

Consulteu l’apartat 4.2 de morfologia verbal.
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treure. La resta són tancades. 

Reben la influència de la iod provinent del diftong -AY- llatí,  les  es dels verbs  ser, fer,

deixar, néixer i queixar.

1.1.1.2.3.3 L’imperfet d’indicatiu

La majoria dels imperfets d’indicatiu es pronuncien amb [é] quan tenen aquesta vocal en

posició tònica i en el seu radical,  ja que no hi ha cap desinència que la contingui. La

morfologia verbal pallaresa acostuma a mantenir la vocal  i etimològica en els imperfets

d’indicatiu de la segona conjugació acabats en -ure: kaíβa, t eíβa, beíβaɾ ... per tant, quan

apareix la e en la posició tònica d’aquests verbs ho fa perquè adopta la morfologia verbal

del nord-occidental.

v. caure qu[ ]i[e] ɛɛ a Ainet de C. i Balestui.

v. deure Vacil·lació al sud que comença a minvar a la Vall d’Àssua. [é] d’allí cap al
nord.

v. dir d[ ]ia  ɛɛ a Ainet  de C.,  Gerri  i  Montcortès;  d[ ]ie  ɛɛ a Ainet  de C.,  Balestui,
Bretui, Gerri, Montcortès, Rialb i Ribera de C; d[ ]iom ɛɛ a Ainet de B., Ainet
de C., Bretui, Gerri i Ribera de C;  d[ ]ien  ɛɛ a Ainet de C., Balestui, Bretui,
Gerri i Montcortès.

v. fer Majoria de pronúncies amb [ ], tot i que se’n troben amb [é] per tota laɛɛ
comarca.

v. ser Mínima vacil·lació a les valls del sud que es resol a favor de les variants
amb [ ]; a les valls del nord s’espigolen alguns casos amb [é] a la Vall deɛɛ
Cardós, mentre que a la resta només es documenta [ ]. (mapa 064)ɛɛ

v. treure tr[ ]ia ɛɛ a Montesclado; tr[ ]i[e]ɛɛ  a Ainet de C. i Ribera de C; tr[ ]v[e] ɛɛ a Àreu;
tr[ ]ien ɛɛ a Gerri.

v. veure Vacil·lació arreu.

L’aranès pronuncia amb e oberta els imperfets dels verbs caure, fer, ser i treure.
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1.1.1.2.3.4 El futur

Les formes de futur que en pallarès presenten  e tònica en la seua desinència són les

primeres del singular i del plural, i la segona del plural: cantaré, cantarem, cantareu.

Tal com expliquen Moll (1991: 167) o Badia i Margarit (1981: 372), les formes de futur en

català procedeixen del que en llatí clàssic era una perífrasi formada per l'infinitiu del verb

+ el present del verb haver (HABĒRE). És a dir, que per a la primera persona del singular

tindríem  CANTĀRE HABEO,  i  per a la segona  CANTĀRE HABES.  L’evolució que van seguir

aquests paradigmes va ser la següent:  CANTĀRE HABEO >  CANTĀRE *ayo >  cantaré,  de

manera que en aquesta fase intermèdia apareixia el diftong -AY-, el qual ja hem vist que

en pallarès ha donat com a resultat una [ ].ɛɛ

Com  a  norma  general,  tenim  que  per  a  la  primera  persona  del  singular  el  pallarès

pronuncia e oberta: cantar[ ]ɛɛ , arribar[ ]ɛɛ , traur[ ]ɛɛ ... tot i que la vacil·lació torna a ser present

en tota la comarca. Només a Gerri  i  a les dues valls adjacents d’Escós i  de Siarb hi

predominen les formes amb [é],  mentre que a la resta hi  trobem un predomini de les

formes amb [ ] que es fa més evident a mesura que ens movem cap al nord (mapa 065).ɛɛ

Tota la comarca torna a presentar elements de transició cap al gascó en aquesta forma

verbal, el qual també presenta [ ] en la primera persona del singular: ɛɛ penjar[ ], creisher[ ],ɛɛ ɛɛ

dar[ ] (ar. totes tres). Les altres formes de futur amb una  ɛɛ e tònica ja no s'han format a

partir  del  diftong  -AY-  (1a  p.  pl:  CANTĀRE *ABEMUS >  cantarem;  CANTĀRE *ABETIS >

cantareu),  però per analogia amb la primera persona del singular també podem trobar

casos amb e oberta a la primera del plural (parlar[ ]m, obrir[ ]m, far[ ]m...ɛɛ ɛɛ ɛɛ ) amb la mateixa

distribució que per a la primera del singular, i en menor mesura amb la segona del plural

(agafar[ ]u,   esperar[ ]u...ɛɛ ɛɛ ). En gascó, aquestes formes del plural presenten a: penjaram,

penjaratz, creisheram, creisheratz (ar. totes quatre).

1.1.1.2.3.5 El condicional

De manera similar  com ho  ha  fet  el  futur,  els  condicionals  en  català  provenen d'una

perífrasi formada per l'infinitiu del verb + imperfet d'indicatiu de l'auxiliar  haver  (HABĒRE):

CANTĀRE + HABEBAM > CANTĀRE *ABÍAM > CANTĀRE-íam.

En pallarès,  els únics condicionals que presenten  e oberta són els dels verbs  haver i
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deure, els quals han conservat la Ē etimològica de l’infinitiu a partir del qual s’han format:

HABĒRE i  DEBĒRE. Aquesta Ē, finalment ha tendit a obrir-se a causa de la influència de la

consonant ròtica, però tampoc no hem de menystenir la desinència  -era  de la primera

persona del singular, la qual hauria pogut rebre l’influx del sufix -ARIA llatí i posteriorment

traspassar-la a la resta de la conjugació per analogia.

Tots dos actuen sempre com a verbs auxiliars:  deguere gastar, deguera tenir, hagueres

dit,  haguere  conservat… La  quantitat  de  casos  documentats  no  ens  permet  fer  una

explicació exhaustiva de la distribució que presenten les diferents formes de la conjugació,

però sí que donen una idea de la vacil·lació que com sempre hi és present. Els casos que

hem registrat són eĺs següents:

deure (mapa 066)

1a. p. sing. DĒBĒRE + íam degu[ ]raɛɛ  a  Aineto,  Alendo,  Alins  i  Montardit  de  B;
degu[é]ra a la Guingueta.

2a. p. sing. DĒBĒRE + ías degu[ ]resɛɛ  a Ainet de C; degu[é]res a Montenartró.

3a. p. sing DĒBĒRE + íat degu[ ]reɛɛ  a  Ainet  de  B.,  Alins,  Araós,  Burg,  Lleret,
Montenartró,  Ribera  de  C.,  Rodés,  Roní,  Seurí  i  Tírvia;
degu[é]re a Bonestarre, Farrera, Llagunes, Montardit de B.,
Peracalç, Romadriu, Soriguera i Tírvia.

1a. p. pl. DĒBĒRE + íamus degu[ ]rom ɛɛ a Alins i Rodés; degu[é]rom a Anàs.

3a. p. pl. DĒBĒRE + íant degu[ ]ren  ɛɛ a  Ainet  de  B.,  Alins,  Arrós,  Montardit  de  B,
Montenartró,  Rodés  i  Seurí;  degu[é]ren  a  Farrera,  la
Guingueta, Montardit de B. i Soriguera.

haver

1a. p. sing. hagu[ ]raɛɛ  a Alins, Burg, Montardit de B. i Seurí; gu[ ]ra ɛɛ a Ainet de B.,
Alins, Farrera, Lleret, Llessui i Ribera de C.

2a. p. sing. gu[é]res a València.

3a. p. sing hagu[ ]reɛɛ  a  Alins;  gu[ ]re  ɛɛ a  la  Bastida  i  Àreu;  gu[é]re  a  Cabdella,
Aguiró i Són.
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1a. p. pl. hagu[e]rom a València i Ribera de C.

2a. p. pl. gu[é]rou a Ribera de C.

3a. p. pl. hagu[ ]renɛɛ  a Alins; gu[ ]renɛɛ  a Lleret.

1.1.1.2.3.6 El present de subjuntiu

En present de subjuntiu només presenten es tòniques els verbs que les contenen en el

radical.  Els  que  hem  trobat  que  han  presentat  una  distribució  diferent  a  la  de  nord-

occidental són aquests:

v[é]ga (jo) a Baiasca i València.

cr[ ]gues ɛɛ (tu) a Anàs.

tr[é]gues (tu) a Rialb.

v[é]gues (tu) a Isil i València.

v[é]iguen (ells) a Esterri i la Bastida.

1.1.1.2.3.7 L’imperfet de subjuntiu

L’imperfet de subjuntiu presenta les següents desinències en pallarès: -essa, -esses, és /

-ès, -éssom / -èssom, -éssou / -èssou, -éssen / -èssen. 

Tornem a tenir una gran vacil·lació en totes les formes

1a. p. sing. Hem trobat [ ] a la Vall d’Àssua i a la Coma; [é] a la Vall de Baiasca i aɛɛ
la de Cardós, i vacil·lació a la resta.

2a. p. sing. Trobem [ ] a la Coma i a Àssua; [é] a Gerri i les valls d’Escós, Cardós,ɛɛ
Espot i Àneu. Vacil·lació a la resta.

3a. p. sing [ ] a la Vall d’Àssua i Montenartró; [é] a Gerri, valls d’Escós, de Siarb iɛɛ
Baiasca. Vacil·lació a la resta.

1a. p. pl. [ ] a la Vall d’Àssua i Montenartró; [é] al sud, i a les valls del nord, onɛɛ
també s’hi espigola algun cas amb [ ].ɛɛ

2a. p. pl. [ ] a Esterri, Llessui, Rialb, Arestui, Surp, Seurí i Sorre; [é] a Araós,ɛɛ
Arestui,   Baiasca,  Balestui,  Baro,  Embonui,  Lladorre,  Montcortès,
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Peramea, Ribera de C, Sellui, Surri i València.

3a. p. pl. [ ]  a  la  Vall  d’Àssua,  batlliu  de  Sort,  Montenartró  i  Vall  Farrera;ɛɛ
majoritàriament [é] al sud i a la Vall Fosca i les valls de Baiasca i Àneu.
[é] a la Vall d’Espot i a la de Cardós.

Hem de tenir en compte que en gascó aranès aquestes desinències presenten [ ]: ɛɛ -èssa,

-èsses,  -èsse,  -èssem,  -èssetz,  -èssen,  però  aquest  fet  no  s’ha  vist  reflectit  en  la

distribució geogràfica, ja que trobem la vacil·lació repartida més aviat aleatòriament, i no

seguint una línia nord-sud. Tot i que a les valls del sud no apareixen imperfets amb [ ], enɛɛ

l’obertura de l’imperfet s’hi endevina la influència del sufix -ARIU llatí, el qual hauria actuat

sobre la desinència de la tercera persona del singular (-ès) i a partir d’aquí hauria pallat a

la resta. (mapa 067)

1.1.1.3 Les os tòniques

La  distribució  que  presenten  les  os en  pallarès  és  essencialment  etimològica  i  si

exceptuem comptades excepcions podem afirmar  que no difereix  de la  distribució del

català  nord-occidental.  En  aquest  cas,  per  a  l’explicació  hem adoptat,  amb una  sola

excepció,  el  criteri  etimològic,  ja  que l’hem considerat  suficient  perquè la  quantitat  de

casos que s’escapen de la norma no és excessivament elevada. Només el diftong [ow] ha

presentat una casuística mereixedora de ser tractada a part.

Finalment, hem inclòs un apartat intitulat d’altres casos, un calaix de sastre amb diversos

mots  aïllats  que  no  permetien  ser  agrupats  d’altra  manera  ni  per  les  seues

característiques etimològiques ni per les fonològiques.

1.1.1.3.1 La o tònica provinent de Ŏ llatina

La  Ŏ del llatí clàssic ha donat  o oberta en llatí vulgar i també en català. El pallarès del

Pallars Sobirà i la Vall Fosca no n’és una excepció: m[ ]ure, h[ ]me, d[ ]na, pl[ ]ure...ɔɛ ɔɛ ɔɛ ɔɛ

Alguns  mots,  però,  s’escapen  d’aquesta  regla  i  presenten  vacil·lació,  sobretot  si  van

seguits d’una consonant nasal, un fet que, segons afirma Coromines, ocorre també als
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bisbats de Girona, Elna, i a part del bisbat d’Urgell i del Pallars.51

Els exemples que hem documentat són els següents:

bo/n/na/ns/nes < BŎNUS b[ ]ɔɛ  a  tota la  comarca;  convivint-hi,  trobem  b[ó] a  la
meitat nord: valls d’Àneu, Espot, Cardós, Vall Farrera,
la Coma, Vall de Baiasca i amb menys presència a la
Vall d’Àssua. (mapa 068)

comte  (antropònim:  poble,
barranc i port) > CŎMĔS, -ĬTIS

c[ ]mteɔɛ  com a norma general; c[ó]mte a Gerri.

font < FONS, FŎNTIS f[ ]ntɔɛ  com  a  norma  general;  f[ó]nt a  Ribera  de  C.  i
Vilamur.

força < FŎRTĬA f[ ]rçaɔɛ  com a norma general;  f[ó]rça a  Gerri,  Lleret  i
Montardit de B.

fossa < FŎSSA f[ ]ssaɔɛ  a la Bastida i València.52

front < FRŌNS, FRŎNTIS fr[ ]ntɔɛ  com a norma general;  fr[ó]nt  detectat a Gavàs i
Isil.

gros < GRŎSSUS gr[ ]sɔɛ  com a norma general; gr[ó]s a Ainet de B. i Àreu.

hostia < HŎSTĬA h[ ]stiaɔɛ  com  a  norma  general;  espigolem  h[ó]stia a
Montcortès i Peracalç.

monja < MŎNĂCHUS m[ ]njaɔɛ  a Anàs i Araós; m[ó]nja com a norma general.

però < PER HŎC per[ ]ɔɛ  com  a  norma  general;  per[ó] per  arreu,  però
sobretot a les valls del sud.

poble < PŎPŬLUS p[ ]bleɔɛ  com a norma general; p[ó]ble a Gavàs, Isavarre
i Àreu.

pont < PONS, PŎNTIS p[ ]ntɔɛ  com a  norma general;  p[ó]nt a  Isil,  Lladorre  i

51. Segons el DECat, a l’explicació que Coromines fa del mot bo. El DCVB documenta la pronúncia

amb o tancada [bó] fins i tot a Massalcoreig, cosa que avui dia ja no se sent.

52. També amb o oberta a les Illes, País València, Rosselló i part del Principat, segons Coromines

(DECat)
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València.

Port Ainé, on port > PŎRTUS P[ó]rt Ainé arreu.

rotllo < RŎTŬLUS r[ ]tlloɔɛ  a Alins, Bretui,  Escaló, Gerri,  Montardit  de B.,
Roní, Sorre, Tírvia i València; r[ó]tllo a Aineto.

La o tancada de poble, la qual apareix sempre que ens referim al topònim de la Pobla de

Segur, és un derivat postverbal del verb poblar.53 És probable que hagi ocorregut quelcom

similar amb Port, però no com a derivat postverbal, sinó per analogia amb el verb portar.

1.1.1.3.2 La o tònica provinent de Ō i Ǔ llatines

Com és sabut, aquestes dues vocals llatines han donat o tancada en la majoria de parlars

catalans: verg[ó]nya, s[ó]fre, f[ó]rn, b[ó]ca...

En pallarès  també tenim aquest  resultat  en la  majoria  dels  casos,  amb les  següents

excepcions:

com (adverbi) < QUŌMŎDO c[ó]m  és la norma general; hem detectat alguns casos
de  c[ ]m  ɔɛ a  Alins,  Araós,  Caregue,  Escàs,  Gerri,  Isil,
Montardit de D., Peramea, Roní, Sorpe i Tornafort.54

doncs < DŬNC d[ó]ncs  com  a  norma  general;  d[ ]ncsɔɛ  a  Bonestarre,
Gerri, la Guingueta Roní, Saurí, València i Vilamur.55

53. DECat.

54. Tal com afirma Sistac (1993: 174), la pronúncia d’aquest adverbi amb [ó] és la general en nord-

occidental,  malgrat  que  Coromines  afirmi  que  al  Principat  (incloent  el  dialecte  occidental)  es

pronunciï amb [ ] i que el DCVB no reculli cap variant amb [ó].ɔɛ

55. La vacil·lació es troba en les variants do[ŋ]s i dons; les variants donc i donques es pronuncien

sempre amb o tancada.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                101

dos < DŬŌS d[ ]sɔɛ  arreu;  d[ó]s detectat sobretot a les valls del nord:
Escaló,  Gavàs,  Isavarre,  Jou,  la  Guingueta,  Llagunes,
Lleret,  Peramea,  Ribera  de  C.,  Roní,  Son,  Tavascan,
Tornafort, Tírvia, València i Àreu.56

flor < FLŌS Tenim fl[ ]r ɔɛ arreu.57 

molt/a/s/es < MŬLTUS Vacil·lació a favor de les formes amb [ ] a les tres vallsɔɛ
del nord: Àneu, Espot i Cardós; a la resta, la vocal oberta
té  poca presència  o  pràcticament  gens,  exceptuant  el
nord de la Vall Fosca, on torna a aparèixer. (mapa 069)

ombra < ŬMBRA58 [ ]mbraɔɛ  a  Baen,  Gerri,  la  Pobleta,  Llessui,  Mont-ros,
Peracalç, Peramea, Puigforniu, Rialb i  Roní;  [ó]mbra a
Alins,  Baiasca,  Bonestarre,  Escaló,  Farrera,  Llavorsí,
Llessui, Son, Surri, Tírvia i València.

roig < RŬBEUS r[ ]iɔɛ  com  a  norma  general;  R[ó]i a  Esterri,  Llessui  i
Seurí.59

sifó < SĪPHŌNIS sif[ó]n a la Bastida i Llavorsí.

sota60 < *SŬBTA s[ ]ta  ɔɛ com  a  norma  general;  s[ó]ta a  Baiasca,
Bonestarre, Isil, Lleret i Tornafort.

1.1.1.3.3 El diftong [ow]

Aquest  diftong  es  pronuncia  en  pallarès  com  a  norma  general  amb  o oberta  per

diferenciació vocàlica61 o dissimilació: n[ ]u, b[ ]u, r[ ]ure, m[ ]ure...ɔɛ ɔɛ ɔɛ ɔɛ  Tanmateix, presenta

56. Un altre fenomen de transició cap al gascó, en el qual el tancament encara és més pronunciat:

[dys]. 

57. Per analogia, el pallarès també obre les os del cognom castellà Flores o del nom també castellà

Flora.

58. Pronunciat moltes vegades amb s inicial, sombra, per influència del castellà.

59. Els tres casos detectats de [ó] fan referència a Roi com a antropònim, concretament com a nom

de casa. És general, també, Roi com a nom de casa pronunciat amb [ ].ɔɛ

60. Comparteix espai amb l’adverbi i preposició davall i amb l’adverbi baix.

61. Moll (1991: 82). A Guardamar, aquesta dissimilació arriba fins a l’extrem d’obrir en -au aquest
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alguns cops certa tendència a tancar-se. Aquí en tenim els exemples:

coure < CŎQUĔRE c[ ]ureɔɛ  com a norma general; c[ó]ure a Isavarre i Sort.

dijous < DIE(S) IŎUIS dij[ ]usɔɛ  com  a  norma  general;  dij[ó]us espigolat  a  Isavarre,
València i Peramea.

Jou < JŬGUM J[ ]uɔɛ  a Ainet de C., Anàs, Bonestarre, Embonui, Escaló, Escàs,
Gavàs, la Guingueta i Son;  J[ó]u a Gavàs, Jou, la Guingueta i
Son.

jou < JŬGUM j[ ]u ɔɛ a Caregue, Llavorsí, Lleret i Norís; j[ó]u a Lleret.62

ou < ŌVUM [ ]uɔɛ  com a norma general; [ó]us a Lleret i Son.

pou < PŬTĔUS p[ ]uɔɛ  a Bernui, Escós, Esterri, la Guingueta, Mencui, Montardit de
B., Peramea i Surri; p[ó]u a Peramea i Tavascan.

plou < PLŎVĔRE pl[ ]u ɔɛ com a norma general; pl[ó]u a Isil i Ribera de C.

prou < PRŌDE pr[ ]uɔɛ  arreu de la comarca, amb pronúncia única a les valls del
sud, al batlliu de Sort i la Vall Fosca; vacil·lació amb  pr[ó]u que
comença  a  aparèixer  a  partir  de  Montenartró  i  Vall  d’Àssua,  i
afecta tot el nord. (mapa 070)

tou < TŌFUS t[ ]u ɔɛ arreu.

1.1.1.3.4 D’altres casos

Andorra And[ ]rra ɔɛ arreu.

compte < COMPŬTUS c[ ]mpteɔɛ  a  Arcalís,  Balestui,  Gerri,  Peracalç  i  Peramea;
c[ó]mpte  a  Ainet  de  C.,  Alendo,  Bernui,  Caregue,  Embonui,
Esterri, Gerri, Isil, la Guingueta, Llarvén, Llessui, Montardit de
D.,  Montcortès,  Peramea,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Roní,  Son,
Soriguera i Tavascan.

diftong en posició final: au, plau, prau… (Segura 2001: 95).

62. L’informant de Lleret és el mateix per a les dues pronúncies. Molt probablement, la pronúncia

amb [ó] és una analogia amb el topònim J[ó]u.
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Contra (antropònim)63 C[ ]ntraɔɛ  a Llessui i Seurí.

contra < CONTRĀ c[ó]ntra  com a norma general arreu; espigolem alguns casos
de c[ ]ntra ɔɛ a Arcalís, Gerri, Llagunes, Montardit de D., Peracalç
i Soriguera.

gorra Trobem  g[ ]rraɔɛ  a  Ainet  de  C.,  Àreu,  Caregue,  Escàs,  Pujol,
Rodés i Soriguera; trobem g[ó]rra a Rialb.

hola h[ ]la ɔɛ a Araós, Arestui, Baén, Burg, Escaló, Espot, Montcortès,
Peramea,  Ribera  de  C.,  Rodés,  Seurí  i  Tavascan;  h[ó]la  a
Llagunes

jo < ĔGO aquest  pronom  personal  presenta  vacil·lació  de  pronúncia
arreu de la comarca; les valls d’Escós i Siarb, i el municipi de
Gerri presenten una majoria de pronúncies amb [ó]; a la resta
hi predomina la [ ]. (mapa 071)ɔɛ

1.1.1.4 Altres canvis en vocals tòniques

L’adverbi i preposició damunt, a part de presentar canvis en la vocal àtona tal com hem

vist en l’apartat 1.1.1.3.1 de vocalisme àton, també presenta vacil·lació en la pronúncia de

la vocal tònica.  Damunt prové d’una aglutinació de  d’amunt, que a la vegada prové de

munt i  el  qual  prové del  llatí  MONS,  MONTIS.  El  dialecte pallarès  ha conservat  en part

aquesta  o etimològica.  Tal  com podem veure al  mapa 010,  trobem pronúncies amb  o

bàsicament al nord de la comarca. Si observem com actua l’occità, veiem que aquesta

vegada s’alinea amb el francès i no amb el català (dessús, sus), un fet que ens indica que

en aquest cas les valls del nord han servat per elles soles un estadi més antic de la

llengua,  sense  que  hi  hagi  hagut  influència  de  l’occità.  Aquest  fet  no  el  considerem

extrapolable als altres casos on sí que hi ha hagut conincidència. És difícil,  i  fins i  tot

estèril,  esbrinar si  un tret  compartit  ho és arran del  manlleu o bé arran d’una solució

etimològica comuna. En tot cas queda clar que el fet de compartir-lo ajuda a conservar-lo.

63. Ca de Contra, nom de casa.
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1.1.2 El vocalisme àton

El  vocalisme àton del  Pallars  Sobirà i  la  Vall  Fosca està conformat  per  les  següents

vocals:

i u

       e                   o

       ɐ

       a

Pel  que  fa  a  les  cinc  vocals  /i/,  /e/,  /a/,  /o/,  /u/,  la  pronúncia  és  clara  i  entenedora i

s’identifiquen perfectament. Representem com a vocal quasioberta central [ ] la solucióɐ

fonètica que presenta la vocal medial oberta /a/ en posició final absoluta, tot  i  que en

realitat hem de dir que agrupa tot un seguit de realitzacions disperses que es mouen en la

part baixa del trapezi acústic.64

Tal com afirma Carles Segura (2001: 27), el català occidental, a diferència de l’oriental, no

gaudeix d’una situació fixada quant a la realització de les vocals àtones i la zona que hem

estudiat  no n’és pas una excepció;  més aviat  al  contrari.  Els  motius d’aquest  canvi  o

d’aquesta vacil·lació interna tendeixen a apuntar, com és costum, cap a la influència que

exerceix  la  normativa  ortogràfica  sobre  la  parla  i  també la  presència  dels  mitjans  de

comunicació. En el nostre cas, hem de tenir en compte que la majoria dels entrevistats

són  gent  que  no  ha  rebut  escolarització  en  català  i  la  influència  dels  mitjans  de

comunicació en aquesta llengua els és relativament recent, però tot i així veurem com el

dialecte  està  subjecte  a  una  gran  variació  interna  que  s’aprecia  especialment  en  la

realització del vocalisme àton, el qual ja és de per si un dels aspectes més movibles que

acostumen a presentar les llengües.

64. Vegeu-ne la discussió en el següent apartat d’aquest mateix capítol.
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1.1.2.1 La vocal /a/ àtona final en síl·laba lliure

La vocal /a/  àtona final en síl·laba lliure presenta una exagerada diversitat al·lomòrfica

perceptible  perfectament  per  tota  aquella  persona  capaç  d’escoltar  amb  una  mica

d’atenció. En l’article de Beà (2013) sobre aquesta vocal es pot observar gràficament com

es distribueix aquesta diversitat en funció dels diferents contextos adjacents proposats per

Recasens  (1986:  139-144).  La  variació  que  se’n  desprèn  és  tan  gran  que  qualsevol

proposta de representació del fonema resulta forçosament inexacta. Si intentem extraure

les freqüències amitjanades de tots els resultats que apareixen en l’article de Beà ens surt

una vocal molt pròxima a la central quasioberta [ ], tal com podem veure en el següentɐ

gràfic:65

65. F1:  597 Hz;  F2:  1396Hz. Basant-nos en aquestes freqüències amitjanades hem utilitzat  el

símbol fonètic [ ] a l’inici del capítol per representar aquesta pronúncia, la qual, en una transcripcióɐ

acurada, hem de diferenciar forçosament de la vocal [a].
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Tanmateix, si hem de proposar un símbol per a la representació general d’aquest fonema,

ens quedem amb [a].

Si  intentem trobar  una  explicació  del  fenomen,  en  un  primer  moment  tots  els  indicis

apuntarien cap a un procés de canvi del pallarès cap al  gascó,  el  qual realitza [o]  la

vocal /a/ àtona en síl·laba final lliure. Això no obstant, un procés de canvi, tal com el van

descriure Chambers i Trudgill (1980 125-142) implicaria que tota la comarca del Pallars

hauria d’actuar com a zona de transició cap a l’occità, de manera que com més al nord

ens traslladéssim, més marcat hauria de ser el fenomen; és a dir, que a les valls del nord

hauríem de trobar un percentatge més alt de realitzacions pròximes a [o] que no pas a les

valls  del  sud.  Si  tornem  a  fer  un  cop  d’ull  a  l’article  de  Beà,  però,  veiem  que  la

representació  geogràfica  de  les  freqüències  formàntiques  presenta  una  distribució

totalment aleatòria per la zona estudiada.

En la mesura que la comarca del Pallars es troba inclosa entre el català nord-occidental,

on  la  vocal  es  pronuncia  majoritàriament  [a],66 i  entre  l’occità  meridional,  el  qual  la

pronuncia  [o]  majoritàriament  i,  tenint  en  compte  que  trobem  al  Pallars  les  dues

realitzacions,  no  dubtem  a  classificar-hi  aquest  tret  com  un  fenomen  de  transició.

Tanmateix,  aquesta  transició  es  presenta  de  forma  dispersa  entre  els  parlants  de  la

comarca i fins i tot entre habitants d’un mateix municipi. L’explicació d’aquest fenomen ens

queda per resoldre.

1.1.2.2 La vocal /e/ en posició inicial

1.1.2.2.1 Els segments inicials en- i es-

Per a les representacions dels diferents termes, entre claudàtors hem marcat la pronúncia

del segment que ens interessa amb símbols de l’AFI. Per a la resta de la paraula, hem

seguit  la  normativa  ortogràfica  actual.  Per  exemple,  quan  trobem  escrit  [a]ndavant

significa  que  la  /e/  inicial  l’hem  documentat  pronunciada  [a],  però  no  donem  cap

informació sobre la /a/ de la segona síl·laba, ja que no la considerem pertinent en aquest

66.  Òbviament,  també  es  pronuncia  [ ]  a  la  zona  d’influència  de  Lleida,  però  aquest  fet  noɛ

interfereix en la hipòtesi.
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apartat. En casos on hem trobat interessant concretar un segon segment també l’hem

marcat entre claudàtors: c[i]m[e]nt[i]ri.

En casos en què les paraules apareixen amb més de dues variants, hem triat la variant

representativa del segment en qüestió. Per exemple, per al segment en- inicial donem el

terme  enamorat i  en marquem la pronúncia amb [a]  inicial  ([a]namorat).  En canvi,  no

incloem en aquest apartat la pronúncia [a]n[i]morat, la qual tractarem més endavant.

Pel que fa a la pronúncia dels verbs, la majoria de les vegades els hem escrit en infinitiu,

la qual cosa no vol dir que sigui exactament aquesta la forma verbal que hem documentat.

Marcar el verb  estar pronunciat com  [a]star significa que la pronúncia majoritària en la

resta  de  temps  també  és  amb [a]  inicial:  [a]stic,  [a]stava…  Quan ho  hem considerat

oportú, hem especificat els temps amb una nota al peu de pàgina. Un exemple d’un verb

que no està en infinitiu indica que aquell és el temps verbal que tenim documentat.

Com a norma general, els segments en- i es- inicials es pronuncien [a]:

encabat – [a]ncabat (mapa 001)

endavant - [a]ndavant

enciam - [a]nciam

enganxar - [a]nganxar

encara - [a]ncara

enamorat - [a]namorat

estar - [a]star (mapa 002)

Estaron - [a]staron

estudis - [a]studis

escoles - [a]scoles

Davant de la conjunció i  del pronom relatiu  que, i  davant de la preposició  de,  és molt

freqüent pronunciar l’elisió amb [e].

qu’[e]nsenyave

qu’[e]ncara

qu’[e]ngreixe

d’[e]ncàrrecs

d’[e]nsenyar

d’[e]ndevinar

qu’[e]studiàvom

qu’[e]staves

qu’[e]speraven

d’[e]star

d’[e]stufes
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Davant dels pronoms febles  me,  te,  se, tenim vacil·lació de pronúncia, sobretot amb el

segment  en- i,  en  menor  mesura,  el  segment  es-,  que  majoritàriament  continua

pronunciant-se amb [a].

m’[e]ntens

t’[e]ntreteniven

s’[a]nterrave

m’[a]nreda

t’[a]nsenyaré

s’[e]spavilaran

m’[e]scriu

m’[a]spliques

t’[a]staves

s’[a]scalden

El pronom i la preposició en acostumen a pronunciar-se [an] quan no s’elideixen. 

[a]n aguet costat

[a]n via menjat

No és estrany, però, sentir també algunes paraules pronunciades amb [e], sobretot a les

valls d’Àneu o a la part alta de la Vall Ferrera.

[e]ntrar: Gerri

[e]ntraves: Rialb

[e]ntrat: Tor

[e]ntrés: Son

[e]sterri: Gavàs

[e]spera: València

[e]scaquear: Esterri

Pel que fa al prefix  des- situat davant de mots començats per en- o es-, no acostuma a

canviar la pronúncia.

desesperat - des[a]sperat

desenjovar - des[a]njovar

desenrunar - des[a]nrunar

Quant a l’article masculí plural es, es pronuncia sempre amb [e].
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1.1.2.2.2 El segment inicial em-

La tendència general consisteix a pronunciar [a] la vocal d’aquest segment, però trobem

certa alternança repartida arreu de la zona estudiada. Aquests en són alguns exemples

corrents:

embolicar [a]mbolicar com a forma general; [e]mbolicar a Montesclado.

embotit [a]mbotit com a forma general; [e]mbotit a Araós, Lleret, Tavascan i Àreu.

emigrar [a]migrar a Alendo, Araós, Llavorsí i Tírvia; [e]migrar a Alins, la Guingueta,
la Pobleta, Llavorsí, Rialb, Tavascan, Tírvia i Àreu.

emplenar [a]mplenar com a forma general; [e]mplenar a Alendo, Llagunes, Llavorsí,
Ribera de C. i Surri.

emportar [e]mportar a Aineto, Escàs, Farrera, Gerri, Lladorre, Malmercat, Montardit
de D,  Peramea, Puigformiu,  Ribera de C.,  Surri  i  Tavascan;  [a]mportar
com a norma general. (mapa 003)

empresa [e]mpresa a Bonestarre, Isavarre, Son i València; [a]mpresa com a norma
general.

1.1.2.2.3 El segment inicial ex-

Pel que fa a la consonant d’aquest segment, es pronuncia sonora entre vocals [agzákte].

És molt comú que en contacte amb una oclusiva posterior caigui la consonant velar, cosa

que provoca un ensordiment de la sibilant [aspliká],  [asku sió].  ɾ En un primer moment,

aquest fet  podria pressuposar una majoria de pronúncies amb  [a], ja que tots aquests

canvis  deixen un segment [es]-  en posició inicial,  però no és així.  Trobem en aquest

segment, per tant, una vacil·lació força estesa al llarg de tota la zona excepte a les valls

d’Àneu, on clarament predomina la pronúncia amb [e]. 

exacte [a]xacte  a  Araós,  Cabdella,  Gerri,  la  Guingueta,  Llavorsí,  Montcortès,
Peracalç, Ribera de C., Rodés, Surp, Surri, Tavascan i Àreu;  [e]xacte  a
Ainet, Bernui, Bretui, Esterri, Farrera, Gerri, Isil, Jou, la Guingueta, Lleret,
Peracalç,  Ribera  de  C.,  Rodés,  Soriguera,  Surp,  Tavascan,  València  i
Àreu. (mapa 004)
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excursió [a]xcursió a Altron, Arcalís, Baén, Gerri, la Guingueta, Llavorsí, Ribera de
C., València i Àreu;  [e]xcursió  a Alins, Llavorsí, Montcortès, Sellui, Son,
Sorpe, Tavascan i València.

exemple [e]xemple com a forma general.

explicar [a]xplicar  a Arcalís, Arrós, Baro, Mont-ros, Rubió i Tavascan;  [e]xplicar a
Alins, Araós, Baiasca, Bonestarre, Bretui, Burg, Lladorre, Llavorsí, Lleret,
Ribera de C., Romadriu, Surri, Tavascan, Tírvia i Àreu.

extrem [a]xtrem a Ribera de C; [e]xtrem a Ainet de C., Arestui, Baiasca, Llavorsí i
Tírvia. 

1.1.2.2.4 El segment inicial eu-

Aquest  és un segment  poc prolífic  del  qual  hem pogut  espigolar  poques paraules.  El

localitzem sobretot  en noms de persona (Eugeni,  Eusebi,  Eulària...)  i  s’hi  alterna una

pronúncia entre [e] i [a] inicials que no podem concretar per zones.

El topònim Europa apareix quasi sempre amb [e] inicial. (mapa 005)

1.1.2.2.5 El segment inicial er-

Ens tornem a trobar davant d’un cas amb pocs exemples i sense possibilitats d’agrupar-

se. Els pocs casos apareguts es decanten majoritàriament per una pronúncia amb [a]

inicial.

Arboló67 [a]rboló  a Arcalís,  Balestui,  Peramea i  Rialb;  d’[e]rboló a   Baén,
Mencui i Peramea.

ermita (i derivats) [a]rmita  a  Ainet  de  C.,  Bernui,  Bresca,  Gerri,  Llagunes,
Montesclado, Pujol, Rialb, Rodés, Soriguera i Tavascan; [e]rmita a
Baiasca, Gavàs, Montenartró, Romadriu, Roní, Tavascan, València

67 Tot i que el trobem grafiat amb A-, el nom de l’ermita prové d’Erbolone (Onom) i s’hi detecta

vacil·lació de pronúncia. Coromines afirma que es tracta d’un topònim d’arrel iberobasca, el qual

s’ha trobat  pràcticament sempre escrit  Erb-  (en un sol  cas Arb-).  El  filòleg en documentà una

pronúncia amb [a]- el 1920.Hem de tenir en compte, però, que en el nostre cas tots els exemples

de [e]- inicial ([e]rboló) els tenim documentats precedits de la preposició de, la qual, tal com hem

vist en l’apartat 1.1.1.2.1. en els segments inicials en- i es-, pot contribuir a evitar la neutralització.
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i Àreu. (mapa 006)

Ermengol [a]rmengol a Ainet de C., Embonui, Esterri, Isil, Lleret, Ribera de C.,
Son, Sorpe i València; [e]rm[i]ngol a València.

1.1.2.2.6 El segment inicial eix-

Trobem en aquest cas una forta preponderància de la vocal [a] en totes les valls de la

comarca.

eixamplar (i derivats) [a]ixamplar  a Ainet de C., Arrós, Baiasca, València i  Vilamur;
[e]ixamplar a València.

eixerit [a]ixerit a Bretui, Gerri, jou, la Pobleta i Montardit de B.

eixugar [a]ixugar com a forma general; [e]ixugar a Isil i Lladorre. (mapa
007)

1.1.2.2.7 El segment inicial ed-

Trobem en aquest segment una vacil·lació general amb tendència cap a la pronúncia amb

[e].

edat [a]dat a  Esterri,  Montesclado  i  Vilamur;  [e]dat com  a  forma
general.

edifici (i derivats) [a]difici a Aineto, Peramea, Surp, Surri i Tor; [e]difici com a forma
general.

educar (i derivats) [a]ducar a Baiasca, Bernui, Bretui, Llarvén, Montardit de D., Rialb
i Sellui; [e]ducar a Bernui, Gerri, Llavorsí i Lleret. (mapa 008)

1.1.2.2.8 El segment inicial el-

Segment poc prolífic on torna a dominar la vacil·lació amb preferència cap a les formes

amb [e] a les valls del nord.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                112

elèctric (i 
derivats)

[a]lèctric  a Cabdella,  la Pobleta, Llessui,  Montardit  de B.,  Sellui i  Surp;
[e]lèctric  a Ainet  de C.,  Altron,  Arcalís,  Arrós,  la  Guingueta,  la  Pobleta,
Llavorsí,  Lleret,  Ribera de C.,  Sellui,  Surp,  Tavascan i  València.  (mapa
009)

elegir [a]legir a Escaló i Rialb; [e]legir a Escaló, Tírvia i València.

eleccions [e]leccions com a forma general.

eliminar [a]liminar a Peramea i Tavascan; [e]liminar a Ribera de C.

Elvira [a]lvira  a Llessui, Montardit de D., Rialb, Romadriu i València;  [e]lvira  a
Esterri.

1.1.2.2.9 Algunes conclusions:

Blanca Palmada (1991: 111-120) explicà com els processos de resil·labificació i epèntesi

influïen en el que ella va anomenar reducció de [e] inicial. Segons Palmada, la naturalesa

de la síl·laba inicial és la que condiciona l’elisió de la e-. En un context avocàlic (com per

exemple el  que es donava en llatí  en els  mots  escala  -SCĀLA- o escola  -SCHŎLA-)  es

necessita  una  vocal  epentètica  de suport  per  poder  pronunciar  els  mots  aïlladament.

Aquesta  vocal,  tradicionalment  sempre  ha  sigut  la  e-.  Tanmateix,  quan  la  paraula  va

acompanyada d’un article o d’un demostratiu femení singular, i per tant acabat en -a, és

aquesta vocal final la que fa la funció de vocal de suport, de manera que la e- epentètica

que apareix  al  pronunciar  la  paraula de manera aïllada ja  no és necessària.  Així  ens

trobem que la pronúncia [laskɔɛ la] és la suma de [la] + [skɔɛ la], i no l’ + ascola. 

Si  en  lloc  d’un  article  determinat  l’acompanya  un  d’indeterminat,  també  resulta  més

probable que el resultat de la pronúncia dels dos mots sigui [una] + [skɔɛ la] que no pas [un]

+ [askɔɛ la].

El  seu  article  va  corroborar  i  demostrar  el  que  unes  dècades  abans  ja  apuntava

Coromines (1935: 261) justament fent referència al parlar de la Vall de Cardós:68

68. En els casos que citem textos on apareixen transcripcions amb representacions fonètiques

anteriors a l’AFI, les hem actualitzat per facilitar-ne la comprensió.
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Una  e inicial desapareix darrera un mot terminat en  a, especialment darrera de l’article

femení,  determinat  o  indeterminat.  No és,  doncs,  la  a de l’article,  com en  la  llengua

literària, sinó la e inicial del mot següent, la que s’elideix. Es tracta d’un fenomen general

a tot el català occidental, amb inclusió del valencià; en el nostre parlar, no es presenta,

però, d’una manera inequívoca, donada la tendència ben viva que hi ha a canviar la  e-

inicial pretònica en a-, la qual cosa fa dubtar, en interpretar una forma com laskála, entre

les dues separacions possibles la skála (en lloc de la eskála) i l askála (per la askála). Cal

observar, no obstant, que les formes amb e- > a- són freqüents però no generals, mentre

que una forma com l’eskála no l’he sentida mai. [...]

Quan la e- està en síl·laba oberta sembla que es conserva i passa a formar diftong amb la

a: la e la.ɾɔɛ

Les afirmacions són igual de vàlides avui en dia, també la que explica que la reducció és

freqüent però no general. Els processos de resil·labificació de Palmada i també la qualitat

especialment  baixa  i  centralitzada  de  la  /e/  àtona  inicial  del  català  que  argumenta

Recasens  (1996:  75)  n’explicarien  el  fenomen,  però,  tanmateix,  no  expliquen  tota  la

variació que trobem en el territori que hem estudiat. 

Si fem un cop d’ull als mapes podem afirmar que la reducció de la /e/ àtona inicial perd

una mica de força a mesura que circulem del  sud cap al  nord.  Veient  l’orografia  del

terreny, podem comprovar que la majoria de les valls segueixen una distribució més o

menys també nord-sud, un fet que indica en quina direcció transcorren i han transcorregut

la majoria dels desplaçaments poblacionals. Aquesta teoria d’un moviment de població

amb caràcter latitudinal posaria en contacte el sud de la nostra comarca amb el Pallars

Jussà i continuant avall amb la Noguera, territoris on la reducció de la /e/ àtona inicial és

ben present  i  sistemàtica; i  el  nord de la nostra zona amb la Vall  d’Aran i  Gascunya,

territoris on, citant Coromines (1990: 19), la «e pretònica passa molt sovint a a; canvi que

no és pas general, però que en aranès es produeix en gran abundor»; és a dir, que la Vall

d’Aran es tractaria d’un territori en contacte on la vacil·lació pel que fa al tractament de

les /e/ inicials es manté en continuació amb el nostre. Es tractaria, per tant, d’un procés de

canvi on la neutralització de la [e]- inicial s’aniria estenent en direcció sud-nord.

Pel que fa a l’explicació del manteniment parcial d’aquesta /e/ àtona inicial, Jordi Colomina

(1985: 152) apunta per al valencià meridional alacantí (dialecte que manté la e-) que es

podria atribuir a un arcaisme o, per un altre costat, a la influència del castellà de Múrcia, ja
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que el fet ocorre a la zona fronterera amb aquesta província. També Gimeno (1989: 167)

apunta  en  la  mateixa  direcció  (el  contacte  amb  els  dialectes  veïns)  quan  explica  el

manteniment d’aquest al·lòfon en les localitats del tortosí meridional en contacte amb els

parlars  aragonesos.  De  fet,  podem  veure  que  en  els  tres  casos  comentats  (alacantí

meriodional, tortosí i pallarès), la [e]- inicial  es manté sense neutralitzar en un grau més

elevat  justament  en  els  territoris  en  contacte  amb  d’altres  llengües  i,  per  tant,  més

allunyats del centre d’innovació; en definitiva, més conservació de la [e]- inicial  en els

territoris on el dialecte sofreix menys evolució. 

En el nostre cas, a més a més, el fet de tractar la conservació de la [e]- inicial com un

arcaisme aniria en consonància amb una distribució més conservadora del dialecte al

nord  del  Pallars,  amb pobles  més  muntanyosos,  de  més  difícil  accés  i  per  tant  amb

habitants tradicionalment més sedentaris i, que com a conseqüència, han servat un estat

de la llengua més antic; i amb una distribució no tant conservadora al sud, on l’accés, i per

tant la mobilitat, és més fàcil.

1.1.2.3 Canvis en la vocal /a/

1.1.2.3.1 Canvis a > e

Es tracta d’una tipologia de canvi poc productiva propiciada sovint per dissimilació.

arracades arr[e]cades a Gerri; arr[a]cades a Anàs i a Rialb.

capatàs69 cap[e]tàs a Isil, la Guingueta, Rialb i València; cap[a]tàs a València.

damunt Trobem les dues formes (d[e]munt i d[a]munt) repartides per arreu,

69. Coromines (DECat) parla de capatàs com una variant de capità  documentada des del 1577 i

que prové de l’occità antic  captàs o *capetàs. De fet, aquesta [e] que trobem aquí al Pallars hi

podria estar en consonància, ja que documentem aquesta forma sobretot a les Valls d’Àneu, molt

pròximes a la Vall d’Aran pel port de la Bonaigua i a Gascunya pel Port de Salau. 

Coromines també parla de la variant  capotàs, d’aparició recent segons afirma. No és una variant

detectada a la nostra zona. Sí ho és, en canvi, a la Ribera d’Ebre: Cubells (2005: 386). Alcover

(DCVB) també localitza aquesta forma en el parlar valencià.
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però amb un clar predomini de les formes amb [a].70 (mapa 010)

davall Trobem les  dues formes (d[e]vall  i d[a]vall)  repartides  per  arreu,
amb més preeminència de les formes amb [a]. 

davant Trobem les dues formes (d[e]vant i d[a]vant) repartides per arreu.

davantal d[e]vantal arreu.

estómac71 estóm[e]c a  Altron,  Araós,  Isil,  Jou,  Llavorsí,  Montardit  de  B,
Montardit  de  D.,  Montcortès,  Peracalç,  Peramea,  Ribera  de C.  i
Rodés; estóm[a]c a Aineto i Àreu.

Llagunes LL[e]gunes a Embonui i Soriguera; Ll[a]gunes com a forma general.

llavors (i 
variants)72

Trobem les formes  ll[e]vors  i ll[a]vors  (i  totes les seues variants)
repartides per arreu, però amb un clar predomini de les formes amb
[a].

Paraire
(antropònim)

P[a]raire a Ainet de B. i Isil; P[e]raire a Esterri, Isil i València.

rajola r[e]jola a Alins, Baiasca, Baen, Llessui i Tavascan; r[a]jola a Ainet de
C., Alins, Arrós, Rialb i Son.

Saurí73 S[a]urí  a  Montcortès,  Montenartró  i  Seurí;  S[e]urí  com  a  forma
general.

tramuntana tr[e]muntana a Norís.

70.  Aquesta  preposició/adverbi  de  lloc  presenta  també canvis  en  la  seua  vocal  tònica.  Podeu

consultar-ho a l’apartat 1.1.2.4 de vocalisme tònic i també al mapa 010.

71. Cal notar que es tracta de l’únic mot on el tancament es produeix en posició posttònica. Es

tracta d’un fet natural a la llengua catalana segons Colomina (1995: 38): una /a/ posttònica interna

que esdevé [e] en mots paroxítons: ànec <  ANĂTIS; cànem <  CANNĂBIS; orgue <  ŎRGĂNUM. En el

nostre cas, estómac < STOMACHUS.

72. Vegeu l’apartat 3.6.1 d’adverbis de temps. Totes les variants existents d’aquest adverbi alternen

les formes amb [a] i [e].

73.  Saurí,  nom popular  provinent  del  germànic  SABIRIK i  trobat  en  documentació  antiga  escrit

Savarís (Onom).
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Tavascan Tav[e]scan a Ainet de C., Lladorre i Ribera de C; Tav[a]scan com a
forma general.

travessar Trobem les  dues  formes  (tr[e]vessar  i tr[a]vessar)  repartides  per
arreu. (mapa 011)

D’altres canvis que hem trobat a la vocal /a/ són:  an[i]morar (Ainet de C., Alendo, Alins,

Bernui i Caregue), enfront d’an[e]morar (Arcalís, Ribera de C., Roní, Sorpe i València).

També hem detectat les formes  t[a]ronja (a Escós, la Guingueta, Montcortès, Peramea,

Rialb, Ribera de C. i Tírvia) i la forma sense dissimilar t[o]ronja, com a general. Alcover

(DCVB) detecta aquesta forma només a Esterri d’Àneu i a Isavarre (Valls d’Àneu), mentre

que nosaltres l’hem trobat repartida per tota la comarca. La variant [to o] qɾɔɛɲʒ ue Alcover

situa a la Torre de Cabdella no l’hem pogut documentar.74 Segons els informants de la Vall

Fosca, la variant que actualment s’hi detecta és [to’ro a]. ɲʒ El mateix Alcover documenta

el mot toronja amb [o] pretònica a Tremp i a Fraga. Aquesta variant també és comuna a

Balaguer i rodalies, i fins i tot es pot sentir en algun poble del Segrià, sense tindre en

compte,  òbviament,  el  to  de  la  vocal  final.  Més  cap  al  sud  podem  trobar  la  variant

[to’ro a] alɲʒ  Priorat, a les Garrigues, a la Ribera d’Ebre, concretament a la Palma d’Ebre

(Cubells  2005:  57),  a  la  Terra  Alta  i  al  Matarranya  (Pinell  de  Brai,  Nonasp  i  Maella)

(Navarro 1996 II: 74).

Els canvis a > e també poden estar influenciats per la presència de la preposició de quan

aquesta precedeix el mot amb /a/ àtona inicial, tot i que potser caldria considerar aquests

casos com afèresis. En tenim els següents exemples:

d’alcalde d’[er]calde a Isil; d’[a]lcalde com a general.

d’Altron d’[e]ltron  a  Caregue,  Jou,  Llarvén,  Llessui,  Rialb,  Rodés,  Roní,
Seurí i Sort; d’[a]ltron com a forma general.

d’Aramunt d’[e]ramunt a Montcortès.

74. De fet, és molt probable que aquesta o final de què parla Alcover sigui la mateixa /a/ que hem

analitzat  a l’apartat  1.1.1.1.,  la  qual pot  arribar a tenir  un to tan tancat  que la fa perfectament

audible com una [o]. S’ha de dir, però, que la pronúncia que hem anotat nosaltres a la Vall Fosca

en la vocal final del mot taronja era clarament una [a].
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d’Arboló d’[e]rboló a Arcalís, Balestui, Mencui i Peramea; d’[a]rboló a Arcalís,
Baén, Bretui, Gerri, Llagunes, Puigforniu, Rialb i Sort.

d’Arcalís d’[e]rcalís a Balestui, Seurí i Tornafort; d’[a]rcalís a Arcalís, Llessui,
Montardit de D., Peramea, Puigforniu, Sort i Vilamur.

d’arestes d’[e]restes a Isil.

d’armari d’[e]rmari a Gerri.75

Vall d’Aran Vall  d’[e]ran a  Ainet  de  C.,  Baén,  Cabdella,  Esterri,  Isavarre,  la
Guingueta, Llavorsí i València; Vall d’[a]ran com a forma general.

És  interessant  constatar  el  fet  que  aquest  canvi  acostuma a  produir-se  abans  d’una

consonant bategant o d’una consonant lateral, les dues amb punt d’articulació alveolar.

Aquest fet demostra la feblesa de la vocal /a/ en posició àtona inicial i corrobora la teoria

de Palmada (1991: 111-120) sobre la reducció de [e] inicial, ja que en aquest cas, la vocal

inicial  fins i  tot  cau abans que la  vocal  de la  preposició.  No és estranya,  doncs,  una

representació  subjacent  dels  mots  sense  la  vocal  inicial  com la  que  proposa  Segura

(2001:  69):  de  emfilar,  embarcar,  escórrer,  estret,  espai,  estora  hi  hauria  [ fi’la ],ɱ ɾ

[mba ’ka ], [s’kore ], [s’t et], [s’paј], [s’to a].ɾ ɾ ɾ ɾ ɾ

1.1.2.3.2 Afèresi de la a- i canvis de prefix

En el cas dels substantius, les afèresis tenen l’origen en una segmentació errònia dels

mots que la pateixen; aquesta segmentació ocorre sobretot en els substantius de gènere

femení,  on  es  confon la  vocal  dels  determinants  amb la  primera vocal  del  substantiu

(l’administració  >  la  ministració).  Tanmateix,  també  hi  han  casos  d’afèresi  en  els

substantius masculins, ja que l’article determinat també s’elideix (l’abadejo > el badejo),

75. Els  mots aresta i armari només  els  tenim  documentats  una  sola  vegada  precedits  de  la

preposició de. És lògic pensar, però, que la pronúncia normal d'aquests mots hauria de ser amb [a].

En el mot aresta estaríem parlant d’un cas d'afèresi o segmentació errònia del sintagma: d’aresta >

de resta. En canvi, en el mot armari s’hauria produït un procés de resil·labificació que hauria donat

com a resultat  final  una situació  tan antinatural  com  der mari,  ja  que no es poden deixar  les

consonants rm en posició inicial de mot. Deixem constància, però, que es tracta de casos aïllats. 
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però no són tan comuns.

Pel que fa als verbs, on les afèresis són força habituals, aquestes tenen l’origen en la

confusió vocàlica que es produeix en la tercera persona del singular de les formes verbals

compostes del pretèrit perfet d’indicatiu (ha arribat > ha ribat) i del passat perifràstic (va

agafar > va gafar).  A part,  en l’afèresi  també hi pot  intervenir  la preposició  a (jugar a

amagar > jugar a magar).

Els casos que hem pogut documentar amb afèresi són els següents:

acabar Podem trobar les dues formes, acabar i cabar, repartides per arreu.

afaitar faitar a Gerri i a Isil.

afegir fegir a  València  d’À;  fe[ ]irʤ  a  Lleret;  f[i ]irʤ  a  Bresca  i  Escós;
afe[ ]irʤ  a Balestui, Peramea, Rialb, Rodés, Ribera de C. i Surp.

agafar Podem trobar les dues formes, agafar i gafar, repartides per arreu.

agenollar genollar a Ainet de C., Baen, la Guingueta, Roní i Son; agenollar a
Gerri, la Bastida, Llessui, Montardit de D. i Peramea.

agradar Podem trobar  les  dues  formes,  agradar  i  gradar,  repartides  per
arreu.

agutzil guzil a Gerri i la Bastida; aguzil a Gerri i la Bastida.76

amagar Podem  trobar  les  dues  formes,  amagar  i  magar,  repartides  per
arreu. 

amenaçar menaçar a Rialb; amenaçar a Isil i València.

anar Podem trobar les dues formes, anar i nar, repartides per arreu.

aprendre Podem trobar  les  dues formes,  pendre  i  apendre,  repartides per
arreu.77

apuntar Podem  trobar  les  dues  formes,  apuntar  i  puntar,  repartides  per
arreu. La forma amb afèresi predomina força respecte a la forma

76. Es tracta dels mateixos informants; cadascun d’ells ha pronunciat les dues variants del mateix

mot. L’informant de la Bastida també va introduir una tercera variant castellanitzada,  agua[z]il, la

qual també tenim documentada a Pujol.

77. No hem trobat cap cas on es pronunciés aprendre o prendre.
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sense. 

arribar Podem trobar les dues formes,  arribar i  ribar, repartides per arreu.
La forma amb afèresi predomina respecte a la forma sense. 

atipar tipar a Aineto, Arestui, Baén i Farrera;  atipar a Ainet de C., Baén,
Farrera,  Llarvén,  Llavorsí,  Lleret,  Mencui,  Rialb,  Ribera  de  C.  i
Soriguera.

avorrir vorrir a Alendo, Surp i València; avorrir a Ainet de C., Altron, Bernui,
Bretui, Gerri, Peramea, Rubió, Tavascan, Tírvia, València i Vilamur.

haver Podem sentir les dues formes, haver i ver, repartides per arreu. La
forma amb afèresi  predomina respecte a la  forma sense.  (mapa
012)

L’afèresi no només es limita a la vocal inicial. Beltran (2000: 63-68) dedica un apartat de la

seua tesi doctoral només a l’afèresi de l’article àrab al-. A la nostra zona també hem pogut

trobar afèresi d’altres segments, com ara [ad-]: ministració a Aidí i ministrar a Aguiró; i [aj-]:

xeta (amb inicial africada) a Esterri, Llessui, Peramea, Roní i  xecar, localitzat sobretot a

Vallferrera. També és freqüent trobar en els mots afectats per l’afèresi del segment [aj-]

senzillament una caiguda de la semivocal que provoca un africament de la consonant

fricativa post-alveolar sorda / / posterioʃ r: [at eká].ʃ

Afectant la vocal /e/  en posició inicial,  trobem afèresi  en el  mot  [e]vacuar,  àmpliament

estès per tota la zona estudiada78 juntament amb la variant sense afèresi.

Pel que fa als canvis de prefix, cal remarcar que el prefix entre- adquireix certa vitalitat a la

zona estudiada. Podem veure com algunes vegades substitueix un altre prefix, mentre

que d’altres apareix com un prefix nou que dóna un significat diferent a la paraula.

Els casos que hem detectat de canvi de prefix són els següents:

esborrar aborrar a Caregue; esborrar a Escàs, Isil i Tírvia.

adormit entredormiscat a  Llessui;  adormit a  Baén,  Gerri,  Montardit  de  D.,
Montardit de B., Montcortès i Sort.

78. Es tracta d’una paraula (evacuar) que apareix sovint en boca dels informants en el moment que

expliquen històries de la seua vida personal relacionades amb la Guerra Civil, quan molta població

del Pallars va ser evacuada per força dels seus pobles, sobretot cap a l’Aragó.
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enganxar [a]ganxar  a  Alendo,  Baén  i  Montenartró;  enganxar com  a  forma
general.

entrefalcar79 entrefalcar a Peramea.

entrepuntar80 entrepuntar a la Bastida i Llessui.

esbalçar [al]balçar a Llessui; [as]balçar a Llarvén i Llessui.

trepitjar81 entrepitjar a Gavàs; trepitjar a Arestui, Peracalç i Rubió.

1.1.2.3.3 Caiguda de a, e pretòniques en contacte amb / /ɾ

Hem pogut espigolar els següents casos, tot i que es tracta d’un fenomen poc estès. 

berena (i derivats) brena com a forma general; berena a Ainet de C., Alins, Baén,
Llarvén, Lleret, Montenartró i Surri.

carabassa (i derivats) carbassa  a Altron, Balestui, Caregue, Gerri, Isil, Montardit de
B.,  Peramea,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Saurí,  Sorre  i  Tornafort;
carabassa a Anàs i la Guingueta.82

79. Amb el sentit de desllorigar, dislocar.

80.  Amb el sentit de posar-se punta, enfadar-se amb algú.

81. Cal tenir en compte que  xafar és el sinònim d’ús corrent. Això no obstant, la naturalesa dels

informants que utilitzen la variant trepitjar, tots d’edat força avançada i residents al Pallars de tota la

vida, fa pensar que la paraula no és de nova incorporació, sinó que és pròpia de la zona. En el cas

de trepitjar, els tres informants que hem documentat es refereixen al fet de trepitjar la neu, tant si

ho fan els animals com les persones, i cap d’ells utilitza el sinònim xafar. En canvi, l’informant que

parla de d’entrepitjar es refereix a passar pel damunt (amb els peus) d’una altra persona estesa a

terra; més endavant també utilitza xafar amb el sentit d’aplanar la neu per fer-hi camí.

82. L’informant d’Anàs fa referència al Pare Carabasserot, un joc infantil.
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caragol Cargol a Arestui, Isavarre, Tavascan i Tírvia;83 caragol la resta
dels casos.

esperit esprit a Bonestarre, Escàs, Gerri, la Guingueta, Llessui i Surri;
espritual a Gerri i la Pobleta; esperit a Ainet de B. i Baiasca.

Peramea Pramea a Balestui, Baén, Gerri, Llessui, Montcortès, Peracalç i
Peramea;  Premea a  Balestui,  Baén,  Gerri,  Montardit  de  B.,
Montcortès, Peracalç, Peramea, Pujol, Rialb, Surp, Tavascan i
Àreu;  Peramea  a  Balestui,  Baén,  Bretui,  Gerri,  Llavorsí,
Peracalç, Peramea, Pujol, Tavascan i Tírvia. (mapa 013)84

perill (i derivats) prill com a forma general; perill a Anàs, Cabdella, Montardit de
D., Norís, Romadriu, Surri, Tavascan i Tor.

veritat vritat com a forma general; veritat escadusserament per arreu.

safareig safreig a Alendo, Arrós i Escós; safareig com a forma general.

1.1.2.4  Canvis en la vocal /e/

1.1.2.4.1 Canvis e > a

És freqüent que una /e/ originària en interior de mot hagi patit  algun tipus de canvi al

83. Trobem el mot amb caiguda de la /a/ pretònica només quan es tracta d’un topònim (la  Gran

Enciclopèdia Catalana situa el  Barranc del Cargol a la Vall de Baiasca, just al costat del mateix

poble)  o  d’un antropònim (casa Cargol;  a Montferrer  i  Castellbò,  segons la  Gran Enciclopèdia

Catalana). Sempre que parlem del mol·lusc, el mot ens apareix sense caiguda.

84. A cinc pobles, Peramea inclòs, podem trobar les tres pronúncies. A més a més, també podem

trobar les variants Perameia, Prameia i  Premeia. El topònim, provinent de PĔTRA MEDĬA en relació

amb  la  roca  que  empara  el  poble,  segons  Coromines  (Onom)  demostra  «que  el  parlar

bascoromànic d'aquesta zona no obeïa al tractament diftongal català de la E davant iod». La iod DY

llatina ha donat en català i occità un so fricatiu palatal sonor / /, però en pallarès i en ribagorçà haʒ

donat  una  i  semivocàlica  igual  que  l’espanyol  (vegeu  l’apartat  1.2.3.2.2  de  consonantisme).

L’evolució en català general del topònim hauria d’haver sigut Pedra Mitja, o Pedra Mija; en canvi,

de PĔTRA MEDĬA es va passar a Perameia per la caiguda de les oclusives dentals i a partir d’aquí

van evolucionar totes les altres variants: Perameia, Peramea, Prameia, Premeia, Pramea i Premea.
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Pallars i la Vall Fosca, tot i que la tendència a mantenir aquesta [e] és més gran que no

pas en d’altres parlars occidentals.85 En alguns casos, aquests canvis conviuen amb la /e/

original mantenint les dues pronúncies, mentre que en d’altres han acabat desplaçant-la

per complet.

Podem trobar diferents formes repartides per tota la zona d’estudi  amb més o menys

freqüència de canvi. Alguns exemples són:

amenaçar am[a]naçar  a Montesclado i Peracalç;  am[e]naçar a  Aineto, Isil, Rialb i
València.

arrencar arr[a]ncar a la Bastida; arr[e]ncar com a forma general.

cooperativa86 coop[a]rativa a Gerri i Tírvia; coop[e]rativa com a forma general.

ferrer f[a]rrer  com a forma general  arreu;  f[e]rrer  a Lladorre,  Llavorsí,  Surp,
Surri i Àreu.

jersei j[a]rsei com a forma general; j[e]rsei a Ainet de B., Alins, Araós, Balestui,
Burg, Caregue i Àreu.

hereu Trobem les dues formes (h[a]reu i  h[e]reu) repartides per arreu. (mapa
014)

perquè Trobem les dues formes (p[a]rquè  i p[e]rquè) repartides per arreu amb
una clara preponderància a favor de les formes amb [e]. (mapa 015)

remenar r[a]menar a Arrós, la Guingueta i Rialb; r[e]menar com a forma general
arreu.

85. Josefina Carrera (1999: 492-493) explica a la seua tesi  doctoral com el manteniment de la

solució [a] en posició pretònica inicial no absoluta i medial ortografiada e a Alguaire i a Lleida va

lligat a la manca de coneixements de català escrit. Carrera diu que els parlants de més de 60 anys,

a Lleida i a Alguaire, mantenen més els trets fònics tradicionals, és a dir, una pronúncia majoritària

de la solució [a] en aquests casos. 

86. Convivint amb la forma cooparativa també hi trobem: comparativa (Arrós de C., Gavàs, Gerri,

Montardit de D., Montesclado, Peramea, Ribera de C., Roní, Son i Tavascan), comperativa (Arestui,

Arrós de C., Gavàs, Llarvén, Montenartro i Montesclado) i  comprativa  (Altron, Rialb, Sort, Surri).

Veny (1991: 86) justifica la forma comparativa per la influència que hi exerceix el verb comprar, una

acció  que  se  sol  fer  a  les cooperatives.  Personalment,  afegiríem també la  influència  del  verb

comparar pel que fa als dos primers resultats i el verb comprar pel darrer exemple. 
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recollir r[a]collir a Tavascan; r[e]collir com a forma general.

serrat Trobem les dues formes (s[a]rrat i s[e]rrat) repartides per arreu.

Terrassa T[a]rrassa a Bresca, Tavascan,  Ribera de C.,  Peramea, Ainet de B.  i
Montardit de D;  T[e]rrassa a Isil, Peramea, Tírvia, Peracalç i Montardit
de D.

teulat t[a]ulat a  Alendo,  la  Bastida,  Llessui,  Malmercat,  Montcortès,
Montesclado, Peracalç, Ribera de C., Son, Soriguera i Àreu;  t[e]ulat a
Arcalís, Escós, Gerri, Malmercat, Mont-ros, Peracalç, Peramea, Ribera
de C., Roní i Àreu.

treballar Trobem les  dues formes (tr[a]ballar  i  tr[e]ballar)  repartides  per  arreu,
amb clara preeminència de les formes amb [e]. (mapa 016)

En les següents formes només hem trobat la solució amb [a]:

espellofar esp[a]llofar a Aguiró.

disfressar disfr[a]ssar repartida arreu.

Ou ferrat ou f[a]rrat repartida arreu.

Terradets T[a]rradets a Llavorsí.

terròs t[a]rròs a Escàs.

restoll87 r[a]stoll a Llessui.

Tot i que no és aplicable com a norma general, podem veure com aquest fenomen és

explicable en molts casos per assimilació o dissimilació amb una a o una e posterior. En

els mots  espallofar  i  llençol,  hi  podrien exercir  influència per analogia els  mots  palla i

llançar, tots dos amb [a] i d’ús força quotidià. Pel que fa a  rastoll, Coromines (DECat)

afirma que prové del llatí  RESTŬCLUM. Del primitiu restoll en va sortir la forma assimilada

rostoll, que predomina àmpliament en tot el domini lingüístic. Sobre la [a] que trobem en el

nostre dialecte,  Coromines la  qualifica d'alteració de poca transcendència geogràfica i

històrica, i a més coincident amb el rastrojo castellà, el qual fou influenciat per rastro (el

rastrojo es rastro que dejan en el campo las cosechas). Queda clar, però, que la forma

catalana rastoll i la castellana rastrojo no tenen res a veure.

87. També hem localitzat les variants  rostoll a Escàs i Llessui,  i  rostolla,  també a Llessui. Com

podem  veure,  en  un  mateix  poble  hem  trobat  tres  variants  amb  diferències  fonètiques  i

morfològiques, un altre fet indicatiu de la gran variabilitat present en tota la comarca.
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1.1.2.4.2 Canvis e > i en posició pretònica o anterior

Podem trobar els següents casos:

afegir fi[ ]irʤ  a Bresca i Escós; afegir com a forma general.88

bellota b[i]llota89 a  Malmercat,  Montardit,  Peracalç  i  Vilamur;  b[e]llotes a
Arestui, Escós, Tor, Tornafort i Àreu.

calefacció cal[i]facció a Burg, Peramea i Pujol; cal[e]facció com a forma general.

cementiri c[i]m[e]nt[i]ri90 a  Montardit  de  D;  c[e]m[i]nt[ ]riɛ  a  Baiasca  i  Àreu;
c[e]m[i]nt[i]ri  a  Baro,  Bretui,  Escós,  Montardit  de  B.,  Montcortès,
Montenartró,  Sellui,  Surri,  Vilamur  i  Àreu;  c[e]m[e]nt[i]ri a  Embonui,
Escàs, Escós, la Guingueta, Llessui, Montardit de B., Montardit de D.,
Montesclado, Puigforniu, Rialb, Ribera de C., Rubió, Soriguera, Surp i
València.

cobrellit91 cobr[i]llit a Baén, Caregue, Peramea i Sorre. cobr[e]llit a Baén i Llessui.

88. El verb afegir acostuma també a presentar afèresi de la a-. Consulteu l’apartat 1.1.1.4. d’afèresi

d’aquesta vocal.

89. Totes les pronúncies amb [i] allarguen la consonant palatal [biʎʎ tɔɔ es], mentre que entre les

pronúncies amb [e] només ho fa l’informant d’Escós. Aquest fet és degut a l’analogia amb el mot

bitlla. Coromines (DECat) emplaça el mot com a valencià i Ribagorçà, mentre que Alcover (DCVB)

el situa també a Sort, Tremp, Balaguer i Tortosa. A les terres de Lleida es manté aquesta continuïtat

nord-sud,  tot  i  que  actualment  es  pot  apreciar  un  procés  de  substitució  que  afecta  totes  les

generacions excepte les més velles per la variant glà (pronunciada [a lá]) ɣ pel fet de ser la que ha

transcendit  a  la  llengua  estàndard  i  també  per  considerar  bellota com una  forma  pròxima  al

castellà. Tanmateix, Alcover (ibídem) també especifica la pronúncia [a lá]  ɣ com a occidental i així

mateix ho fa Coromines, a l’accepció glà del DECat: «A la Vall de Cardós vacil·laven entre gláns i

be tes (Esterri, o ba a tes Estaon, que en aquest poble ja domina, 1934); a Àreu encara glá,ʎɔɔ ɾ ʎɔɔ

gláns. A Tor i a Farrera, propagant-se la nasal: a gláns (i amb singular a glá a Tor)».ɳ ɳ

Nosaltres hem documentat  glans a Arestui i Vilamur. En la resta dels casos hem trobat  bellota o

billota.

90. Variant molt probablement influenciada pel substantiu ciment.

91. No només alternen la [e] i la [i] en aquest mot; també ho fan la [o]  i la [u] de la síl·laba inicial, fet

que dóna lloc a quatre variants. 
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dejú
d[i]jú a Montardit de B, Escaló i Peramea; d[e]jú a Lladorre, Caregue i
València.

eixerit
eix[i]rit  a  Arcalís,  Peramea  i  Sorpe;  eix[e]rit  a  Bretui,  Gerri,  Jou,  la
Pobleta i Montardit de B.

endevinar
end[i]vinar a  Baiasca,  Bresca,  Peramea,  Rodés  i  Montardit  de  B;
end[e]vinar a Ainet de C., Anàs, Arrós de C., Burg, Lladorre, Peramea,
Ribera de C., Rodés i Seurí. 

enginyer [i]ng[e]nyer92 a Baiasca, Rodés i Sorre; [a]nginyer com a general

Ermengol Erm[i]ngol a  Embonui,  Sorpe,  Lleret  i  València;  Erm[e]ngol  a  Ainet,
Embonui, Esterri, Isil, Ribera de C. i Son.

estiu
Trobem les dues formes ([i]stiu  i  [e]stiu) repartides per arreu. (mapa
017)

farcellets farc[i]llets a  Ainet  de  B  i  Araós;  farc[e]llets  a  Isil,  la  Guingueta  i
Llagunes.

gener g[i]ner a  Ainet  de  B.,  Alendo,  Baiasca,  la  Bastida,  Lleret,  Llessui,
Montardit  de B.,  Montardit  de D.,  Peramea, Pujol,  Seurí,  Soriguera i
Sorre; g[e]ner com a forma general.

general g[i]neral93 a Embonui; g[e]neral per arreu.

genoll
Trobem les  dues  formes  (g[i]noll  i  g[e]noll)  repartides  per  arreu.  La
solució amb [e] té més preponderància. (mapa 018)

llegir ll[i]gir a Peramea i Tavascan; ll[e]gir com a forma general.

menjar (i 
derivats)

Trobem les dues formes (m[i]njar  i  m[e]njar) repartides per arreu. La
solució amb [e] té una preponderància força més gran.

mentida m[i]ntida a Ribera de C. i Aineto; m[e]ntida com a forma general.

92. Cal considerar aquesta variant com un castellanisme. El tractament habitual del segment [en]

inicial en el dialecte pallarès és l’obertura i les metàtesis vocàliques són rares en aquest dialecte. A

més, una metàtesi en el mot primitiu enginy és del tot rebutjable.

93. Forma molt probablement influenciada per giner (mes de l’any), més predominant.
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necessitar
n[i]cissitar a Bonestarre, Escàs, Montardit de Baix, Peramea, Ribera de
C. i Sorpe; n[e]cessitar com a forma general.

pessigar
p[e]ssigar a  Aineto,  Baiasca,  Caregue,  Embonui,  la  Bastida,  Llessui,
Montcortès i Tavascan; p[i]ssigar a Embonui, Peramea i Saurí.

petit
p[i]tit  a  Ainet  de  C.,  Altron,  Baén,  Bresca,  Caregue,  Gerri,  Aguiró,
Mencui, Montcortès, Peramea, Ribera de C., Rodés, Roní, Rubió, Sorre
i Tavascan; p[e]tit com a forma general.

presseguer
press[i]guer a  València;  press[e]guer  a  Escós,  Lleret,  Peracalç,
Soriguera i València. 

qualsevol qua[n]s[i]vol  a  Baiasca,  Esterri,  Ferrera,  Isil,  la  Bastida,  Llagunes,
Llavorsí,  Llessui,  Montardit  de  B.,  Norís,  Peramea,  Pujol,  Rialb,
Romadriu,  Sort,  Tírvia  i  València;  co[n]s[i]vol  a  Arcalís,  Baiasca,
Cabdella,  Espot,  Esterri,  la  Guingueta,  Llavorsí,  Rialb  i  Àreu;
qua[l]s[e]vol a Ainet de B., Ainet de C., Anàs, Baén, Gerri, Isil, Lleret,
Ribera de C. i Tavascan; co[n]s[e]vol a Ribera de C.

renguera r[i]nguera a Escós; r[e]nguera com a forma general.

repetir [a]rrep[i]tir a Montardit de B; repetir com a forma general.

següent 
s[i]güent a Ainet de C., Lladorre, Ribera de C., Alendo, Saurí, Baén,
Romadriu i Alins; s[e]güent a Altron, Àreu, Tavascan i València.

senyal s[i]nyal a Lladorre; s[e]nyal com a forma general.

senyor
Trobem les dues formes (s[i]nyor  i  s[e]nyor) repartides per arreu. La
solució amb [e] té una preponderància força més gran.

sentir (i 
conjugació)94

Trobem les dues formes (s[e]ntir i  s[i]ntir...)  repartides per arreu.  La
solució amb [e] té molta més preponderància.

94. Pel que al verb sentir, les formes que hem documentat amb tancament són l’infinitiu, el participi,

el present d’indicatiu (excepte 1a i 2a del plural), l’imperfet d’indicatiu, l’imperfet de subjuntiu i el

futur. No hauria de ser estrany, però, trobar-hi també els altres temps verbals. A la Marina Alta,

Beltran (1999: 151) i, a la Marina Baixa, Beltran i Herrero (2011: 90) no documenten cap forma del

verb amb tancament; a la Terra Alta, Navarro (1996, I: 58) documenta a Favara, Maella i Nonasp el

tancament de /e/ en [i] només en les formes rizotòniques dels presents d’indicatiu i subjuntiu del

verb sentir; i a la Ribera d’Ebre, Cubells (2005: 121) a Faió: jo sinto, tu sintes, ell sint, els sinten.
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ser (futur)95 Trobem les dues formes (s[i]ré,  s[i]rà; s[e]ré,  s[e]rà...)  repartides per
arreu. (mapa 019)

seguir (i 
derivats)

Trobem les dues variants (s[e]guir i  s[i]guir) amb clara preponderància
de les formes amb e.

tenir (i 
conjugació)96

Trobem  les  dues  formes  (t[e]nir  i  t[i]nir...)  repartides  per  arreu.  La
solució amb e té més preponderància. (mapa 020)

tenyir (i 
conjugació)97

t[i]nyir a Bernui, Seurí i Sorre;  t[e]nyir a Ainet de B., Alins, Araós, La
Guigueta, Montesclado i Rialb. 

vedell
v[i]dell  com a forma general;  v[e]dell  a Alendo,  Bretui,  Gerri,  Isil,  la
Guingueta, Lladorre, Son, Tavascan, València i Àreu. 

venir (i 
conjugació)98

Podem trobar les dues formes (v[e]ni-  i  v[i]ni-...) repartides per arreu.
La solució amb [e] té més preponderància.99

Tots  dos  justifiquen  el  tancament  per  analogia  amb  «d’altres  formes  del  mateix  verb  que

presenten /i/  tònica i que han assimilat l’àtona a la tònica, com ara l’infinitiu —sentir  > sintir—;

posteriorment s’ha conjugat el verb damunt de la forma assimilada —sintir > sinto» (ibídem).

Perea (1999: 270-271) documenta formes amb tancament només al present d’indicatiu a diverses

poblacions del bloc nord-occidental. Només troba Pons i Balaguer com a localitats on es produeixi

aquest tancament en la 1a i la 2a persones del plural. 

95. Els únics temps verbals on hem trobat presència de formes amb tancament i formes sense són

els del futur, de manera que en aquest cas el pallarès coincideix amb el ribagorçà de l’Alta Llitera,

on segons Sistac (1993: 202) el condicional presenta totes les formes amb [e]. Al Baix Vinalopó,

Segura (2001: 215) documenta el futur i el condicional amb [e], mentre que a la Terra Alta i a la

Ribera d’Ebre, Navarro (1996, I: 59) i Cubells (2005: 137) documenten formes amb tancament tant

al  futur  com  al  condicional.  Perea  (1999:  949-950,  1233-1234)  també  documenta  diverses

poblacions del català nord-occidental amb tancament a les formes de futur i condicional.

96.  Els temps verbals a què fem referència (tant per al verb tenir, com per al  venir) són l’infinitiu

(exceptuant-ne les formes tindre i vindre), el gerundi (tenint-tinint, venint-vinint), 1a i 2a persona del

plural  del  present  d’indicatiu  (tenim-tinim,  venim-vinim)  i  tot  l’imperfet  d’indicatiu  (teniva-tiniva...

veniva-viniva…). Pel que fa a la 3a persona del plural del present d’indicatiu, hem detectat alguns

casos amb tancament (tinen, vinen) a diferents pobles del Baix Pallars i la Vall Fosca. 

97. Els temps que hem documentat són l’imperfet d’indicatiu i el participi (tenyiva-tinyiva… tenyit-

tinyit...).
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vestir (i 
conjugació)

Trobem les dues formes (v[e]stir  i  v[i]stir...)  repartides per  arreu.  La
solució  amb  e té  més  preponderància.  Passa  el  mateix  amb  els
substantius v[e]stit i v[i]stit.

xerigot
x[i]rigot  a Alins, Altron, Araós, Balestui, Caregue, Montesclado i Rialb;
x[e]rigot a Arrós de C., Caregue i Montesclado.

Aquest  fenomen s’explica la  majoria  de les vegades per  assimilació i  dissimilació.  En

molts casos trobem que la vocal assimilada es troba en contacte amb una consonant

palatal, cosa que afavoreix el tancament: sinyal, sinyor, lligir, farcillets... 

Si fem un cop d’ull als mapes podem veure que la vacil·lació s’estén al llarg de tota la

comarca. Les valls del nord tornen a actuar d’una forma més conservadora, però no ho

fan de manera totalment clara. 

Els següents casos han presentat una solució sense cap cas amb [e].

xeringa x[i]ringa a Peramea.

xerinola x[i]rinola a Rialb.

renyó100 r[i]nyó a Ainet de C., Baiasca, Caregue, Escós, Peramea i Ribera de C.

penyora p[i]nyora a Anàs i Sorre.

De la mateixa manera que hem trobat que les obertures en [a] dels mots que tenen /e/

originària a l’interior disminueixen en tota la zona estudiada a mesura que ens movem cap

al nord, el mateix passa amb els tancaments en [i]. Tal com hem explicat en els casos

de  /e/  inicial,  aquest  fenomen  podria  apuntar  cap  a  un  estadi  de  la  llengua  més

conservador al nord de la comarca, amb un major manteniment de la /e/ etimològica i un

nombre de tancaments més elevat de cara al sud. Tanmateix, considerem regressius els

98. A l’apartat 4.8.32 de verbs podreu trobar la conjugació sencera del verb venir.

99. A Ainet de B. hem documentat escadusserament una variant amb dissimilació de la vocal àtona

en la tercera persona del present d’indicatiu: venin.

100. En  aquest  cas  també  tenim  documentada  la  forma  assimilada  r[o]nyó  i  una  altra  de

dissimilada, r[u]nyó.
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canvis  que  han  patit  els  mots  on  la  vocal  etimològica  és  la  /i/,  com  ara  endevinar

(DĪVĪNĀRE, on Ī > i), petit (pittittus en llatí vulgar), etc.

Coromines (1990:  20)  apunta també el  fenomen a la  Vall  d'Aran,  en casos de /e/  en

posició pretònica en contacte amb una consonant palatal següent: «dixà “deixar”,  minjà

“menjar”,  dilhèu en contrast amb  bel·lèu;  tilhós...» o bé davant  [iŋg] [iŋk]: «rominguèra,

Romingau, trincà, sautà at parrinclet...».

1.1.2.4.3 Canvis e > i en posició posttònica

El canvi /e/ > [i] en posició posttònica és una de les característiques definidores del que

tradicionalment  s’ha  anomenat  com  a  parlar  xipella,  el  qual  s’havia  definit  com  un

subdialecte. Tanmateix, Veny (1982: 49) ja considerava el parlar xipella com quelcom més

modest que  un  subdialecte:  «més  aviat  [es  tracta]  d'una  isoglossa  discontínua

corresponent a la i resultat del tancament de la e final àtona i que baixa des de l'Alt Urgell

fins a la Conca de Barberà». Més recentment, Plaza (1996: 41-44) argumentà que no es

pot considerar un parlar com a subdialecte basant-se en un tret lingüístic únic, ja que per

catalogar el xipella com a subdialecte, els diferents parlars de les zones xipelles s’haurien

de poder considerar dins d’un mateix context dialectal, cosa que no succeeix.

Avalem, per tant, la definició que Plaza fa del parlar xipella:

El xipella es podria definir per tant com:

La pronunciació com a [i] -amb un camp de dispersió fonètic bastant ample- de la /e/

posttònica final resultat del manteniment de l’oposició /a/ /e/ en aquesta posició, que es

produeix en la zona que va de nord a sud entre el català oriental i el català occidental.

Vegem els exemples que hem trobat a la nostra zona:

alfàbrega alfàbr[i]ga a Aguiró i Sorre;101 alfàbr[e]ga a Mont-ros.

101. La variant de Sorre és amb oclusiva velar sorda [alfáβ ika] eɾ n comptes de sonora. No hem

registrat cap variant que vocalitzés la consonant lateral del segment al- inicial [awfáβ ika]. Aɾ lcover

(DCVB)  documenta  aquesta  vocalització  a  Tremp,  on  troba  vacil·lació  entre  les  pronúncies

[a fáβ ik ] i [awfáβ ik ].ɫ ɾ ɛ ɾ ɛ
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mànec màn[i]c  a  Lleret;  màn[e]c  a  Araós,  Bernui,  Escàs,  Gerri,  Llessui,
Ribera de C., Sorre, Surri, Tavascan, Tírvia i Vilamur.

mànega màn[i]ga  a Baén,  Bonestarre,  Cabdella,  Llavorsí,  Llessui,  Montardit
de B., Montcortès, Peramea, Ribera de C., Sorre i Surp; màn[e]ga a
Esterri.

Coll de la 
Màniga102 
(topònim)

Màn[i]ga a Araós i Tírvia.

màrfega màrf[i]ga a Gerri, Isavarre, Llessui, Montardit de D. i Roní.

mare mar[i] a Rialb; mar[e] com a forma general.

préssec préss[i]c  a València;  préss[e]c  a Altron,  Baiasca,  Balestui,  Gerri,  la
Bastida, Peramea, Ribera de C. i València.

Sorre103
Sorr[i] a  Altron,  Bernui,  Caregue,  Escàs,  Jou,  la  Bastida,  Llarvén,
Llessui,  Montenartró,  Rialb,  Seurí,  Sorre  i  Sort;  Sorr[e] a  Bernui,
Caregue, la Bastida, Rialb, Sorre i Sort. (mapa 021)

Cal notar que la majoria de les /e/ que hem pogut documentar estan en contacte amb una

consonant velar, la qual n’afavoreix el tancament. Recasens (1985: 90) ja en va deixar

constància i  marcà com a interessants les formes afectades per aquest  tancament en

contextos velars:

[...]  les  formes amb  l'acabament  -ec  a  B.C.:  Pr;  indiquen  gradació  cap  al  tancament

definitiu (-[i]c), acomplert ja en força ocasions. Al mateix nivell, cal esmentar formes amb

l'acabament -[e]g[e], existents a viles no incloses als dominis de tancament definitius com

A.C.: Br. Vb, Pl, Po, que registren aufàbr[e]g[e], màrf[e]g[e]...

102. Coll de la Màniga, provinent de mànega segons Coromines (Onom), amb el sentit de «faixa

allargada de terreny».

103.  El  topònim  de  Sorre  prové  de  Saore i  és  d’origen  bascoibèric.  Juntament  amb  d’altres

topònims similars del Pallars, com ara són Sorpe  o Surri, formen un conjunt amb el significat de

“sota de” (Onom).
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D’altra banda, Alcover (2006: 128) documentà al dietari de l’excursió filològica de 1906

una «e àtona tan tancada (e) que arriba a i (llibri, pari, mari)» en el dialecte d’Isavarre i Isil.

No en fa cap més anotació ni comentari, de manera que hem de considerar que aquest

tancament era d’ús habitual a la zona. En el nostre cas ja hem pogut veure que en tenim

pocs exemples. L’informant de Rialb a qui hem documentat mari només ho pronuncia un

cop; la resta de l’entrevista ho diu amb  e. Constatem, per tant, que els canvis e > i en

posició posttònica han patit un fort retrocés fins al punt de trobar-se pràcticament extingits.

1.1.2.4.4 Canvis e > o

arremangar arr[o]mangar a Peramea. r[e]mangar a Montardit de D.

esternudar est[o]rnudar a Tavascan.

rebombori r[o]bombori a Llavorsí; r[e]bombori a Escaló.

refredar r[o]fredar a Surri; r[e]fredar a Ainet de B., Araós, Arrós de C., Bernui,
Gerri, Isil, Lladorre, Llavorsí, Montardit de D., Ribera de C., Surri i
Tírvia; arr[e]fredar a Bernui i Caregue.

replegar Trobem  les  formes  arr[o]plegar  i  r[o]plegar repartides  per  arreu;
arr[e]plegar  a  Gerri  i  r[e]plegar a  Burg,  Isavarre,  Lleret,  Norís,
Peracalç i València. (mapa 022)

renyó r[o]nyó a Isil i Rialb.

restoll104 r[o]stoll a Escàs i Llessui.

replegar105 r[o]plegar  com a forma general;  r[e]plegar  a Burg, Gerri,  Isavarre,
Lleret, Norís, Peracalç i València.

Els canvis també són explicables per assimilació i dissimilació. Segons Cubells (2005: 62),

en casos com  remangar,  replegar  o també  repenjar  (el  qual  no hem documentat),  el

tancament de la vocal palatal tancada podria provenir de l’assimilació amb la bilabialitat de

les consonants nasal o oclusiva.

104. També tenim documentada la forma r[a]stoll a Llessui.

105. Acostumem a trobar el mot pronunciat amb pròtesi inicial: arroplegar.
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1.1.2.4.5 Canvis e > u

També arribem a documentar alguns canvis en [u]. És una tipologia poc productiva, però

present:

berruga b[u]rruga a Bernui i Llessui.

boterut b[u]t[u]rudes a Gerri.

mantellar mant[u]llar a Llessui.106

1.1.2.5 Canvis en la vocal /i/

1.1.2.5.1 Canvis i > a

Es  tracta  d’una  tipologia  de  canvi  afectada  per  assimilacions  i  dissimilacions  força

evidents. Hi hem trobat els següents casos:

indicció [a]ndicció com a forma general;  [i]ndicció  a Montardit  de B.
(mapa 023)

Isabel
[a]sabel  a Alendo i  Tírvia;  [i]sabel a  Altron,  Arcalís,  Arestui,
Escós i Llavorsí.

Isidro107 [a]sidro  a Arrós, Llagunes, Llessui, Rialb i  Vilamur;  [i]sidro  a
Alendo,  Alins,  Burg,  Llavorsí,  Lleret,  Llessui,  Montesclado,
Surri i Àreu.

salsufragi salsofraj[a]108 a Montenartró i Romadriu; salsufrag[i] a Rialb.

guirlatxa109 g[a]rlatxa a Montenartró; gu[i]rlatxa a Ainet de B.

106. Tanmateix, el substantiu mantellina sempre el trobem amb [e].

107.  Només hem pogut documentar la forma catalana  Isidre un cop a Rialb,  i  perquè aquesta

s’utilitzava amb diminutiu: casa l’Asidret.

108. Variant que alterna amb sals[u]fraj[a].

109.  Coromines  al  DECast:  «Guirlache:  crocante,  pasta  comestible  de  almendras  tostadas  y
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1.1.2.7.2 Canvis i > e

És un canvi que es presenta força sovint a la nostra zona. Podem trobar la següent relació

de casos:

cerimònia
cer[e]mònia110 a Escós, Llessui, Mont-ros, Rialb, Son, Soriguera i Sorre;
cer[i]mònia a Caregue i Llessui.

bicicleta b[e]cicleta a Ribera de Cardós;  b[i]cicleta com a general.

civil c[e]vil a Isil, Lleret i Surri; c[i]vil com a forma general.

dibuix d[e]buix a Esterri; d[i]buix com a general.

difícil
d[e]fícil a Baiasca, Baén, Esterri, Isil, la Guingueta, Lladorre, Montardit de
B., Tavascan i València; d[i]fícil com a general. (mapa 024)

difunt
d[e]funt a Aineto, Llessui i  Tavascan;  d[i]funt a Aineto, Aguiró, Llessui,
Rialb i Tavascan.

dingú
d[e]ngú a Esterri, Lleret, Montesclado, Peramea i Tavascan; d[i]ngú com
a general.

dipòsit
d[e]pòsit a Escàs, Gerri, Peramea i Surri; d[i]pòsit a Ainet de C., Escaló,
la Bastida, la Guingueta, Puigforniu,  Pujol,  Rialb, Ribera de C.,  Saurí,
Surri, Tornafort i València.

disfrutar111 d[e]sfrutar a Burg, Espot, Esterri, Gerri, Lleret i Peramea; d[i]sfrutar com
a general.

disgust d[e]sgust  a Ainet  de Besan,  Baiasca,  Gerri,  Isavarre, Montardit  de D.,

caramelo,  probablemente  del  fr.  antic  grillage  "manjar  tostado"  derivado  de  griller».  També en

parlen Moret (1994: 76) i Moret i Sasot (1996: 70) respecte del parlar de Mequinensa i de Saidí

amb el significat de crocant. Sempre l’hem trobat grafiat amb i. 

110. Podria tractar-se d’una assimilació, però el mot també ha pogut rebre l’influx de la llengua

castellana (ceremonia), occitana (ceremònia) o francesa (cérémonie).

111. La forma gaudir és estranya a la nostra zona. Només l’hem trobat en forma pronominalitzada

en el entit de traure profit d’alguna cosa: gaudir-mos de la propietat (Araós). En el sentit de sentir

goig, conviuen la forma castellana disfrutar amb la prefixada catalana passar-s’ho bé.
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Peramea, Soriguera i Àreu; d[i]sgust com a general.

disputa d[e]sputa a Llessui.

disset112 d[e]sset a Peracalç; d[i]sset com a general.

distingir
d[e]st[e]ngir a  Llarvén,  Peramea  i  Soriguera;  d[e]sting[i]r  a  Bretui,
Isavarre, Isil i Peramea; d[i]st[i]ngir a Ainet de C., Bretui i Peramea.113

dividir d[e]vidir a Tavascan; d[i]vidir com a general.

divuit d[e]vuit a Lladorre i Tavascan; d[i]vuit com a forma general.

medicina med[e]cina  a  Aineto,  Baén,  Esterri,  Gerri,  Lladorre,  Rialb,  Ribera  de
Cardós, Roní i Sorpe; med[i]cina a Bretui, Montenartró, Peramea, Ribera
de Cardós, Roní, Sorpe i València.

milicià m[e]licià a Montardit de D; m[i]licià a Peramea i Tornafort.

militar
m[e]litar a Baiasca, Gavàs, la Pobleta, Norís i Puigforniu; m[i]litar com a
forma general.

ministre m[e]nistre a Tavascan; m[i]nistre com a forma general.

minut
m[e]nut a  la  Guingueta,  Montardit  de B.  i  Seurí;  m[i]nut com a forma
general.

migdia
Trobem repartides per arreu les dues formes, m[es]dia i  m[i]gdia,114 amb
predominància de la forma amb [e]. (mapa 025)

misèria
m[e]sèria  a  Aineto,  Arrós  de  C.,  Bonestarre,  Escós,  Espot,  Isavarre,
Llessui, Mencui, Peramea, Pujol i Rialb; m[i]sèria com a forma general.

112. La vacil·lació entre les formes en [e] i les formes en [i] d’aquests numerals han sigut habituals

al llarg de la història de la llengua. Per corroborar-ho podeu consultar l’article de Saragossà (2001:

287-319). Notem, però, que en el nostre cas no hem trobat cap exemple de denou.

113. Tenim les tres formes localitzades al mateix poble en tres informants diferents. Això dóna una

idea de fins on pot arribar la vacil·lació.

114. La forma amb [i] alterna a variant sibilant  misdia  amb la fricativa  migdia. En canvi, la forma

amb e només existeix amb sibilant: mesdia. Vegeu l’apartat 1.2.3.2.3 de consonantisme.
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principi
pr[e]ncipi  a  Balestui,  Espot,  Montardit  de  D.,  Peramea,  Pujol  i  Tor;
pr[i]ncipi com a forma general.

privilegiat
pr[e]vilegiat a la Pobleta i Soriguera; pr[i]vilegiat a Balestui, la Guingueta,
Llavorsí, Tavascan i Tírvia.

sindicat s[e]ndicat  a  Isavarre  i  Montcortès;  s[i]ndicat  a  Ainet  de  C.,  Escaló,
Llessui, Sort, Surp, Tírvia i Vilamur.

subministre subm[e]nistre: Norís i Sellui; subm[i]nistre com a forma general.

tranquil·litat tranqu[e]l·litat a Baén i Bresca; tranqu[i]l·litat com a general.

triturar tr[e]turar a Escàs; tr[i]turar com a forma general.

vigilar v[e]gilar115 a Baro, Escós, la Pobleta, Tírvia i Àreu.

Vilamur V[e]lamur a  Balestui,  Embonui,  Gerri,  Llagunes,  Malmercat,  Peramea,
Puigforniu, Roní, Soriguera, Sort, Tornafor i Vilamur;  V[i]lamur a Bretui,
Embonui,  Escàs,  Farrera,  Gerri,  Llagunes,  Llavorsí,  Montenartró,
Puigforniu,  Ribera  de  C.,  Romadriu,  Rubió,  Soriguera,  Sorre,  Surri,
Tornafort i Vilamur. (mapa 026)116

visitar117 v[e]sitar  a  Baiasca,  Escós,  Espot,  Isavarre,  Isil,  la  Guingueta,  Lleret,

115. Hem apuntat totes les poblacions on hem escoltat el mot pronunciat amb [e], independentment

de la resta de fonemes del mot. Cal remarcar que, de la mateixa manera que passava amb migdia,

el mot  vigilar  comparteix la pronúncia fricativa amb la sibilant, però en aquest cas, la vacil·lació

consonàntica es reparteix tant en les pronúncies amb [e] com les pronúncies amb [i]. 

116. Un cas força curiós és el de  Vilamur, on trobem vacil·lació de pronúncia fins i tot entre els

informants  del  mateix  poble.  Cal  notar  el  fet  que  totes  les  pronúncies  amb [e]  es  produeixen

sobretot a la Vall de Soriguera i al terme municipal del Baix Pallars; és a dir, es produeixen a la

zona pròxima al poble. A mesura que anem més cap al nord sempre ho acostumem a sentir amb [i].

És un altre cas que torna a estar en consonància amb la nostra teoria d’un estat més conservador

de la llengua a la part nord del Pallars Sobirà. Però tampoc cal oblidar el fet que les paraules

acostumen a evolucionar sobretot a partir de les zones on tenen un ús més corrent, que en el

nostre cas es tractaria del mateix poble i els voltants. En cap cas hem sentit pronunciar la [ ] finɾ al.

117. Incloem en aquesta entrada tots els temps verbals del verb visitar juntament amb el substantiu

visita.
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Mencui, Peramea, Sorpe, i Surri; v[i]sitar com a forma general.

1.1.2.7.3 Canvis i > u

Un tipus de canvi també molt poc productiu, com el que presentava la vocal /e/:

inflar [u]nflar com a forma general. [i]nflar a Sorre.

ximeneia x[u]meneia  a Ainet de C., Alendo, Arcalís, Isavarre, Lladorre,
Puigforniu, Ribera de C., Roní, Tírvia i Vilamur;  x[i]meneia a
Ainet de C., Aineto, Lleret i Tírvia.

1.1.2.8 Canvis en la vocal /o/

1.1.2.8.1 Tractament de la o inicial

És un fenomen força comú que una /o/ inicial es diftongui en [aw], però això no passa en

tots els casos. Vegem-ne alguns exemples:

obac, obaga [aw]bac, [aw]baga com a forma general.

obligar (i derivats) [aw]bligar a Balestui, Espot, Mencui i València;  [o]bligar com a
forma general.

obrir (i conjugació) En  aquest  cas  trobem  tres  formes  ([aw]rir,  [aw]brir  i [o]brir)
repartides  per  arreu,  però  amb una  clara  preferència  de  les
formes diftongades. (mapa 027)

ocasió [u]casió a Sorre; [o]casió Ainet de C., Altron, Araós i Mont-ros.

ocell118 [awz]ell a Vilamur.

118. Tot i que en principi sembla que ocell pugui ser una paraula procedent del català oriental, el fet

que el mot aparegui amb diftongació inicial demostra que és d'ús quotidià. De tota manera, malgrat

que nosaltres només l’hem pogut documentar a Vilamur, Alcover  (DCVB) el  documentà a Sort

[awsé ], i a Esterri, Isavarre i Rialb [auzé ]. Nosaltres també el documentem amb essa sonora. Aʎ ʎ

més a més d’ocell, al Pallars Sobirà i la Vall Fosca també hi podem trobar els sinònims  pardal

(Peramea i Rialb) i  moixó  (Lleret, Peramea, Sellui i València). Pel que fa al mot  pardal, a Rialb
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ocupar (i conjugació) [a]cupar a Baiasca, Escós, Rodés, Tavascan i Àreu; cupar a la
Guingueta, Tírvia i Àreu; [o]cupar com a forma general.

ofegar (i conjugació) [aw]fegar a  Alins,  Arcalís,  Baro,  Gerri,  Isil,  Montardit  de  D.,
Montesclado, Roní, Son, Tavascan, València i Àreu;  [o]fegar  a
Bretui.

ofendre (i conjugació) [aw]fendre a Llavorsí; [o]fendre a Escàs i Burg.

oferir (i conjugació) [aw]ferir a Rialb; [o]ferir a Escaló, Esterri, Aguiró, Montesclado,
Tavascan i València.

oferta [aw]ferta a Escaló; [o]ferta a Escaló i València.

ofici Trobem les dues formes ([aw]fici i [o]fici) escampades per arreu.
(mapa 028)

oficina Trobem les dues formes ([aw]ficina i  [o]ficina) escampades per
arreu.

oficial [aw]ficial a  Escàs,  Peramea  i  Pujol;  [o]ficial com  a  forma
general.119

Olegari [O]legari a Escaló, Esterri i Isil.

oliva / oliver

[o]liva/er  a  Lladorre,  Montardit  de  D.,  Montcortès,  Peracalç,
Peramea, Pujol, Rialb, Surp i Àreu; [aw]liva/er a Anàs, Balestui,
Escós, Montardit de D., Montcortès, Peracalç, Peramea, Ribera
de C.,  Sorre,  Vilamur i  Àreu;  [u]liva/er  a Balestui,  Peramea i
Àreu.120

apareix dins de la frase feta  amb un tiro matarín dos u tres pardals, frase que Alcover (DCVB)

només documenta a l’entrada pardal, però en cap més dels seus sinònims.

119. És interessant constatar que apareix diftongació en els mots  ofici  i  oficina, mentre que per

l’altre costat n’apareix molt poca en oficial. Aquest fet és indicador de la freqüència d’ús dels dos

mots primers en comparació amb la del darrer.

120. Podem veure com en el mateix poble, Àreu, s’hi troben les tres formes (dues en el mateix

informant). Notem que l’arbre sempre presenta gènere masculí.
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olor (i derivats) [aw]lor  com  a  forma  general;  [o]lor a  Bonestarre,  Farrera,
Llavorsí i Surri.

operació (i derivats) Trobem les dues formes ([aw]peració i  [o]peració) escampades
per arreu, amb clara preponderància de les formes diftongades.

orella [aw]rella  com a forma general; [o]rella a Montardit de D. i Rialb.

original [aw]riginal a Escaló; [o]riginal a Lleret i Rialb.

Oveix [u]veix121 a Roní i Isavarre; [a]uveix a Roní.

ovella [u]vella a Alins; [aw]vella com a forma general arreu.

Notem com en tots els casos de diftongació, la /o/ inicial forma síl·laba ella sola. Aquest fet

ja l’apuntava Gili Gaya (1931: 8-9) en l’Estudi fonètic del parlar de Lleida:

L’explicació d’aquest fenomen és, a mon parer, que moltes d’aqueixes paraules es troben

sovint precedides de l’article femení, juntant-se, per consegüent, en un diftong la [a] de

l’article amb la [o] inicial. Així es produeix un tancament progressiu de [o] fins arribar a [u]

asil·làbica: la oβé  > lawβé , i per falsa separació ha restat awβé  sense article.ʎɛ ʎɛ ʎɛ

Respecte als substantius masculins, Gili Gaya explica sense estar-ne del tot convençut

una possible teoria:

Amb l’article masculí lo l’explicació podria ésser semblant. Notem primer que devant u de

un, una, l’article masculí és  la, i no  lo, [...]:  la un i l’atre. [...] La [o] final de l’article, en

trobar-se en contacte amb una [o] inicial de mot, han tendit a fusionar-se en un diftong: oo

> ou > aw: lo ofísi > lo ufísi > l’awfisi. [...] Mancats d’una explicació millor, donem aquesta

com a possible.

Tot i  el  poc convenciment que expressa el  lleidatà,  creiem que aquesta teoria pot  ser

perfectament vàlida. Pel que fa a la diftongació aplicada als verbs, als quals els articles no

121. Nom que hem trobat sempre en contracció amb la preposició  de:  d’Eubeix. L’informant de

Roní és el mateix.
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acostumen  a  acompanyar  gairebé  mai,  en  la  diftongació  de  la  /o/  inicial  hi  podrien

intervenir les mateixes lleis que afectaven l’aparició de l’afèresi  en els mots d’aquesta

categoria gramatical: la tercera persona del singular de les formes verbals compostes del

pretèrit perfet d’indicatiu i del passat perifràstic (ha obert > ha ubert > aubert - va obrir >

va ubrir > aubrir) posen la vocal [a] en contacte amb la /o/ inicial, la qual acaba tancant-se

en [u] per eliminar el hiat anterior i poder formar síl·laba. Tal com passava amb l’afèresi,

també hi poden  intervenir la preposició a (anem a ocupar > anem a ucupar > aucupar) i

d’altres mots que acaben en aquesta vocal (cada uvella, cinquanta uvelles...). 

Cal considerar també el cas particular  d’aumetlla (Peramea). Segons afirma Gili  Gaya

(1931:  9),  es  podria  tractar  d’un  cas  de  diftongació  de  la  vocal  inicial  causada  per

analogia,  basant-se  en els  topònims d’els  Omells  de na  Gaia (Urgell)  i  els  Omellons

(Garrigues),  on  també va detectar  pronúncies  amb [aw]  inicial.  Tanmateix,  Coromines

(DECat) a l’entrada ametlla afina una mica més:

Avui és el mot usual en tot el domini lingüístic, i encara que amb pronúncies

locals diverses, totes són degudes a les evolucions fonètiques (o lexicals) de

tipus general i fins normal, i semblen correspondre totes al tipus originari amedla.

En els llocs tinc anotades les que cito [...] [am’me aʎʎ ] Pallars fins al capdamunt

(Tor,  Tavascan,  1932-4)  [...]  la  variant  almetla degué estendre's  cap  al  Nord

almenys fins al Gaià, si bé avui en aquestes terres la -l- ha passat naturalment a

u: [əw’m lləs] a Rodonyà (1964), [aw’me a] a Siurana de Prades, [aw'me a]ɛ ʎʎ ʎʎ

a la Granja d'Escarp (1935), [aw’melles] notàvem des de Móra, Ebre avall.

En la  resta  de  casos en  què  la  /o/  no  ha format  síl·laba  ella  sola  no hi  hem trobat

diftongació inicial: Organyà, octubre, organisme, ordenar, obsequiar, opció... Tampoc hem

trobat diftongació en d’altres mots com ara oportunitat, opinar, oposar, opció, oportú...
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1.1.2.8.2 -o (final) > -ol

Trobem pocs casos d’un fenomen que podríem considerar com a pràcticament inexistent

a la nostra zona.

lavabo labav[ol] a Ainet de C., lavab[o] com a forma general.

contraban contrabànd[ol] a Ainet de C., Aineto, Embonui i Escàs; contrabando
com a forma general.

ninxo ninx[ol] a Surri; ninx[o] a València.

1.1.2.8.3 Canvis o > u

És prou sabut  que una de les principals  característiques que diferencien els  dialectes

occidentals catalans dels  orientals  (exceptuant  el  mallorquí)  és que els occidentals no

neutralitzen  les  os  àtones  en [u].  Tanmateix,  tota  una  sèrie  de  contextos  fonètics

afavoreixen  aquest  tipus  de  canvi  en  el  dialecte  pallarès.  Aquests  contextos  són  els

següents:

1.1.2.8.3.1 Quan la /o/ va precedida d’una /i/ tònica a la pròxima síl·laba.

avorrir av[u]rrir  a  Ainet  de  C.,  Altron,  Baén,  Bernui,  Bretui,  Gerri,
Peramea,  Rubió,  Tírvia,  València  i  Vilamur;  av[o]rrir  a  Sorre  i
Tavascan.

bonic Trobem les dues formes (b[u]nic  i  b[o]nic)  repartides per arreu,
amb una clara preferència per les formes amb [u].

botiga Trobem les dues formes (b[u]tiga  i  b[o]tiga) repartides per arreu,
amb una clara preferència per les formes amb [u].

cobrir c[u]brir a Isil, Jou, Lladorre, Ribera de C., Tavascan i València.

coixí c[u]ixí a Altron, Baiasca, Balestui, Bonestarre, Gerri, Isil, Mont-ros,
Montardit  de D.,  Montenartró, Rialb,  Ribera de C.,  Roní,  Surp i
València; c[o]ixí a Arrós.
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colistre c[u]listre a Caregue i a Rialb; colistre a Rialb.

collir (i derivats) Trobem les dues formes (c[u]llir i c[o]llir) repartides per arreu amb
clara predominància de les variants amb [u]. (mapa 029)

conill c[u]nill  com  a  forma  general;  c[o]nill a  Alins,  Arestui,  Baiasca,
Bernui,  Gerri,  Isavarre,  Isil,  la  Guingueta,  Llarvén,  Llavorsí,
Montesclado, Peramea, Surri, Tavascan, Tírvia, València i Àreu.

cosí c[u]sí  com a forma general;  c[o]sí  a Ainet de B., Araós, Arcalís,
Escàs,  Esterri,  Farrera,  Isavarre,  Jou,  la  Guingueta,  Llavorsí,
Peracalç, Roní i Sorpe.

cosir c[u]sir  com  a  forma  general;  c[o]sir a  Aguiró,  la  Guingueta,
Montesclado, Ribera de C. i Tavascan.

descobrir desc[u]brir a  Altron,  Bernui,  Bonestarre,  Cabdella,  Gerri,  la
Pobleta  Llessui,  Montardit  de  D.,  Puigforniu,  Rialb,  Rodés  i
València; desc[o]brir122 a Rialb i València. 

dormir Trobem les dues variants (d[u]rmir i d[o]rmir) repartides per arreu.

florir fl[u]rir  a  Altron,  Peramea,  Vilamur  i  Àreu;  fl[o]rir  a  Aidí,  Araós,
Bernui, Bonestarre, Bretui, Caregue, Llessui, Montenartró, Pujol,
Ribera de C., Vilamur i Àreu.

formiga f[u n]iga ɾ a Ainet de C. i Rodés; f[o n]iga ɾ a Montardit de B.

forquilla f[u]rquilla com a forma general; f[o]rquilla a Ribera de C.

gasolina (i derivats) gas[u]lina  a Alendo, Embonui, la Guingueta, Montesclado, Pujol,
Rialb,  Ribera  de C.,  Sellui  i  Sorre;  gas[o]lina a  Aineto,  Bernui,
Embonui,  Espot,  Montenartró,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Rodés,
València i Vilamur.

llonganissa Trobem les dues variants (llang[u]nissa i  llang[o]nissa) repartides
per arreu.

mandonguilla mand[o]nguilla com a general.

122. Trobem unanimitat de pronúncies amb [u] al primitiu cobrir i en canvi no en trobem al derivat

descobrir. Per la tipologia de les paraules que hem registrat podem deduir que, probablement, els

contextos bisil·làbics [o__’i] afavoreixen més aquest tipus de canvi que no pas d’altres contextos

amb més síl·labes.
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molí m[u]lí a Ainet de C., Alins, Balestui, la Guingueta, Peramea, Pujol,
Sorre i Tírvia; m[o]lí com a forma general.

morir Trobem les dues variants (m[u]rir i m[o]rir) repartides per arreu.

ploure (imp. ind.)
pl[o]ive a Aidí, Lleret,  Llessui,  Peramea, Surp, Surri,  Tavascan i
Àreu; pl[u]ive a Balestui i Peramea.

pollí p[u]llí a Ainet de C., Altron, Esterri, Gerri, Isil, Llessui, Rialb, Rubió,
Sorpe,  Tírvia  i  Àreu;  p[o]llí  a  Embonui,  Isil,  Lladorre,  Llarvén,
Montenartró,  Norís,  Peramea,  Pujol,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Son,
Surri, València i Vilamur.

sovint s[u]vint a Bresca, Gerri, la Guingueta, Lladorre, Mot-ros, Montardit
de D., Rialb i València;  s[o]vint a Anàs, la Bastida, la Guingueta,
Lladorre, Lleret, Peramea, Rialb i Saurí.

topí / topina t[u]pí/na com a forma general; t[o]pí/na a Altron, Anàs, Bonestarre,
Escàs, Montardit de B., Montardit de D., Ribera de C., Tor i Àreu.

tossino123 Trobem  les  dues  variants  (t[u]ssino  i  t[o]ssino)  repartides  per
arreu.

xorís Trobem les dues variants (x[u]rís  i  x[o]rís)  repartides per arreu,
amb una clara preponderància de les formes amb [o].

Podem  veure  com  el  context  fonètic  o__’i  generalment  acostuma  a  tancar  les  os.

Tanmateix, hi ha alguns casos en els nostres exemples en què això no acaba de succeir.

Es tracta de florir i mandonguilla. Tant en un cas com a l’altre, és probable que l’influx del

mot primitiu sense verbalitzar (en un cas  flor,  clarament pronunciat amb [ ],  i  a l’altreɔɔ

mandongo, [o]; tots dos amb la vocal en síl·laba tònica), fa que els derivats tendeixin a

conservar aquesta vocal.

Això no obstant, en el cas de forquilla (< forca) aquesta norma no es compleix. Aquest fet

el  podria causar la pèrdua de vincle del mot derivat amb el seu primitiu.  És fàcil  que

associem el verb  florir  amb el substantiu  flor; en canvi, el mot  forquilla  s’ha desvinculat

més del seu primitiu forca. I si a més hi sumem el fet que el sufix -illa, provinent del llatí

123. Cal notar que la variant porc també està molt estesa i és d’ús habitual, tot i que prepondera la

variant castellanitzada tossino. (mapa 100)
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-ICULA, es troba actualment en total desús, tot això augmenta la percepció que forquilla no

prové de derivació, cosa que provoca que es pugui desvincular del seu primitiu i actuar de

manera autònoma en relació amb el tancament de la vocal pretònica. 

Aquest tipus de canvi, que ocasiona la vocal /i/ en posició tònica de la síl·laba següent és

el més prolífic de tots. De fet, també arriba a actuar per analogia en el mateix context o__i

quan la vocal tancada es troba en posició àtona.  En tenim documentats els següents

casos:

porticó p[u]rti[ ]óɣ  a Sorpe.

Soriguera S[u]riguera  a  Embonui,  Llagunes,  Malmercat,  Montenartró,
Puigforniu,  Rubió,  Soriguera,  Sorre,  Sort,  Tornafort  i  Vilamur;
S[o]riguera a Escàs, Gerri, Llagunes, Montenartró, Puigfoniu, Rubió,
Soriguera, Sort, Tornafort, Vilamur i Àreu.124 (mapa 030)

1.1.2.8.3.2 Quan la /o/ està en contacte amb una altra vocal.

cloaca cl[u]aca a Arestui, la Guingueta, Rialb i Sorre.

moixarró m[u]ixarró a Lleret; m[o]ixarró a Surri. 

moixó m[u]ixó a Bonestarre i Àreu; m[o]ixó a Lleret, Peramea, Rialb, Sellui i
València.

roella r[u]ella a Rialb i Tornafort; r[o]ella a Ainet de C. i Rialb.

1.1.2.8.3.3 Quan la /o/ es troba en contacte amb una consonant palatal o prepalatal.

Joan J[u]an com a forma general.

Josep J[u]sep com a forma general.

ronyó r[u]nyó a Seurí; r[o]nyó a Aineto i Isil; r[i]nyó125 a Ribera de C.

124. Incloem aquí també les pronúncies  So[l]iguera i  Su[l]iguera. A diferència del que passava a

Vilamur, en el cas de Soriguera només trobem vacil·lació repartida entre el mateix poble i la resta

dels de la Vall. Tot indica, doncs, que es tracta d’un fenomen més recent i que ens trobem davant
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xollar x[u]llar a Alendo, Alins, Isavarre, Isil, Lleret, Malmercat i Son; x[o]llar
a Baiasca, Bretui, Caregue, Escàs, Escós, Lleret, Llessui, Montardit
de D., Montcortès, Norís, Peramea, Pujol, Rialb, Rodés, Romadriu,
Son i Surp. (mapa 031)

1.1.2.8.3.4 Quan la /o/ es troba en contacte amb una consonant velar o bilabial

boterut b[utu]rudes a Gerri.

botifarra b[u]tifarra com a forma general; b[o]tifarra a Arrós, Lleret, Peramea,
Ribera i Tavascan.

cobert c[u]bert  com  a  forma  general;  c[o]bert  a  Peracalç,  Puigforniu  i
Vilamur.

cobrar c[u]brar126 a Ainet de C., Aineto, Alendo, Araós, Espot, Isavarre, Isil,
Ribera  de  C.,  Roní,  Sorpe,  Surri  i  Àreu;  c[o]brar com  a  forma
general. (mapa 032)

cobrellit c[u]brellit a Baén, Caregue i Peramea; c[o]brellit a Llessui i Sorre.

complicat c[u]mplicat a Ainet de C., Alins, Bernui, Escaló, Gerri, la Guingueta,
Llavorsí,  Montardit  de  B.,  Ribera  de  C.,  Son,  Sort  i  València;
c[o]mplicat a Bretui, Esterri, Rialb, Surri i Tavascan.

confitat c[u]nfitat a Ainet de B., Aineto, Balestui, Bernui, Embonui, Isavarre,
la Bastida, Lladorre, Llessui i Soriguera; c[o]nfitat com a general.

correu c[u]rreu com a forma general; c[o]rreu a Rialb.

corriola c[o]rriola a Rialb i Rodés.

d’un procés de canvi. Fora de la vall, tenim documentat el nom del poble poques vegades; a Àreu,

el municipi més allunyat, s’hi manté la pronúncia conservadora amb [o].

125.  Alcover  (DCVB)  detecta  la  mateixa forma amb [i]  a  Cadaqués,  Vall  de Barravés,  Tremp,

Tamarit, Fraga, Aiguaviva d'Aragó, Morella, Cinctorres i Pego; de manera que, probablement, en un

inici no es tractava d’un castellanisme, sinó d’una dissimilació. 

126. Hem documentat amb [u] l’infinitiu, el present d’indicatiu, l'imperfet, el futur, i el participi. No ha

de ser estrany, però, poder trobar-hi tots els altres temps verbals.
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foguera f[o]guera com a forma general.127

masover mas[u]ver a Embonui, Montardit de D. i Puigforniu; mas[o]ver com a
general.

mon (possessiu) m[u]n a Alendo; m[o]n com a forma general.

morera m[u]rera a Ribera de C; m[o]rera com a forma general.

monter m[u]nter a  Bonestarre,  Bretui,  Cargue,  Llavorsí  i  Ribera  de  C;
m[o]nter/a com a formes generals.

noguer/a
(Pallaresa)128

n[u]guer/a  a  Arrós,  Baiasca,  Caregue,  Isavarre,  Isil,  Malmercat,
Peramea,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Sorpe,  Sorre,  Surp  i  València;
n[o]guer/a  a  Ainet  de  C.,  Anàs,  Arestui,  Esterri,  Lladorre,
Montenartró, Rialb i Tornafort.

novembre n[o]vembre com a forma general.129

potser p[u]tser a  Alins,  Baén,  Isil,  Norís,  València i  Àreu;  p[o]tser  com a
forma general arreu.

somiar s[u]miar a Baiasca, Cabdella, Llarvén, Mencui, Tavascan, Tornafort i
Àreu; s[o]miar a Bernui, Burg, Rialb i València.

1.1.2.8.3.5 D’altres casos.

estornell est[u]rnell a Tornafort.

torrons t[u]rrons a Ainet de C., Alins, Araós, Baén, Bretui, Lladorre i Vilamur;
t[o]rrons  a Ainett  de B.,  Alins, Altron, Araós, Arrós, Balestui,  Baro,
Escós, Gerri,  Isil,  la Guingueta,  Llagunes,  Mont-Ros, Montenartró,
Puigforniu, Rialb, i Soriguera; t[a]rrons a Gerri i Peramea. 

127. Ens trobem amb un cas semblant amb el de florir. La influència del primitiu foc, juntament amb

el fet que la vocal tònica no és una [i], fa que els mots derivats tendeixin a conservar aquesta [o] de

la síl·laba inicial.

128. Incloem en aquesta entrada els substantius que fan referència tant a l'arbre com al riu.

129. En el  cas de  novembre,  Coromines (1935: 256) havia detectat  la forma  n[u]vembre a les

poblacions d’Àreu, Tavascan i Farrera. Nosaltres no n’hem trobat cap cas.
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tossal t[u]ssal a Llessui, Soriguera, Peramea i Vilamur; t[o]ssal a Soriguera.

També hem pogut documentar algun canvi en [i],  com ara amb  x[i]colate,  cas en què,

tanmateix, predominantment trobem la variant amb [o]; i canvis en [e] com  ara  s[e]roll,

molt generalitzat, i r[e]dó, també força generalitzat.

1.1.2.9 Canvis u > o

Es tracta d’un tipus de canvi no gaire comú. Són sovint ultracorreccions ocasionades per

la confusió que generen les dues vocals velars i també per la influència que reben dels

canvis o > u, molt més prolífics.

bullir b[o]llir a Llarvén; b[u]llir com a forma general.

julivert j[o]livert a Araós i Isavarre; j[u]livert com a forma general.

muntanya Trobem  les  dues  formes  (m[o]ntanya,  m[u]ntanya)  repartides  per
arreu, amb preferència per les variants amb [o]. (mapa 033)

munyir m[o]nyir a Norís i Montardit de D.; m[u]nyir com a forma general.

pulmó p[o]lmó a Baén i Lladorre; p[u]lmó com a forma general.

ruïna (i derivats) r[o]ïna a Gerri, Llarvén i Ribera de C.; r[u]ïna com a forma general.

salsufragi sals[o]fragi  a  Romadriu;  sals[u]fragi,  sals[u]fraja a  Montenartró  i
Rialb.

sulfat (i derivats) s[o]lfat a Caregue, Escós, Peramea, Roní i Tor.

1.1.2.10 Tractament dels diftongs àtons

Els  segments  /kwa/  i  /gwa/  es  mantenen  sense  monoftongar  com  a  norma  general:

Pàsqua,  qualitat,  aigua,  aguantar...  Tanmateix,  hi  ha  alguns  casos  en  què  veiem
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monoftongar els diftongs àtons; es tracta de mots que comparteixen el mateix tractament

que d’altres  parlars  del  dialecte  nord-occidental:  consulteu Sistac  (1993:  65),  Navarro

(1996, I: 61) o Cubells (2005: 66).

deixar Trobem  tres  variants  repartides  per  arreu:  d[ei]xar i  les  formes
monoftongades d[e]xar i d[i]xar. (mapa 034)

diumenge En  aquest  cas  trobem  tres  variants  repartides  per  tot  el  territori
estudiat:  d[iu]menge,  d[o]menge  i  d[u]menge.  La  forma  que
predomina clarament per damunt de les altres és d[u]menge.

lleixiu ll[ei]xiu a  Tírvia,  Ribera de C.,  Montenartró i  Ainet  de B;  ll[i]xiu a
Tírvia, Ribera de C., Vilamur, Bernui, Roní i Son; ll[e]xiu a Ribera de
C., Bernui, Tírvia, Roní, Sorre, Montenartró, Llassui i Gerri.130

quaranta q[ua]ranta a Baiasca i Llavorsí; c[o]ranta com a forma general.

quaresma q[ua]resma arreu.

quartà q[ua]rtà a Alins; c[o]rtà a Bernui i Caregue.

quartera131 q[ua]rtera a Ainet de C., Caregue, la Pobleta i Peramea.

quarteró c[o]rteró a Caregue, Llessui i Roní.

qualsevol quans[i]vol  a  Baiasca,  Esterri,  Ferrera,  Isil,  la  Bastida,  Llagunes,
Llavorsí,  Llessui,  Montardit  de  B.,  Norís,  Peramea,  Pujol,  Rialb,
Romadriu,  Sort,  Tírvia  i  València;  cons[i]vol  a  Arcalís,  Baiasca,
Cabdella,  Espot,  Esterri,  la  Guingueta,  Llavorsí,  Rialb  i  Àreu;
quals[e]vol a Ainet de B., Ainet de C., Anàs, Baén, Gerri, Isil, Lleret,

130. En aquest exemple veiem com als mateixos pobles trobem dues i fins i tot tres variants de la

mateixa paraula.

131. Tots els derivats de quart- que apareixen en aquesta entrada s’utilitzen com a mesures de pes

i  volum.  En  boca  d’un  informant  de  Caregue  tenim que:  «Quatre  cortans  la  quartera,  quatre

corterons un cortà,  quatre  mitjos corterons,  un corteró».  El fet  que  quartera hagi  conservat  el

diftong mentre que  cortà i  corteró no (en els informants de Caregue) és indicatiu que aquestes

mesures últimes tenien un ús més quotidià. És lògic que sigui així, ja que el mateix informant afirma

que una quartera (suposadament de gra) pesava al voltant de 60 quilos, un pes que s’acostuma a

traslladar menys que no pas la seua quarta part, 15 quilos.
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Ribera de C. i Tavascan; cons[e]vol a Ribera de C.

queixal qu[i]xal com a forma general.

seixanta Trobem dues formes (s[ei]xanta i s[i]xanta) repartides per arreu, amb
una clara preponderància de la variant monoftongada.

Teixidor  (nom de
casa)

T[ej]xidor a Arrós, Caregue, Gerri, Montcortès i Peracalç; T[i]xidor a
Arrós, Isavarre, Peracalç, Peramea i Vilamur.

El  fenomen  contrari,  de  diftongació,  el  podem  trobar  en  llonganissa,  pronunciat

llang[wa]nissa  a  Ainet  de  C.,  Lleret,  Peramea  i  Tavascan;  lleng[wa]nissa  a  Lleret  i

llang[o]nissa i llang[u]nissa com a formes generals. Tal com afirma Navarro (1996, I: 61),

el mot evoluciona des de llonganissa amb una metàtesi inicial, des d’on surten les dues

formes més escampades per la zona estudiada: llangonissa i  llangunissa. A partir d’aquí

tenim  una  diftongació  de  la  vocal  pretònica  cap  a  llanguanissa  i  posteriorment,  per

creuament amb llengua, arribem a llenguanissa.

Un altre cas de diftongació el trobem també en q[ua]rtina, mot que documentem a Gerri;

això no obstant, la forma general és sense diftongar:  cortina. Es tractaria d’un fenomen

d’ultracorrecció ajudat per l’analogia amb quart-.

1.1.2.10 Epèntesis vocàliques

Tal  com afirmen Lloret  i  Viaplana  (1997:  110),  el  català,  en  general,  manifesta  certa

tendència  a  evitar  les  vocals  en  posició  de  hiat.  Els  dialectes,  davant  d’aquestes

situacions de conflicte han adoptat diferents tipus de solucions per evitar-les. El pallarès

ha optat per intercalar una semiconsonant [j] en els hiats on hi intervé una vocal [e]. Així

ho argumenta també Coromines (1935: 259):  «a diferència del valencià està molt  ben

representada en el català occidental pirinenc la tendència a desfer els hiatus intercalant

entre les dues vocals una y, sempre que una d’aquestes dues vocals sigui una e».

Baén Ba[j]én  a Baén, Bresca, Burg, Escós, Gerri,  Montcortès, Peramea,
Puigforniu i Seurí; Baén a Arcalís, Balestui, Baén, Bresca, Embonui,
Escós, Gerri, Isavarre, Isil, Malmercat, Montcortès, Peramea, Pujol,
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Rialb, Soriguera, Surri i Tavascan. (mapa 035)

creència cre[j]ència a Soriguera; creència a Soriguera.132

empleat emple[j]ada a Sorpe; empleat com a forma general.

faena fa[j]ena a Aineto; faena a Altron, Baiasca, Isil, Lleret, Llessui, Seurí,
Sorre  i  Surp;  faena  a  Altron,  Baiasca,  Isil,  Lleret,  Llessui,  Seurí,
Sorpe i Surp.133

graella gra[j]ella a Lleret i Ribera de C; graella a Ainet de C., Araós, Baén, la
Bastida, Lladorre, Montardit de D., Ribera de C. i Surri.

idea ide[j]a a  Ainet  de  C.,  Bonestarre,  Bresca,  Escaló,  Escós,  Esterri,
Gerri,  Montardit  de  B.,  Montesclado,  Peracalç,  Peramea,  Rialb,
Tírvia  i  València;  [aj]de[ja] a  Caregue i  la  Guingueta;  idea  com a
forma general.

matí (i derivats) ma[j]tí  a  Altron,  Balestui,  Bresca,  Gerri,  Aguiró,  Llessui,  Mencui,
Montardit  de  D.,  Montcortès,  Peramea  i  Sort;  matí com  a  forma
general. (mapa 036)

paella pa[j]ella a  Montardit  de  B.,  Lleret  i  Pujol;  paella com  a  variant
general.

Peramea Perame[j]a a  Llagunes,  Peramea  i  Pujol;  Prame[j]a  a  Baiasca,
Balestui, Gerri, Aguiró, Llessui, Peramea, Rubió i Sellui; Preme[j]a a
Gerri,  la  Bastida,  Montardit  de  D.,  Peramea,  Pujol,  Sellui,  Son  i
Sort.134

També hem pogut espigolar alguns casos en què l’epèntesi apareix en el present i  en

l'imperfet  d’indicatiu  d’alguns  verbs,  com  ara:  baixaien,  beiem,  beieu,  ploient,  veieva,

conreiem, treieva,  visqueien, estaien, etc.

Mereix una explicació a part el cas de  ma[j]tí.  Es tracta d’un arcaisme provinent d’una

132. Es tracta del mateix informant.

133. Tanmateix, la variant feina és la més general.

134. Les variants en què prèviament s’ha produït la caiguda de la [a] o la [e] són les que tendeixen

més a introduir la [j] epentètica.
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diferenciació ocorreguda en la  forma antiga  MATŪTĪNUM.  Així  ho  argumenta Coromines

(DECat):

en perdre's la  U, [la consonant t] quedà implosiva i desigual de la  T següent; no fou de

primer com una  TT geminada,  que ja  se simplificava en forma d'una  T forta:  com és

freqüent quan hi ha l'amenaça de confusió entre dos fonemes consecutius i semblants, es

produí una diferenciació entre ells, tornant-se -KT- (la coexistència de les dues solucions

-CT- > -tt- o -jt- en llatí vulgar tardà pogué contribuir a donar el colorit -KT- > jt).

Actualment, es conserva la variant ma[j]tí a la Ribagorça, a les comarques centrals de la

Franja (Siscac 1993: 249), (Moret i Sasot 1996: 17), a l’Alguer (Scala 2003: 73) i també a

Guardamar (Beltran, Monjo i Pérez 1991: 500). Segons aquests tres últims autors, ma[j]tí

és una de les diverses coincidències que existeixen entre el parlar de Guardamar, l’Alguer,

la Ribagorça i part del Pallars. Al llarg d’aquest treball n’aniran apareixent d’altres.

D’altres casos d’epèntesis amb [w] són:

ametlla a[w]metlla a Peramea; ametlla com a forma general.

gaire g[w]aire a  Bresca,  Escós,  Isavarre,  Isil,  la  Bastida,  Llessui,
Malmercat,  Montardit  de  B.,  Sorre  i  Àreu;  gaire   com  a  forma
general.

a on a [w]on a la Bastida, Mencui, Peramea i Rialb;  a on com a forma
general.

D’altra banda, o bé han desaparegut, o bé no hem pogut documentar d’altres mots que

Coromines (1935: 259) havia detectat en les seues excursions al Pallars. Es tracta de

variants com ara  ra[j]el (arrel),  no[j]embre,  ma[j]estra  (referit  a  una biga)  i  Na[w]ote  o

Bro[w]ate, tots dos noms de lloc.
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1.1.2.11 Pròtesis

Ja hem vist a l’apartat  afèresi de la a-  que alguns determinants i alguns temps verbals

compostos en què l'auxiliar acaba en -a poden induir a confusions en la segmentació dels

mots que precedeixen. Es tractava dels determinants femenins pel que fa als substantius,

i del pretèrit perfet d’indicatiu i el passat perifràstic pel que fa als verbs.

De la mateixa manera que la confusió podia segmentar erròniament un temps verbal per

la part  del  verb principal  (va arribar  > va ribar),  també pot  fer-ho per la part  del  verb

auxiliar, cosa que dóna lloc a les pròtesis: s’ha rebentat > s’arrebentat > arrebentar.

Els  casos de pròtesi  són força comuns al  Pallars  Sobirà  i  la  Vall  Fosca.  Hem pogut

documentar els següents exemples:

amenaçar [az]menaçar135 a Aineto;  amenaçar a Isil  i  València;  menaçar  a
Rialb.

barallar-se [a]barallar-se  a  Baiasca,  Llessui,  Montardit  deB.,  Montenartró,
Romadriu, Seurí i València; [as]barallar-se a Ainet de C., Balestui,
Bresca, la Bastida, Mencui i Son; barallar-se a Ainet de B., Anàs,
Escós, la Guingueta, Llavorsí, Llessui, Montardit de B., Peramea,
Roní, Seurí, Sellui, Tavascan, Tornafort i València; esbarallar-se a
Lladorre.

barat [a]barat a Ainet de C., Altron, Escaló, Isil, Llessui, Montardit de D.,
Norís, Rialb i Roní; barat  com a forma general.

calibrar [a]calibrar a Rodés i Soriguera; calibrar a Rodés.

cansar [a]cansar136 a Llavorsí, Ribera de C., Roní i Surp;  cansar com a

135. Probablement, l’aparició de la [z] prové de la segona persona del singular del verb auxiliar del

pretèrit perfet d’indicatiu i del passat perifràstic, seguida de la caiguda de la vocal inicial del verb

principal, la qual es troba en una posició àtona particularment feble, i posteriorment la segmentació:

vas amenaçar > vas menaçar > asmenaçar. Una evolució similar hauria sofert el verb barallar-se,

estalviant-se el pas de la caiguda de la vocal inicial del verb:  t’has barallat > asbarallar. Caldria

justificar l’aparició de la variant esbarallar-se amb [e] inicial per ultracorrecció.

136. Pel que fa a  cansar, tenim documentats un parell de casos on el verb apareix acompanyat
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forma general.

domar [a]domar a Bonestarre, Escàs, Llessui i Romadriu;  domar a Isil i
Llessui.

clarimina [es]clarimines a Seurí; clarimines a Seurí.137

fora Trobem les dues formes ([a]fora i fora) repartides per arreu.

guatlla [a]guatlla a Norís; guatlla a Llagunes.

humil [a]humil a Àreu; humil a Gerri i València.

humit (i derivats) [a]humit a Aineto, Bretui, Espot, Ribera de C. i Sort; humit com a
forma general.

idea [a]ideia a  Caregue i  la  Guingueta;  idea  i ideia   com a formes
generals.

ligero
(castellanisme,
pronunciat amb [x])

aligero a  Caregue,  Llessui  i  Sorre;  ligero a  Bonestarre,  Bretui,
Gerri, Montardit de D., Peramea, Rodés, Roní i Sellui.

llavors Trobem les següents formes escampades per  arreu:  [a]llavors,
[a]llavons, llavors i llavons.

molla [a]molla a Llessui; molla a Arestui i Ribera de C.

moto [a]moto a Ainet de C., Balestui, Gerri, la Guingueta, Rialb i Ribera
C; moto com a forma general.138

nou [a]nou a Montesclado i Soriguera; nou com a forma general.

d’un pronom personal feble en forma elidida: m’acanso i t’acanses. Es tracta d’un cas on l’aparició

de la vocal podria provenir d’una primera pronúncia amb el pronom en forma plena, la [e] del qual

s’hauria anat relaxant fins acabar convertint-se en [a]: me canso > m[ə]* canso > m’acanso.

137. Es tracta de la mateixa informant, la qual fa referència a clarimina com una flor ornamental. No

n’hem pogut trobar cap referència enlloc.

138. Cal tenir en compte que, la majoria de les vegades, el mot es presenta acompanyat de l’article

determinat  femení.  En aquesta llista només hem inclòs les vegades que l’hem trobat aïllat,  de

manera que el nombre de casos podria ser molt més extens. El procediment d’incloure el mot

només en els casos que l’hem pogut documentar aïllat és el que hem seguit sempre.
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parar [a]parar a Vilamur i Àreu; parar com a forma general.

rebentar [a]rrebentar a  Aineto,  Escàs,  Llagunes,  Lleret,  Montardit  de B.,
Pujol, Tor i Àreu; rebentar a Ainet de C., Alendo, Isavarre, Isil, la
Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Llessui, Peramea, Pujol, Tavascan i
Tírvia.

reblanir [a]rreblanir a Escàs.

rebovinar [a]rrebovinar a Àreu.

recollir [a]rrec[u]llir a Gerri, Mencui i Peramea;  rec[u]llir  i rec[o]llir  com a
formes generals.

recordar [a]rrecordar a  Ainet de B.,  Alendo, Arcalís,  Arrós de C.,  Baén,
Bernui,  Caregue,  Embonui,  Escàs,  Esterri,  Gerri,  Isil,  Llessui,
Montardit  de  B.,  Montardit  de  D.,  Montenartró,  Peramea,
Puigforniu, Pujol, Rialb, Ribera de C.,  Roní,  Rubió, Saurí, Sort,
Tor i València; recordar com a forma general. (mapa 037)

recular [a]rrecular  a Caregue  i  Llagunes;  recular a  Ainet  de  C.,  Alins,
Caregue,  Isil,  la  Bastida,  Llessui,  Peramea,  Rubió,  Tírvia,
València i Àreu.

reformar [a]rreformar  a Romadriu;  reformar  a Baiasca, Esterri, Puigforniu,
Roní, Sorre i Àreu.

refredar [a]rrefredar a Bernui, Caregue i Montardit de B.;  refredar  a Ainet
de  B.,  Araós,  Arrós,  Bernui,  Gerri,  Isil,  Lladorre,  Llavorsí,
Montardit de D., Ribera de C., Surri i Tírvia; r[o]fredar a Surri.

rejuntar [a]rrejuntar a Caregue.

rel [a]rrel arreu.

rellar [a]rrellar a Vilamur.

relliscar [a]rrelliscar a Llessui; relliscar a Arcalís, Baiasca i Llessui.

reparació [a]rreparació a Montardit de D., reparació com a forma general.

repartir [a]rrepartir a Norís; repartir com a forma general.

repàs [a]rrepàs a Tornafort; repàs com a forma general.

repetir [a]rrep[i]tive a Montardit de D.; repetir com a forma general.
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replegar Trobem les dues formes ([a]rroplegar  i  roplegar)  repartides per
arreu. També hem documentat [a]rreplegar a Gerri.

reposar [a]rreposar a Peramea i Sorre; reposar com a forma general.

replà [a]rreplà a Montenartró; replà com a forma general.

res [a]rres a Alnis; res com a forma general.

retirar [a]rretirar a Montenartró i Pujol; retirar com a forma general.

retorçador [a]rretorçador a Ainet de B.; retorçador a Montesclado i Àreu.

reunir [a]rreunir a Ainet de C. i Lladorre; reunir com a forma general.

tisores [as]tisores com a forma general.

tovalla [as]tovalles com a forma general.

unir [a]unir a Lladorre; unir com a forma general.

Alguns dels exemples que hem documentat s’escapen de l’explicació general i mereixen

comentaris  a  part.  És  el  cas  de  tisores o  tovalles,  la  pròtesi  dels  quals  prové  dels

determinats en femení plural amb una posterior obertura de la [e]: unes tisores, les tisores

> unes estisores,  les estisores > astisores;  aquestes tovalles > aquestes estovalles >

astovalles.

Pel que fa als adverbis  dintre  o  fora, la pròtesi prové clarament de la preposició  a que

normalment els precedeix. 

Sobre  la  [a]  que  apareix  a  l’adverbi  llavors,  Coromines  (DECat)  no  n’explica  la

procedència, però dóna molts casos de documentació antiga on l’adverbi apareix precedit

de la  conjunció  e:  e lavores,  e  lavors...  És  de suposar  que aquesta  [a]  inicial  és  un

romanent de la conjunció.

Tal  com hem pogut  comprovar,  aquest  fenomen és  especialment  prolífic  en els  mots

amb /re/ inicial, i sobretot en els verbs. Això és degut a l’analogia que hi ha respecte als

verbs  amb  arre- inicial  formats  a  partir  del  prefix  a-:  arredonir,  arreglar,  arrelar,

arremangar...



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                155

1.2 Consonantisme

1.2.1 Les consonants oclusives

1.2.1.1 Geminació davant consonant lateral i semivocals

Com a norma general, les consonants oclusives sonores /b/ i /g/ geminen davant de la

consonant lateral /l/ i les semivocals /j/ i /w/. És un fenomen estès per arreu i que ocorre

en la majoria dels casos. Ara bé, no són estranyes d’altres pronúncies sense geminació o

amb ensordiment de les consonants oclusives, les qual es poden trobar aleatòriament per

qualsevol lloc de la comarca sense que segueixin cap patró de tipus diatòpic.

Així,  davant  /l/  trobem que  pronúncies  com  pobble,  impossibble,  dobblegar,  mobblar,

passabble,  agradabble,  repubblicà,  arregglar,  igglésia,  roggle,  etc. poden  arribar  a

compartir espai amb els seus correlats sense geminar sords i sonors. 

Davant semivocal, acostumem a trobar geminació: Rubbió, ràbbia, gàbbia, tèbbia, llúbbia,

éggua, Neggua,139 etc. i, en menor mesura, també les seues altres variants sense geminar

sordes i sonores. Per a l’explicació d’aquest fenomen podem recórrer a Coromines (1935:

252-253):

El fenomen de la geminació de l’oclusiva en tots aquests casos és degut a haver passat

aquesta oclusiva, d’explosiva que era, o unida a la síl·laba següent (p |bleɔɔ ), a implosiva o

pronunciada amb la síl·laba precedent (p b|leɔɔ , d’on p b|bleɔɔ ). En l’etapa p b|leɔɔ , la pausa

entre la  b  i  la  l podia ser  més o menys llarga.  Si  hi  havia una pausa prou sensible,

l’oclusiva havia de tendir a ensordir-se com passa en català amb totes les oclusives finals;

d’ací  la  pronúncia  p pple  ɔɔ i  rékkle,  del  barceloní  vulgar.  Si,  al  contrari,  la  pausa  era

imperceptible,  la  tendència  havia  de ser a sonoritzar les oclusives que fossin sordes,

assimilant en sonoritat la implosiva a la l o semivocal següent. Això és el que passa en el

nostre dialecte, on no solament és desconeguda la pronúncia barcelonina tipus  p ppleɔɔ ,

sinó que «tàpia» es pronuncia tábbja.

139. Del topònim Pla de Negua, als municipis d’Alins, Esterri de Cardós i Vall de Cardós.
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Així  doncs,  l’assimilació de la  consonant  a la  síl·laba següent  fou la  que conduí  a  la

geminació  en  primer  terme  i  posteriorment  a  l’ensordiment.  No  és  vàlida  actualment

l’afirmació  que  les  variants  tipus  [p pple]  siguinɔɔ  desconegudes  al  dialecte.  Trobem

consonants simples sonores i  sordes,  i  geminades també dels  dos tipus amb diferent

ventall de geminació.

Pel que fa a la sonorització i geminació d’oclusives sordes intervocàliques, un fenomen

amb molt poca profusió, n’hem pogut espigolar els següents casos:

còpia cò[bb]ia a la Guingueta i Peramea; cò[p]ia com a norma general.

fotocòpia fotocò[bb]ies a Escaló; fotocò[p]ia a Lleret i Ribera de C.

propietat pro[bb]ietat a la Guingueta, la Pobleta, Soriguera i Vilamur;  pro[p]ietat
com a forma general.

I també un exemple d’afectació a la velar sorda:

parròquia parrò[gg]ia a Arcalís, Caregue, Peramea, Rubió i Soriguera;  parrò[ ]iɣ a
a la Guigueta; parrò[k]ia a Rialb, Roní i Surri.

1.2.1.2 Interacció de -d- entre N’R, L’R

És propi del parlar pallarès i també ribagorçà (el de la comarca de la Ribagorça, però no el

de la Llitera (Sistac 1993: 115)) que no s’intercali una d entre N‘R i L’R. D’aquesta manera,

els grups consonàntics -ldr- i -ndr- es redueixen cadascun a -lr- i -nr-.

Així, tenim en pallarès:

vinre < VENĪRE volrin (voldrien) < VŎLĒRE

aprenre < APPREHENDĔRE valre < VALĒRE

tenre < TĔNER molre < MŎLĔRE

divenres < DIE VĔNĔRIS dissoldre < DISSOLVĔRE

cenra < CĬNĔRIS
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Comparteixen espai per tota la comarca les variants amb reducció i les variants sense, les

quals són les que presenten una major freqüència d’aparició. Les variants reduïdes es

concentren més aviat a les valls del sud de la comarca. (mapa 072)

1.2.1.3 Sonorització dels demostratius

És propi del pallarès i del ribagorçà que els demostratius es pronunciïn amb la consonant

velar sonoritzada (aguet, aguesta...). És un fenomen que gaudeix de molta vitalitat, tot i

que de tant en tant se n’espigola algun pronunciat amb consonant  sorda. A la Vall de

Cardós és on tenim més demostratius documentats amb [k], però tot i així el percentatge

de consonants sonores hi és molt superior. 

Coromines (DECat) troba l'explicació d'aquesta sonorització en una possible dissimilació

de consonants oclusives respecte al demostratiu de primera persona, ja que és el que

apareix  amb una freqüència superior  en documentació antiga:  «No trobant-se tal  g -o

poquíssim- amb els demostratius aqueix i aquell, crec quedeu ser un cas de sonorització,

per dissimilació, davant la sorda recolzada -t-, que segueix».

1.2.1.4 Caiguda de -g- i -v- intervocàliques

La -g- [ ] i la -v- [β] iɣ ntervocàliques, de la mateixa manera que passa en valencià (Beltran

1999: 79, Colomina: 1983: 75), poden caure, de manera aïllada, en els mots següents:

enagües enaues a Baén.

jugar juar a Isil, la Guingueta i Sorpe; jugar com a forma general.

moviment moïment a Isil, la Guingueta, Montardit de D., Norís i Rialb; moviment a
Alins, Baiasca, Gerri, la Pobleta, Llessui, Roní i Tavascan.

noguer noguer com a forma general;  nuer a  Jou,  Lladorre,  Ribera  de  C.  i
València.140

140. En referència a l’arbre trobem les variants noguer, nuguer, noer i  noera. En referència al riu,

Noguera i  Nuguera. A Jou hem documentat la variant  nuessos, amb confusió de desinència del

masculí plural.
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llavor llaor a Alendo, Isil, Montardit de B., Surri, Tavascan, Àreu, Aidí, Altron,
Caregue, Llavorsí, Llessui, Peramea, Romadriu, Roní i Surri;  llavor  a
Aidí, Alendo, Gerri i Isil.

També hem trobat alguns casos de vocalització de -v- intervocàlica en la conjugació del

verb  beure, com ara  beiem (Embonui, Gerri, la Bastida, Peramea), però  bevem (Rialb);

beieve (Caregue), però bevie (Alendo); beient (Gerri) o beieu (Tavascan).

1.2.1.5 Les oclusives en posició final

Els grups -nt i -lt no es pronuncien complets en posició final absoluta: 

tant [tán] molt [mól]

diferent [dife én]ɾ salt [sál]

seguint [se ín]ɣ dalt [dál]

Els grups -nc i -ng es nasalitzen en posició final absoluta:

cinc [cíŋ] sang [sáŋ]

tinc [tíŋ] càmping [kámpiŋ]

barranc [baráŋ] fang [fáŋ]

Per fonètica sintàctica, tenim que, com a norma general, els grups -nc i  -nt finals seguits

de vocal actuen de la mateixa manera que ho fan en posició final absoluta. Ara bé, tal com

ocorre en d’altres dialectes del català (Beltran 1999: 80), (Cubells 2005: 81), els mots vint,

cent i sant poden sensibilitzar la consonant oclusiva final:

vint anys vin[t] anys (Esterri, València i Àreu)

cent anys cen[t] anys (Son)

Sant Antoni San[t] Antoni (Isavarre i Araós)

Sant Esteve San[t] Esteve (Araós)

Sant Andreu San[t] Andreu (Llagunes)

Sant Isidre San[t a íð o] ʒ ɾ (Lleret i Surri)
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1.2.1.6 Fenòmens en desús

Joan Coromines (1935: 253-254), documentava a les valls Ferrera i de Cardós tota una

sèrie de fenòmens relatius a les oclusives dels quals avui en dia en tenim poca o nul·la

constància en tota la comarca. Es tracta de:

1.2.1.6.1 Solució -ir- com a evolució del grup -T’R- llatí 

Es  tractaria  de  les  pronúncies  pairastre,  mairastra i  llaire en  comptes  de  padrastre,

madrastra i lladre. En canvi sí que conservem alguns exemples exemples de  -r- per al

futur  i  el  condicional  del  verb  poder <  PŎTĒRE (poré,  poria),  conjugades igual  que en

mallorquí, les quals actuen analògicament amb els verbs provinents dels grups llatins N'R i

L'R, i no intercalen una -d- en l’evolució del grup T'R. Es tracta, però, de casos més aviat

aïllats.

En la resta de casos, l'evolució d'aquest grup és la mateixa que han sofert la resta de

dialectes:  -dr- (pedra, padrí...),  -r- (pare, mare...) i  -tr- (matrimoni,  patrimoni...),  on s'ha

mantingut com a cultisme.

1.2.1.6.2 Conservació del grup llatí -ND-

Coromines documentà les variants orandeta i aurandeta < HIRUNDĬTTA i  dondada (onada)

< ŬNDA amb presència del grup -ND-. Els considerà probables occitanismes.141 Nosaltres

no hem trobat cap rastre d’aquestes pronúncies.

141. De fet, l’ALC va documentar la pronúncia  orandeta a Durro, Esterri, Sort i la Seu d’Urgell; i

també es trobà aquest grup consonàntic a la majoria de les poblacions que s’enquestaren de la

Catalunya del Nord: Formigueres, Catllar, Serrallonga i Elna (irondeta, urenda, jirondela, olendra),

cosa que avalaria la hipòtesi de Coromines de considerar-ho com a occitanisme, ja que la majoria

de dialectes d’aquesta llengua (exceptuant-ne alguns de gascons) presenten el grup -nd- en aquest

mot. Després, seguint el país cap al sud, no tornem a trobar el grup  -nd- fins a la Vila Joiosa i

Alacant,  on s’hi  documentà  orandella  i  orondella  respectivament.  Colomina  (1991:  254)  també

documenta orandella, orendella i orandilla a diferents poblacions de la Marina Baixa.
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1.2.1.6.3 Pronúncia de l’oclusiva dels grups -lt i -nt finals

En parlants  d’edat  avançada Coromines documentà  l’adjectiu  alt i  també l’antropònim

Lertamont142 amb  pronúncia  de  la  consonant  oclusiva  final.  També  Veny  (1978a:  95)

comentava  que  a  Cardós  restaven  «supervivències,  entre  els  vells,  de  -nt  i -lt

articulades». En el nostre cas no hem trobat cap exemple amb aquests reforços finals.

1.2.1.6.4 Pronúncia -[ ks]ɾ  del grup final -[ ts]ɾ

Coromines documentà aquesta pronúncia en paraules com dimarts, cards (plural de card),

certs topònims i fins i  tot  ma ksɾ  com a plural del mes de  març.  La pronúncia habitual

d’aquest segment és  -[ s]ɾ , sense excloure alguns casos en què clarament hem sentit  -

[ ts]ɾ . 

Tanmateix, hem pogut documentar  ge ksɾ  a Romadriu (allunyat de les valls de Cardós i

Ferrera), mot autòcton que feu pensar a Coromines que l’abast d’aquest fenomen havia

de ser més general. 

1.2.1.6.5 -t epentètica en els mots acabats en -i àtona

Aquest fenomen avui en dia encara gaudeix de certa vitalitat. No afecta pas tots els mots

acabats en -i, però en tenim documentats uns quants exemples: 

api àpit a Ainet de C., Altron i Lladorre.

col·legi Les variants amb epèntesi [kolε it]ʒ 143 es concentren sobretot a les valls
del  sud.  Les  variants  sense  epèntesi  [kolε i]ʒ ,  preponderants,  estan
repartides per arreu de la comarca. (mapa 073)

geni genit a Espot, Gerri, Montardit de B., Peramea, Ribera de C. i Sorre.

llavi llàvits a Montardit de B., Llessui i Rialb; llavis a Ribera de C.

medi medit a Ainet de C., Balestui i Son; medi com a forma general.

142. Antropònim d’una borda que segons Selfa (2000: 296) està relacionat amb el basc  ler, que

significa  “pi”  sumat  al  sufix  locatiu  -un:  al  peu del  pi.  És el  mateix  cas de  Larén  (municipi  de

Senterada al Pallars Jussà) i Llarvén, al Sobirà.

143. La ela geminada no es pronuncia allargada.
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somni sòmit144 a Bretui.

trivi trivit a Alendo, Ainet de C., Bonestarre, Surri, Tírvia, Roní i Àreu; trevet
a Gerri; trivi a Lladorre.

Podem  veure  com  en  els  mots  amb  oclusives  sordes  la  -t epentètica  presenta  més
profusió a causa de l’assimilació.

1.2.1.6.6 -t epentètica final en els mots acabats en -e àtona que fan el plural en -ens.

En aquest apartat documentem el mot àrguets com a general i el procés invers en el mot

vrímens (Gerri) < vrímet (Gerri) < vímet (Llessui). En canvi, no hem trobat cap traça de les

següents variants documentades per Coromines (1935: 254): còvet, llémets, ràvets, tàvet

o  ànet. Però sí que documentem  tràvets a Llavorsí, com a plural de  trava per analogia

amb els substantius anteriors.

El fenomen d’epèntesi en una  -t final també pot manifestar-se en mots acabats en  -ar,

com poden ser  bart  (bar, a Gerri i a Isil) enfront de la pronúncia sense epèntesi com a

general, o bé autocart (a Surri) enfront també d’autocar com a general.

1.2.1.7 Caiguda, manteniment, aparició i canvi d’oclusives

El segment ex- [éks]- seguit d’una consonant oclusiva sorda elimina la consonant oclusiva

velar  de  la  seua  pronúncia:  extraordinar  >  e[st]raordinari,  experiència  >  e[sp]eriència,

excursió > e[sk]ursió…

El  prefix  sub-  seguit  d’una  consonant  nasal  bilabial  es  pronuncia  amb  síncope  de

l’oclusiva ja que comparteixen el punt d’articulació: subministrar > suministrar.

L’oclusiva  dental  sorda  del  mot  ortiga se  sonoritza  (ordiga,  a  Rialb).  Segons  l’ALC,

aquesta  sonorització  és  compartida  per  tot  el  Pirineu  occidental;  l’ALC documenta  la

variant ordiga a Durro, Esterri, Sort, la Seu d’Urgell, Tremp, Artesa de Segre i Oliana; a la

144 Variant que deriva de somi.
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Llitera (Sistac 1993: 273) també hi troba eixordiga i  ixordiga.145 D’altres variants amb -d-

també es presenten en terres d’Aragó (ibídem: 96).

El  mot  cap sonoritza  els  seus  derivats  despectius  caparrot  i  caparrut:  Documentem

cabarrot a Sorre i cabarrut a València d’À. Són pocs exemples per afirmar que sigui una

norma general, però no tenim cap cas documentat sense aquesta sonorització. 

El verb  equivocar pot canviar l’oclusiva velar per una oclusiva dental:  etivocar. No és la

variant més freqüent, però pot presentar-se.

El mot  alfàbrega pot  arribar a ensordir  l’oclusiva velar. Així,  documentem la pronúncia

alfàbrica a Sorre. A Aguiró, però, ja tenim alfàbriga i, a Mont-ros, alfàbrega.

Hem documentat la preposició fins amb epèntesi sil·làbica (fintes) a Arrós de C. i Gavàs.

La  forma general,  però,  és  fins.  La  variant  fintes,  que  en el  nostre  cas  sempre  s’ha

presentat  acompanyada  de  la  conjunció  que (fintes  que),  la  documenta  Coromines

(DECat. cf fins) justament a Sunyer, Alfés i d’altres poblacions del sud de Lleida. Segons

argumenta el filòleg, podria provenir d’un paral·lelisme amb els adverbis ans/antes, el qual

(el castellanisme antes) es troba plenament normalitzat. L’adverbi llavors, amb les variants

llavons i llavontes també funciona de la mateixa manera. 

El mot arguila ha mantingut sense palatalitzar la consonant velar etimològica en la major

part de la comarca. Es tracta d’un fenomen que Sanchis Guarner (1992b: 58) identificà

com un tret del substrat basc present en la toponímia i que també afecta, segons Guarner,

d’altres mots procedents del grup llatí G (+E, I), com ara marguenades / margenades (que

nosaltres no hem documentat).  En tot  cas,  no es tracta d’un fet  exclusiu del  dialecte

pallarès: Coromines (1935: 275) apuntà que també es conserva aquesta consonant velar

en aranès (arguil·la),  benasquès (arguilla),  aragonès (arguila)  i  també en el  parlar  de

Roergue (Occitània) (guiolo < ar(gu)iolo < arguilo).

El mot  escambell146 l’hem documentat pronunciat amb consonant oclusiva bilabial sorda

(escampell) a Caregue. No tenim cap més exemple documentat enlloc. La variant actua

d’aquesta manera per influència d’escampa.

El  mot porticó es pronuncia amb sonorització de la  consonant  velar  a Sorpe:  purtigó.

145. Variant (ixordiga) que també trobem a la Ribagorça.

146. «Espècie de tamboret que hi havia a les esglésies». Consulteu-ho a l’apartat de lèxic.
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N’hem documentat, però, un sol exemple amb consonant sonora i cap amb consonant

sorda. És un canvi que també trobem a d’altres llocs del país, com ara a Collsacabra

(Dorca 2008: 31) o en la toponímia d’Elx: el Portigó Nou del raval (Cano 1990: 119).

1.2.2 Les consonants nasals

1.2.2.1 Presència de nasal adventícia

L’articulació de la consonant nasal /n/ adventícia és considerada una característica pròpia

dels dialectes occidentals,147 tot i que hi ha algun exemple que afecta tot el país, com és

ara almangra (< de l'àr. maġra). Segons Veny (1996: 141-142) la  n adventícia «es dóna

quan  la  síl·laba  [on apareix  la  n  adventícia]  comença  per  nasal,  per  un fenomen de

propagació  de  la  nasalitat».  D’aquí  n’hauríem d’excloure  la  popular  llangosta,  la  qual

també arriba a terres de parlar oriental (Vic i Camp de Tarragona, DCVB). Veny classifica

els mots afectats per aquest fenomen com a provinents de l’aràbic o del romànic, un fet a

tenir en compte a l’hora de localitzar-lo al Pallars, ja que la romanització hi jugà un paper

més aviat secundari148 i l’arabització hi fou inexistent, cosa que influeix en la poca quantitat

de mots que presenten aquest fenomen. Així, només hem documentat:

llagosta llangosta a Montcortès; llangostear149 a Peracalç; llangosto a Vilamur.

magra mangra a Isil.

magrana mangrana a Esterri i Sort.

1.2.2.2 Palatalització de la /n/

147. Navarro (1996: 75).

148. Segons Badia i Margarit (1987: 62-68) les comarques del Pallars i la Ribagorça van escapar-

se de la romanització en el sentit de transmissió i assimilació de les maneres romanes de pensar,

de viure i de parlar, tot i que els romans també hi van arribar.

149. Llangostear, amb caiguda de la semivocal palatal (ve de llangoste[j]ar) és utilitzat amb el sentit

de voltar, rondar, molt i treballar poc. El DCVB ho localitza al Flamisell.
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Quan  la  consonant  n va  precedida  d’una  semivocal  palatal /j/,  és  possible  que  es

palatalitzi la consonant nasal. Ho trobem en els mots feina i cuina (fenya, cunya) però no

pas com a norma general, sinó al contrari, com a fenomen més aviat marginal.150 Aquesta

palatalització, habitual en nord-occidental però sense gaire profusió a la nostra comarca,

fou considerada per Coromines (DECAT; cf. feina) com un «descabdellament secundari i

més aviat recent, una forma local sense gran interès». Alcover (1909: 394), per la seua

part, avalà la teoria de Saroïhandi per la qual la palatalització en aquests mots provindria

d’una prèvia metàtesi entre la [j] i la [n] (fénia, cúnia) que hauria acabat fent aparèixer la

[ ] deɲ  resultes de la nova posició de la [j]. Sense documentació antiga que ho corrobori,

nosaltres ens decantem més per una propagació de palatals que per dificultat articulatòria

(féj aɲ ) ha acabat provocant la caiguda de la [j]; ja que una metàtesi entre la semivocal i la

nasal hauria d’haver passat per un pas intermedi (fénia) difícil de justificar.

per la seua part (1909: 394) avalà la teoria de Saroïhandy per la qual la palatalització en

aquests mots provindria d’una prèvia metàtesi entre la [j] i la [n] que hauria acabat fent

aparèixer la [ ] de resultes de la nova posició de la [j]. Sense documentació antiga que hoɲ

corrobori, nosaltres ens decantem més per una propagació de palatals que per dificultat

articulatòria (féj aɲ ) ha acabat provocant la caiguda de la [j]; ja que una metàtesi entre la

semivocal i la nasal hauria d’haver passat per un pas intermedi (fénia) difícil de justificar.

El mateix fenomen ocorre en totes les conjugacions del verb haver-hi, però en aquest cas

d’una manera ja més àmplia, sense arribar a ser la forma general. Així doncs, l’habitual a

la comarca és trobar-nos amb les formes  n’hi ha, n’hi haurà, n’hi haví… però amb una

presència remarcable de les formes palatalitzades ny’ha, ny’harà, ny’haví…

Pel que fa a d’altres contextos, no trobem gaires exemples més de palatalitzacions. Ho

fan alguns mots amb una forta tendència a palatalitzar, ja que en d’altres dialectes també

poden presentar les mateixes solucions:

nervis [ ]ervisɲ  a  Peramea,  Sellui,  Surri  i  Àreu; nervis com  a  forma
general.

cànem < CANNĂBIS cà[ ]emɲ  a Tavascan; cànem a Llessui, Malmercat i Peramea.

canemàs ca[ ]emísɲ  a Tavascan; canemís a Ainet de C., Araós i Tavascan;
canemassos a Malmercat.

150. Per a la distribució d’aquest fenomen consulteu el mapa 074.
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Molt  probablement,  en  el  nostre  dialecte  cànem ha  palatalitzat  la  nasal  per  influx  de

canya,  i  posteriorment  la  palatalització  hauria  afectat  el  derivat  canemàs.  Això  hauria

passat perquè, tal com expliquem en el següent apartat, el tractament genuí del grup -NN-

llatí per al pallarès no és el mateix que ha transcorregut en català general.

1.2.2.3 El grup -NN- llatí

La solució general en català de l’evolució del grup -NN- llatí, de la mateixa manera que en

el  grup  -ll-,  ha  estat  la  palatalització:151 CANNA >  canya,  PĬNNA >  penya;  tot  i  que els

resultats  sense  palatalitzar  -n- tampoc  són  estranys:  CAPANNA >  cabana,  GANNĪRE >

enganar…

Pel que fa al nostre pallarès, podem tornar a consultar Coromines (1935: 255-256):

Aquests exemples [els casos en què -NN- > n] són més freqüents en el català occidental

que enlloc més, i van en augment a mesura que hom s’acosta als Pirineus, fins a l’extrem

que en el nostre dialecte cal considerar  n com a representant normal de  NN i mirar els

casos que hi ha de  com a recents i importats.ɲ

Això no obstant, avui en dia ja no podem afirmar que el tractament que el dialecte fa del

grup -NN- doni com a resultat una n. Molts dels mots documentats per Coromines (alguns

dels  quals  ja  presentaven  vacil·lació)  han  acabat  palatalitzant.  Ens  trobem en  aquest

sentit, per tant, al final d’un procés de canvi homogeneïtzador de [ ] comɲ  a resultat del

grup -NN-. Els següents mots ho exemplifiquen:

any < ĂNNUS (i derivats) any arreu.

banya < BANNA bana a  Caregue,  Llavorsí,  Llessui,  Mont-ros  i  Romadriu;
banya a Gerri i Rialb.152

151. Moll (1991: 101), Badia i Margarit (1981: 196).

152. No sumem en aquest cas els exemples que hem documentat del topònim Coll de la Bana,

situat entre Llavorsí i Tírvia. La toponímia, d’ús menys habitual que el lèxic comú, queda molt més

fixada i acostuma a produir molts menys canvis que no pas les paraules d’ús quotidià.
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cabana < CAPANNA cabanya a Lladorre i Àreu; cabana com a forma general.

cana < CANNA cana a Isil; canya com a forma general.

canot < CANNA canot a Montardit de D.

canyella < *CANNELLA canella a Bernui i Llessui.

festanyal < FĔSTA ĂNNUS festanal a Aineto i a Llessui.

penya < PĬNNA penya arreu.

seny < SĬNN seny arreu.

tona <  TŬNNA tona a Ribera de C. i Àreu.

1.2.2.3 D’altres casos

Els grups -tm- i  -tn- acostumen a geminar la consonant nasal i a elidir l’oclusiva (conna,

evidemment...) tot i que no és una norma general.  Setmana, per exemple, pot aparèixer

amb geminació o sense.

El  grup -mpt-,  tal  com ho fan d’altres  dialectes occidentals  (Galan i  Moret  1995:  32),

acostuma a passar a  -nt-, però tampoc en tots els casos descompte > desconte. Tenim

documentades algunes pronúncies amb -mt-. En tot cas, la consonant oclusiva bilabial no

es pronuncia mai.

El pronom indefinit ningú comparteix espai amb la seua variant dissimilada dingú, la qual

disposa d’una mica més de presència. També podem trobar la forma dissimilada dengú,

comuna  als  dialectes  occidentals:  (Colomina  1983:  301),  (Galan  i  Moret:  1995:  51),

(Cubells: 2005: 107) o (Segura 2001: 138); finalment, tampoc són estranyes les variants

amb  síncope  digú (molt  present),  degú  (amb  molts  pocs  exemples)  i  negú (un  sol

exemple). (mapa 075)

La -n- del mot forniga, documentat a Ainet de C., Montardit de B. i Rodés, pot canviar el

seu punt d’articulació d’alveolar a bilabial: for[m]iguer a Gerri.

La salutació bona nit ha dissimilat a bora nit a Balestui, Escós i Montcortès. No és general.

El  mot  hivern pot  elidir  la  -n final.  Ho  hem  documentat  a  Ferrera,  Isil,  Lladorre,

Montesclado,  Peramea,  Ribera de C.,  Son i  Tavascan;  però la  forma general  és amb
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consonant  nasal.  Aquest  fenomen (l’elisió  de  la  consonant  nasal  en  posició  final)  és

present sobretot al País Valencià, on afecta una quantitat més àmplia de mots: (Colomina

1983: 210), (Segura 2001: 137).

1.2.3 Les consonants fricatives

1.2.3.1 Les consonants fricatives alveolars

1.2.3.1.1 Sonorització de la /s/

En pallarès tenim els següents exemples de sonorització, molts dels quals són compartits

amb  la  resta  del  dialecte  nord-occidental.  La  majoria  dels  casos  són  substantius

procedents de la  tercera  declinació  llatina amb aparició  de l’infix  -on- als  radicals  del

genitiu, datiu i ablatiu: DISCUSSIO, -ŌNIS; MISSIO, -ŌNIS...

aucell au[z]ell a Vilamur.153

discussió discu[z]ió a Isil i València; discu[s]ió a Esterri, la Guingueta i Son.

missió (i derivats) mi[z]ió  a  Bonestarre,  Escaló,  la  Guingueta,  Rialb,  Sort,  Tor  i
València;  mi[s]ió a  Altron,  Arcalís,  Llarvén,  Montardit  de  D.,
Peramea, Rialb i Àreu.

pressió (i 
derivats)

pre[z]ió a Baiasca, Bresca, Cabdella, Escàs, Gerri, Isil, la Bastida, la
Guingueta,  Lladorre,  Llagunes,  Llarvén,  Llessui,  Montardit  de  B.,
Montardit de D., Montcortès, Peramea, Rialb, Ribera de C., Sorpe i
València; pre[s]ió a Caregue, Llessui, Rialb i Surri.

promoció promo[z]ió a  la  Guingueta;  promo[s]ió a  Ribera  de  C.,  Tírvia  i
València.

solució solu[z]ió a  Ainet  de  C.,  Tírvia  i  València;  solu[s]ió com  a  forma
general.

Segura  (2001:  106)  dóna  explicació  d’aquest  fenomen  en  el  valencià  meridional  i

l’atribueix a la hipercorrecció causada pels mots que originàriament sí que presenten essa

153. Alcover i Moll (DCVB) i Coromines (DECat) especifiquen sobre aquesta variant que prové de

la forma llatina AVICĔLLU, diminutiu de avis, amb sonorització del grup -CE- i posterior síncope de la I.
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sonora, com ara ocasió, revisió, etc.

1.2.3.1.2 Palatalització de les fricatives alveolars

Davant  una  consonant  velar  sorda  trobem  que  la  essa sorda  pot  palatalitzar  en  el

paradigma dels següents verbs:

v. néixer Tot  i  que  les  solucions  amb  /s/  són  les  generals,  hem  trobat
palatalitzacions en els següents temps verbals:
ne[j k]utʃ  a Arcalís, Espot, Isil, Montesclado i Vilamur.
ne[j k]eʃ : a Arcalís.
ne[j k]essenʃ : a Esterri.
ne[j k]iveʃ : a Llavorsí.
ne[j k]ésʃ : a Pujol.

v. desaparèixer desapare[ ]utɣ  com a forma general;  desapare[sk]ut a Llesui i  Rialb;
desapare[j k]ut ʃ a Espot.

v. patir pati[ k]enʃ  a Aguiró; pati[sk]en com a forma general.

Es  tracta  d’un  fenomen present  sobretot  en  valencià,  el  qual  ja  documenta  l'aparició

d'aquesta palatalització als  segles  XIV-XV.154 El  matís lleugerament  palatal  de l'alveolar

fricativa, en contacte amb la consonant velar, afavoreix aquesta palatalització, ja que el

punt d'articulació lingual palatal se situa entre l'alveolar i el velar.

D’altres palatalitzacions que poden aparèixer són:

Isavarre [ ]avarreʒ  a Embonui, Esterri, Isavarre, Isil, la Guingueta, Roní, Son i
Sorpe; I[z]avarre a Ainet de C., Gerri, Isavarre, Isil, Rialb i Son.

Isidre [a i]droʒ  a Lleret, Soriguera, Surri; a/i[z]idro com a forma general.

Isil [ ]il ʒ a Ainet de C., Arcalís, Embonui, Esterri, Gavàs, Isavarre, Isil, Jou,
la Guingueta, Peramea, Puigforniu, Ribera de C., Son, Sorpe, Surp i
València; I[z]il a Escaló, Isavarre, Isil, Lleret, Rialb, Ribera de C., Son,
Surri, Tavascan i València.

seixanta [ ]ixantaʃ  com a  forma general,  tot  i  que  es  pot  arribar  a  espigolar
alguna variant sense palatalització.

vuit-cents vui[t ]ensʃ  com a forma general.

154. Colomina (1991: 30).
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Pel  que  fa  als  topònims  d’Isavarre  i  d’Isil,  tal  com argumenta  Coromines  (Onom),  la

palatalització respon a unes teòriques formes vulgars anteriors ja palatalitzades: [i aβáre],ʒ

[ íl]ʒ ,155 tal com ha passat en d'altres vulgarismes catalans, com ara re[ ]istir < resistirʒ , o

re[ ]inós  ʒ <  resinós.  En  la  majoria  dels  casos,  aquestes  palatalitzacions  ocorren  per

assimilació del punt d’articulació amb el de la vocal [i].

El procés invers el podem veure posteriorment en la secció de  despalatalitzacions, en

l'apartat de fricatives palatals.

1.2.3.1.3 D’altres fenòmens

Esti[ ]ores.  ɾ Tot  i  que la  variant  més general  és  estisores,  podem trobar  aquesta altra

variant assimilada que hem documentat a Baiasca i Isavarre.

Ruella.  Popular  variant  de  rosella  amb  síncope  de  la  fricativa  alveolar  sonora,  que

documentem a Rialb i  Tornafort.  Si exceptuem  rosella,  ruella és segurament la variant

d’aquesta papaveràcia amb més presència arreu del territori català.

L’ermita d’Arboló pot presentar una consonant fricativa alveolar analògica de suport. Així,

documentem Aplec d’Erbolós a Baén. Aquest fet és degut a l’analogia amb el morfema -ós

del masculí plural.

Mots que presenten una semivocal  /j/  en contacte amb una fricativa alveolar /s/ poden

presentar una consonant velar [k] analògica. Així documentem malí[ks]ia (a la Guingueta i

Llarven), afi[ks]ió i derivats (a Espot, Lladorre, Montesclado i Son), i ra[ks]ió i derivats  (a

Ainet  de C.,  Alins,  Embonui,  Gerri,  la  Guingueta,  Llagunes,  Norís,  Peramea i  Rialb)  i

nè[ks]ia (a Vilamur). Aquest fet és degut a l’analogia amb l'acabament -cció provinent dels

llatí -TIO, -ŌNIS (protecció < PROTECTIO, -ŌNIS; calefacció < CALEFACTIO -ŌNIS).156

155. Morelló (1984: 11)  afirma que al segle IX es documenta el poble d’Isil escrit igual que avui en

dia,  però  també  apareix  mencionada  l’església  de  Gilardum en  la  documentació  referent  a  la

fundació del monestir de Sant Pere d’Escaló, el monestir al qual Jaume Cabré tornà a donar vida

en  la  seua  novel·la  Jo  confesso.  Segons Morelló,  el  topònim  Gilardum podria  respondre  a  la

pronúncia  palatalitzada  del  topònim ja  instaurada  en  el  segle  IX,  un fet,  però,  que  Coromines

qualifica d’infundat (Onom).

156. En ració, de fet, aquesta hauria hagut de ser la seua pronúncia normal en català, ja que també

prové d’aquest acabament llatí: ració < RATIO, -ŌNIS.
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1.2.3.2 Les consonants fricatives prepalatals

1.2.3.2.1 El grup -ix- (-[j ]-ʃ ) en posició intervocàlica i final

L’aparició de la semivocal /j/ al davant de la consonant fricativa prepalatal és un tret que

tradicionalment  s’ha  considerat  delimitador  entre  els  dialectes  catalans  occidentals  i

orientals, tot i que no acaba de ser del tot cert, ja que hi ha alguns dialectes valencians

que no la pronuncien. Diversos autors157 han parlat sobre la presència de la semivocal

palatal en contacte previ amb la fricativa prepalatal. Segons sembla, els diferents dialectes

han resolt per una solució monoftongada o diftongada independentment de l’etimologia

dels mots i independentment de la cronologia en què això va passar.

En  pallarès,  en  posició  intervocàlica  i  final  aquesta  consonant  acostuma  a  anar

pràcticament sempre precedida d’una /j/:  ba[j ]ar, a[j ]ò, conè[j ]er, dibu[j ], mate[j ]...ʃ ʃ ʃ ʃ ʃ  Les

úniques excepcions les trobem en el  segment  aix- inicial,  on per pronúncia ràpida en

alguns mots s’ha donat la caiguda de la semivocal, i la a- inicial ha passat a assimilar-se

al  determinant  anterior  (la  xeta,  una  xeta),  de  manera  que  la  fricativa  prepalatal

s’interpreta que queda en posició inicial i pateix africació. 

aixecar [t ]ecar ʃ a Baén, Gerri i la Guingueta; ai[ ]ecarʃ  com a norma general.

aixeta [t ]etaʃ  a  Ainet  de  B.,  Ainet  de  C.,  Esterri,  Llessui,  Peramea,  Roní,
Soriguera i Vilamur; ai[ ]etaʃ  a Ainet de B., Bernui, la Guingueta i Lleret.

Coromines (1935: 256) documentava pronúncies sense la semivocal a Cardós i Ferrera

(pe a, b ú a, ré a...ʃɛɔɾ ɾ ʃ ʃ ) però nosaltres no n’hem trobat cap rastre.

1.2.3.2.2 Les prepalatals en posició intervocàlica i final

La iod IIIa158 procedent dels grups llatins DY, GY, GE, I, i Ia en posició intervocàlica i final es

pronuncien com a norma general [j]: pu[j]ar, ma[j]or, feste[j]ar... Aquest és un fenomen

compartit  amb  el  ribagorçà  i  una  solució  que  també  han  adoptat  d’altres  llengües

romàniques, com ara el portuguès, el francès i el castellà, a diferència del català general o

157. Coromines (1971: 250), (1976: 47); Badia i  Margarit  (1981: 211), Sistac (1993: 113-114) o

Segura (2001: 109-112) per citar-ne alguns.

158. Segons la classificació de Menéndez Pidal (1987: 47-48).
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part de l’occità.159 Vegem-ne un parell d’exemples:

RADĬU > rayon (en francès)

rayo (en castellà)

raio (en portuguès)

raig (en català)

rajòu (en occità ar.)

MĔDIĀNU > moyen (en francès)

medio (en castellà)

médio (en portuguès)

mitjà (en català)

mejan (en occità ar.)

miei (en occità)

Segons  sembla,  es  tracta  d’un  fenomen  que  s’hauria  estès  molt  més  cap  a  l’est

(Coromines 1935: 259), fins al Berguedà i també a les valls del Llobregat. El DCVB, per

exemple, documenta [púj] (puig) a Andorra i a l’Alt Urgell.

Pradilla  (1993:  200)  afirma,  citant  diversos  autors,  que  el  català  té  cinc  realitzacions

diferents per aquesta consonant en posició intervocàlica:

1) [ ] en català central, rossellonès i balear.ʒ

2) [j ] en català nord-occidental, tret de l'àrea de realització de [j].ʒ 160

3) [j] en pallarès i ribagorçà i a Maella.

4) [ ] al valencià noʤ -apitxat i a l'alguerès.

5) [ ] al valencià apitxat i al català nord-occiʧ dental apitxat.

Tanmateix, hem de remarcar que al Pallars aquest tret es troba en recessió a causa de la

pressió que hi  exerceixen les solucions del  català general.  Alguns dels  exemples que

presentem a continuació així ho confirmen:

1.2.3.2.2.1 En posició intervocàlica

barreja (i derivats) < 
VERRĔRE + -IDIARE

barre[j]a a Ainet de C. i Isil; barre[ ]aʒ  a Rialb i Ribera de C.

159. Vegeu Rohlfs (1977: 142-143) o Coromines (1990: 47).

160. La pronúncia [j ] nosaltres la limitem exclusivament a la part meridional del nord-occidental.ʒ
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enveja < ĬNVĬDĬA enve[j]a a la Bastida i Tírvia; enve[ ]aʒ  a Ainet de C., Àreu i
Rialb.

fugir < FŬGĔRE fu[í]r a Isil.

major < *MĂG-YŌ-S Trobem les dues variants (ma[j]or i ma[ ]ʒ or) repartides per
arreu.  Predominen  les  variants  amb  semivocal  palatal.
(mapa 076)

neteja < NĬTĬDUS + -IDIARE nete[j]a a  Montardit  de  B.,  nete[ ]aʒ  a  Balestui,  Bernui,
Gerri, Llavorsí, Seurí, Tavascan i València.

pujar < *PODIARE Podem trobar  les  dues  variants  (pu[j]ar  i  pu[ ]arʒ )  arreu.
Predominen, però, les variants amb semivocal palatal. El
fenomen també afecta la conjugació. 

Pel que fa a fugir, es tracta de l’únic verb de la tercera conjugació amb [ ]ʒ  intervocàlica on

documentem pronúncies amb semivocal palatal en l’infinitiu (fuire). La resta (llegir, exigir,

protegir...) la mantenen per dificultat de pronúncia o pronúncia antinatural (lle[jj]r, prote[jj]r).

En el verb fugir, però, aquesta mateixa dificultat de pronúncia ha fet passar el verb de la

tercera conjugació a la segona:  fuire. El verb, documentat a Rodés, també ha donat per

síncope del ròtic el derivat fuietiu, que hem documentat a Isil.

Pel que fa als mots que presenten una consonant prepalatal no provinent de les iods IIIa i

Ia, el resultat general és [ ]. ʒ  Es tracta, però, d’un fet més aviat recent, ja que Coromines

(1935:  258)  afirmava  que  «en  l’adaptació  de  mots  d’origen  foraster,  hom  tendeix  a

substituir la [ ] intervocàlica, so inusitat en el dialecte, per [ ], per tal d’adaptar-la a un soʒ ʤ

indígena: plú a»ʤ  i també documentà la pronúncia di[t ]ousʃ  a Tavascan. En el nostre cas,

les variants que hem pogut trobar amb adaptacions són més aviat escasses:

afegir (a)fe[ ]irʤ  a  la  Guingueta,  la  Pobleta,  Peramea,  Son i  València;
(a)fe[ ]irʒ  a Balestui, Rodés i València.

bajoca161 ba[ ]oques ʒ a Cabdella i Peramea.

dijous di[ ]ousʒ  com a forma general.

fagina162 fa[ ]ina ʒ a Montesclado.

161. La variant  autòctona és  fesol,  tot  i  que també documentem un bon nombre de casos de

mongeta.

162.  També  pronunciat  fa[s]ina pel  mateix  informant.  A  València  documentem  furones,  fent
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pagès pa[ ]ès ʒ com a forma general.

pluja plu[t ]aʃ  a Gerri, Son i Àreu; plu[ ]aʤ  a Gerri i Pujol; plu[ ]aʒ  a Aidí i
la Guingueta.

projecte (i derivats) pro[ ]ecteʒ  a  Gerri,  Aguiró,  la  Guingueta,  Rialb,  Tavascan  i
València; pro[j]ecte a Araós, la Guingueta i Tavascan.

projectil pro[j]ectil a  Caregue,  Ferrera,  Gerri,  Llavorsí,  Peramea,  Rodés,
Roní, Sellui i Tornafort; pro[j]etil a Llavorsí i Montenartró.

El cas de  projectil, però, presenta un origen diferent: es tracta d’un derivat de  projectar

que, tal com podem veure, no presenta en el nostre territori cap variant amb consonant

fricativa prepalatal. El mot fou introduït al vocabulari de la comarca durant la Guerra Civil,

pres de la pronúncia castellana proyectil, fet que ha ajudat a conservar la semivocal en

l’època actual.163 

1.2.3.2.2.2 En posició final:

En  posició  final  comparteixen  solució  les  pronúncies  amb  semivocal  palatal  i  amb

consonant africada sorda:164

boig < *BAUDIUS bo[ ]ʧ  com a forma general.

faig  < FAGEUS fa[j] com a norma general.

garatge < fr. garage gara[ ] ʧ arreu.

goig < GAUDIUM go[j] (emoció i composició poètica) com a norma general; go[ ]ʧ
(emoció) a la Bastida i Ribera de C.

maig (mes) < MAIUS Trobem les dues variants (ma[j]  i  ma[ ]ʧ ) repartides per arreu,
amb predomini de les formes amb semivocal palatal.

maig (blat) < MAIUS ma[j] arreu.

referència al mateix mustèlid.

163. Tristament, el llenguatge bèl·lic acostumava a ser present a les entrevistes a causa del paper

que va jugar el front establert al Pallars durant la Guerra Civil.

164.  En  els  casos  de  pronúncia  amb  consonant,  hem transcrit  la  variant  singular,  la  qual  es

pronuncia amb africada sorda. Els plurals són tots amb fricativa palatal sonora [ ]. Hʒ em transcrit

gojos referent a la composició poètica perquè no tenim documentada cap variant amb singular.
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mig < MĔDIUS mi[ ]ʧ

puig < PŎDĬUM pu[j] com  a  forma  general;  la  pronúncia  pu[ ]  ʧ es  manté  en
l’antroponímia (cognoms) i en noms compostos en toponímia,
com ara Bellpuig, Puigverd o Puigcerdà.165

raig < RADIUS ra[j] a Araós, Arrós, Malmercat, Rodés i Roní; ra[ ]ʧ  com a forma
general166.

roig < *RUIU Trobem  les  dues  variants  (ro[j] i  ro[ ]ʧ )  repartides  per  arreu.
(mapa 077)

safareig < àr. s ṣahrîǧ safare[ ]ʧ  arreu.

Ens trobem amb la mateixa situació que quan la consonant ocupava posició intervocàlica.

Descobrim com a manlleus els mots que només presenten pronúncia africada i apreciem

influència externa on apareix vacil·lació. Els mots que presenten pronúncia amb semivocal

palatal com a general, o bé no incorporen la pronúncia externa per falta de referents o bé

la influència externa prové de sinònims i el mot autòcton manté la pronúncia original, com

és el cas de pu[j], ja que també tenim documentats els sinònims turó i muntanyeta.

D’entre els exemples que tenim documentats, alguns mereixen una explicació singular:

mig: els mots on una de les vocals en contacte amb la consonant fricativa prepalatal és

una  i tònica acostumen a mantenir la consonant segurament per dificultat articulatòria.

Coromines  (1935:  258),  en  el  cas  d’un  mot  «essencial  com  mig»  s’inclinà  per  una

hipotètica evolució mi[j], mi[j]a, on la [j] passà posteriorment a [ ] per ʒ diferenciació.

Tampoc vocalitzen els derivats de mig, com ara mitja, mitges, mitjana... tot i que no tinguin

una i tònica en contacte amb la [ ], jaʒ  que provenen d’un primitiu sense vocalitzar.

roig: El cas de roig presenta distribucions diferents per al singular i per al plural. Pel que fa

165. Tots tres topònims provenen de fora del Pallars i per això també han conservat la consonant

africada. Una solució autòctona per a exemples com aquest la trobem en  Puigforniu, pronunciat

Puforniu en tots els casos que hem documentat. Segons Coromines (1971a I: 52), la síncope de la

i prové de la «pronúncia vulgar descurada» a partir, òbviament, d’un primitiu Puiforniu. De la variant

Pumfurniu, pronunciada a Sort segons J.M. de Casacuberta (ibídem) no en tenim cap constància.

166. A partir del primitiu  ra[ ]ʧ  es forma el derivat verbal  ra[ ]arʧ , el qual el documentem sempre

pronunciat amb consonant africada.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                175

al singular, trobem una majoria aclaparant de pronúncies amb semivocal palatal, mentre

que al plural trobem una majoria de pronúncies amb consonant:  ro[ ]osʒ . Es tracta d’una

altra pronúncia manllevada introduïda durant la Guerra Civil ja sigui per part de catalans o

adaptada  de  la  pronúncia  castellana  amb  fricativa  velar  sorda  [róxos],  tal  com  ho

corrobora el context de les entrevistes en què apareix aquesta paraula.

També hem documentat a Lleret una variant a mig camí entre la pronúncia autòctona i

l’estrangera: roijos.

Pel  que  fa  als  altres  plurals,  els  mots  que  acaben  amb semivocal  els  fan  afegint  el

morfema -s. La resta alternen variants amb fricativa prepalatal [ ] i africades sordes [ ] iʒ ʧ

sonores [ ]:ʤ

boig bo[ ]osʒ

faig fais

garatge gara[ ]osʤ

goig go[j]s167

mig mi[ ]os, mi[ ]os i mi[ ]osʒ ʤ ʧ

raig ra[j]s

roig ro[ ]os, ro[j]sʒ

safareig safare[ ]osʤ

El sufix -ejar, provinent del llatí -IDIA ̄RE, presenta tres solucions diferents en pallarès: -eiar,

amb vocalització de la iod III -DY-, -ear, amb síncope de la semivocal palatal [j], i -ejar, com

en el català general.

Així ens podem trobar per tota la comarca:

netejar neteiar netear

passejar passeiar passear

batejar bateiar batear

festejar festeiar festear

167. També hem documentat go[ ]osʒ , referent a la composició poètica, a Bernui. Es tracta d’un cas

aïllat. No hem transcrit els plurals que no hem documentat.
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Dels tres, el sufix que presenta més difusió és -ear. 

1.2.3.2.3 Despalatalitzacions

Els següents mots han sofert  despalatalització de l’alveolar  prepalatal avançant el seu

punt d’articulació:

migdia Paraula que presenta tres variants. Les que tenen més profusió són
les  que  han  sofert  despalatalització  (m[iz]dia i  m[ez]dia),  amb
dissimilació  vocàlica  a  la  segona.  Tanmateix,  també  trobem
escampada per  tota  la  comarca la  variant  amb consonant  africada
(mi[ ]diaʧ ). (mapa 078)

religió reli[z]ió a Bresca, Caregue, Escaló, Gerri, Montardit de B. i Soriguera;
reli[ ]ióʒ  com a forma general.

vigilar vi[z]ilar a  Caregue,  Gavàs,  Gerri,  Isil,  Jou,  Montardit  de  D.,
Montesclado, Pujol, Rialb, Ribera de C., Romadriu, Soriguera, Sorpe,
València i Vilamur; vi[ ]ilarʒ  com a norma general.

A religió i  vigilar, tot i que la consonant es troba en posició intervocàlica, queda clar que

per comprensió la consonant prepalatal no pot vocalitzar.

1.2.3.2.4 La consonant prepalatal en posició inicial

La  J- llatina i  la  g (+e,  i)  s’articulen sonores  i  sense africar  en posició  inicial  ([ ]ove,ʒ

[ ]enoll, [ ]uny, [ ]ermàʒ ʒ ʒ ...). Ara bé, per influència del ribagorçà, dialecte veí, el qual africa

aquesta consonant en posició inicial de la mateixa manera que ho fa el valencià apitxat,

podem arribar  a  espigolar  algun cas aïllat  i  no  sistemàtic  d’aquest  fenomen  [ ]entʧ  (a

Caregue i València) o [ ]ulivert ʧ (a Tornafort).

1.2.3.1 Les consonants africades

1.2.3.1.1 En posició intervocàlica

La  definició  que  Coromines  (1935:  254-255)  feu  respecte  a  la  manera  com  es
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pronunciaven les consonants  africades per  a les  valls  de Cardós i  Ferrera es  pot  fer

extensible a tota la nostra zona:

Tj i tg es pronuncien constantment : ʤ formá e, forma a,ʤ ʤɛɔɾ  [...] Es pot dir, doncs, que la

pronunciació sorda de  tj,  tan generalitzada en català oriental,  és estrangera al  nostre

dialecte.  Fora d’això l’articulació de  tj és la mateixa que a Barcelona, és a dir, un so

prolongat, compost d’un element oclusiu en implosió seguit d’una explosió africada.

El  mateix  argumenta  Beltran  (1999:  95)  quan  explica  les  diferències  de  pronúncia

d’aquests fonemes entre el País Valencià, el Principat i les Balears:

S’hi ha de tenir en compte, però, que la [ ] valenciana es presenta molt fusionada, deʤ

manera  que  no  es  percep  gens  la  primera  consonant  oclusiva.  [...]  Sembla  que  al

Principat i les Balears, malgrat que tothom parle del fonema / /, la pronúncia habitual ésʤ

una mica bifonemàtica.

Estem d’acord que la  pronúncia  d’aquestes  consonants  és  pràcticament  bifonemàtica,

sobretot pel que fa a la sonora [ ] (tambʤ é per a la sorda), però no compartim l’opinió de

Coromines  respecte  que  l’africada  sorda [ ]  ʧ sigui  estrangera al  dialecte.  És  cert  que

l’africada  sonora és  la  pronúncia  més corrent,  però  la  sorda també hi  juga un paper

remarcable:

botja (antropònim) Bo[ ]aʤ  a Sort.

corretja corre[ ]aʤ  a  Ainet  de  C;  corre[j]a a  Caregue,  Isil,  Sort,  Tírvia  i
València.

fetge fe[ ]eʤ  com a norma general;  fe[ ]eʧ  a  Isil,  Pujol,  Ribera  de C.,
Rodés, Son, Sorpe, Tírvia, València i Lleret.

formatge Trobem les dues pronúncies (forma[ ]eʤ  i forma[ ]eʧ ) repartides per
arreu, amb predominància de la variant sonora. A la part meridional
hi té presència quasi exclusiva. (mapa 079)

jutge ju[ ]e ʤ com a forma general; ju[ ]e ʧ a Isil, Malmercat i València.

lllotja llo[ ]a ʤ a Rialb; llo[ ]a ʧ a València.
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lletja lle[ ]aʤ  a  la  Guingueta,  Llessui,  Peramea  i  Rialb;  lle[ ]a  ʧ a
Montesclado i Sorpe.

metge Es poden trobar les dues pronúncies (me[ ]e ʤ i  me[ ]eʧ ) arreu. La
variant sonora gaudeix de més profusió.

mitja (partitiu) mi[ ]aʤ  com a norma general;  mi[ ]aʧ  comença a aparèixer  amb
vacil·lació cap a les tres valls del nord.

mitjons mi[ ]onsʤ  sobretot  a  Gerri  i  les  valls  d’Escós,  Siarb  i  Àssua;
mi[ ]onsʧ  sobretot sa les d’Àneu, Ferrera i Cardós.

pitjor Trobem les dues variants (pi[ ]or ʤ i pi[ ]orʧ ) repartides per arreu.

platja pla[ ]a  ʤ a  la  Guingueta,  Tavascan,  Bretui,  Mont-ros  i  València;
pla[ ]a  ʧ a Aguiró,  Ribera de C.,  Son,  Montardit  de D.  i  València;
pla[j]a a Llavorsí, Mont-ros i Son.168

rellotge relo[ ]eʤ  com a forma general;169 relo[ ]eʧ  a Embonui i Lladorre.

salvatge salva[ ]eʤ  com a norma general.

viatge viat[ ]e ʤ com a norma general; via[ ]eʧ  localitzat sobretot a les valls
del nord.

La procedència de les consonants africades en català és el resultat de l'evolució de dos

conjunts de grups llatins. Per un costat tenim els que deriven dels segments llatins -TĬC- i

-DĬC- (FEROTĬCUS > ferotge; MĔDĬCUS > metge) amb divergències d'opinions sobre el procés

evolutiu que han sofert;170 i, per l'altre costat, hi ha els mots en què la seua evolució lògica

hauria d'haver estat una fricativa prepalatal i en canvi han donat una africada.

Aquest és, per exemple, el cas de  corretja, que prové del llatí  CORRIGIA (GY en posició

168. La variant pla[j]a, un manlleu evident, l’hem d’interpretar com un castellanisme i no com una

adaptació al dialecte, ja que en cap cas documentem el  que hauria d’haver estat la pronúncia

prèvia: pla[ ]aʒ .

169.  La majoria  de variants  es pronuncien amb lateral  alveolar  [l],  tot  i  que documentem tres

exemples amb alveolar palatal  [ ]ʎ . Dos d’ells fan referència a l’ofici de rellotger i l’altre es tracta

d’un antropònim:  mossèn Rellotge,  anomenat d’aquesta manera,  precisament perquè arreglava

rellotges.

170. Per a conèixer en profunditat aquest procés evolutiu i les diferents opinions que es troben al

respecte, consulteu Pradilla (1993: 192).
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intervocàlica) i, per tant, el resultat normal en tot el català hauria d’haver estat correja, una

variant  que  Alcover  (DCVB)  només  localitza  cap  al  nord  del  Principat  exceptuant  el

Pallars, la Ribagorça (llocs on es pronuncia amb semivocal palatal) i a la Cerdanya; i a

més a més també es troba en documentació antiga escrita amb  g  i  j (ibídem). Segons

Badia (1981: 223), la variant dialectal  corre[j] (que no especifica a quin dialecte pertany)

justifica l’aparició de la consonant africada a partir de l’analogia amb d’altres mots com ara

faig, on la consonant africada ha exercit influència sobre la prepalatal de fageda, la qual

ha donat fa[ ]edaʤ . Així, en el cas de corretja l’evolució hauria estat corre[j] > corre[ ] >ʧ

corre[ ]aʧ , la qual hauria sonoritzat la consonant africada per influència de l’altra evolució

paral·lela: corre[j]a > corre[ ]aʒ . La variant  corre[ ]  ʧ que Cubells (2005: 417) documenta a

Garcia, Ginestar, la Serra d’Almos i la Torre de l’Espanyol avalaria la hipòtesi de Badia.

Gulsoy (1982: 13) situa el fenomen d'africació al segle  XIII,  ja que a principis de segle

encara es documenten els mots de plaja i correja. En canvi, en mots com ara mig i maig,

ja es pronunciaven amb consonant africada (sonora fins a mitjans del segle XIII), cosa que,

segons Gulsoy, fa pensar que ja tenien aquest valor a l'hora de l'apòcope (MĔDIUS > mig)

al segle IX.

1.2.3.1.2 Les prepalatals en posició postconsonàntica

En posició  inicial  i  darrere  de  consonant,  les  prepalatals  sordes  s’articulen  africades:

[ ]op, [ ]irigot, [ ]aval, [ ]oxolate, mar[ ]a, plan[ ]a...ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ

Coromines  (1935:  255)  va  documentar  les  següents  paraules  pronunciades  amb

prepalatal sorda [ ] a ʃ diferents pobles de les valls de Cardós i Ferrera: xàfec, xàquit, xollar,

xullar, panxa, panxell, punxó i ganxo. Nosaltres no n’hem trobat cap rastre.

1.2.4 Les consonants laterals i ròtiques

Els  dos Pallars  són comarques lleistes;  és a dir, que no es produeix  iodització  en el

resultat de l’evolució dels grups de iod llatins C’L, LY i G’L:

f[í ] < ʎ FĪLĬU

con[í ] < ʎ CUNICŬLUS
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ab[é ]a < ʎ APĬCŬLA

Quant a [vuj] com a primera persona del present d'indicatiu del verb voler, que al Pallars

mai es pronuncia amb [ ], Cʎ oromines (1935: 257) ja va deixar clar que no es tractava d'un

cas de ieisme:

La forma vui, ind. Pres. 1. de voler, del barceloní, no pot ser considerada com a variant

del literari vull amb la ll pronunciada com a j (sense cap raó visible), sinó que ha de mirar-

se com una forma independent, analògica dels vulgars  hai “he”,  vai “vaig”,  fai “faig”. Ho

prova  el  fet  que  el  nostre  dialecte  i  l'aranès,  que  no  presenten  cap  exemple  de  ll

pronunciada j, diguin vui aran. vói.

1.2.4.1 Vocalització de /l/ en síl·laba travada

En posició final de síl·laba i precedida de la vocal /a/, és freqüent que la consonant /l/ es

vocalitzi en la semivocal [w].

albans (àlbers)171 a[l]bans a Surri i Tavascan.

albarda a[w]barda a Mont-ros; a[l]barda a Llessui i Ainet de C.

albat a[w]bat a Peramea; a[l]bat a Peramea.172

albergínia a[l]bergínia a Bresca.

alfals a[w]fals com a norma general; a[l]fals a Ainet de C.

alforja a[l]forges a Rialb.

ametlla a[w]metlla a Peramea.

al món a[w]mon a Espot.173

171. Entrada també recollida pel DCVB: albar, la qual especifica que es tracta d’un àlber al Pallars

Sobirà. El nom de l’arbre, provinent del llatí POPŬLUS ALBĂ (POPŬLUS per ser un arbre molt comú o

popular, i  ALBĂ pel color blanquinós de les fulles per la part inferior),  ha conservat la [l]  com a

cultisme, ja que no es tracta d’un arbre gaire comú al Pallars.

172. Es tracta del mateix informant.

173. Com a sinònim d'enlloc. El DCVB documenta la variant a Solsona, al Pla d'Urgell, la Conca de
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escalfar esca[l]far com a forma general.

escalfor esca[w]for a Lleret; esca[l]for com a forma general.

estalviar esta[w]viar a Llavorsí i Soriguera; esta[l]viar com a forma general.

palma pa[l]ma arreu.

salma sa[l]ma a Surp.

salvar sa[w]var a València; sa[l]var com a forma general.

talp ta[w]pa a Arrós de C.; ta[w]pera a Esterri.

vidalba vida[w]ba a Llessui i Roní.

Segons Coromines (1935: 256) al parlar de Cardós i Vall Ferrera la consonant lateral no

vocalitza normalment davant d’una altra consonant labial. Si ho fem extensible a tota la

comarca veiem que la hipòtesi no s’acaba de complir del tot. 

També en síl·laba travada, però no precedida d’una [a], trobem que s’ha mantingut la /l/

etimològica al mot pulces, detectat a Caregue i a Montcortès.174

1.2.4.2 Confusió entre /l/ i / /ɾ

Aquestes dues consonants mantenen el mateix punt d’articulació (les dues són alveolars),

fet que facilita el seu intercanvi en determinades ocasions. Tanmateix, aquest fenomen no

és tan prolífic com ho arriba a ser a d’altres comarques del País Valencià, com ara la

Marina (Colomina 1991: 24), (Beltran 1999: 84) o el Baix Vinalopó (Segura 2001: 103).

alcalde Trobem les variants a[ ]calde ɾ i a[l]calde repartides per arreu.

brincar175 b[ ]incarɾ  a Aineto; b[l]incar a Sellui.

Barberà i Menorca. També és comú al Segrià.

174. Concretament a Caregue en un refrany: Caregans matapans, matapulses a cop de cortans, on

un cortà ja havíem especificat que es tractava d’una mesura de pes. El refrany, classificat per Coll

(1983: 73-74) dins dels que contenen aspectes negatius i crítics, dóna a entendre que els habitants

de Caregue són ganduls i beneits, i utilitzen el primer que troben per matar les puces, fins i tot
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brossat bo[l]sat i bo[ ]satɾ  a Caregue; b[ ]ossatɾ  com a norma general.176

clàudia
(varietat  de
pruna)

c[ ]àudiaɾ  a Peramea; c[l]àudia a la Guingueta, Peramea.

cloaca c[ ]uaquesɾ  a Arestui; c[l]uaques a la Guingueta, Rialb i Sorre.

crina c[l]ina a Gerri i Llagunes.177

frare f[l]are a Caregue178 i  Isavarre; f[ ]are  ɾ a Ainet  de C.,  Baiasca,  Balestui,
Caregue,  Escós,  Gerri,  la  Pobleta,  Llagunes,  Mencui,  Montardit  de D.,
Rialb, Roní, Seurí, Sorre i Àreu.

juliol ju[l]iol a  Araós,  Balestui,  Espot,  Llavorsí,  Rialb,  Ribera  de  C.,  Rodés,
Tavascan, Tírvia i València; ju[ ]iolɾ  com a forma general.

polalla po[ ]allaɾ  a Esterri; po[ð ]allaɾ  a Sorpe.179

estris que després han d’estar en contacte amb el menjar.

175. Castellanisme d’ús poc corrent a la comarca; la forma usual és saltar.

176. La mateixa informant de Caregue ens dóna la pista sobre l’evolució de la variant:  brossat >

borsat > bolsat, primerament per metàtesi i després per confusió d’alveolars.

177. També hem detectat la variant clinxa a Lleret, la qual el DCVB també la documenta a Pego, al

País Valencià. La variant prové del creuament amb clenxa. Crina > clina > clinxa.

178.  A Caregue,  concretament  documentem  Flareta,  dins  d’una  cançó  infantil.  El  mot  Flareta,

dissimilació de frare, el trobem sovint arreu del país en l’antroponímia que fa referència als noms

de cases. A partir de la descendència femenina d’un hipotètic primer cal Frare es va passar a ca la

Frareta. El diminutiu va aparèixer per feminitzar el substantiu masculí frare, el qual no té femení.

La cançó, que transcrivim a continuació, es cantava tot tocant el carrau (a Caregue carretes) i tenia

la utilitat d’avisar de l’hora del rosari per Setmana Santa.

Hòmens, hòmens als oficis,

dones, dones al sermó,

qui ha perdut un mocador,

la Flareta l'ha trobat,

l'ha ficat en un forat,

catarric, catarrac.

179. Podeu trobar l’explicació d’aquest fenomen a l'entrada corresponent de l'apartat de lèxic.
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plena p[ ]ena ɾ a Alins i Ribera de C.; p[l]ena com a forma general.

Soriguera So[l]iguera a Embonui, Escàs, Gerri, Llagunes, Malmercat, Montenartró,
Puigforniu,  Rubió,  Soriguera,  Sorre,  Tornafort  i  Vilamur;  So[ ]igueraɾ  a
Embonui,  Escàs,  Llagunes,  Malmercat,  Montenartró,  Soriguera,  Sort,
Tornafort i Àreu. (mapa 030) 

xorís Trobem xo[ ]ísɾ  i xo[l]ís repartides per arreu, amb clara preponderància de
la variant amb consonant bategant. (mapa 080)

Podem veure que la dissimilació juga un paper important en aquests exemples, però no

intervé pas en tots.

1.2.4.3 Confusió entre /l/ i /n/

També  és  possible  que  aquestes  dues  consonants  s’arribin  a  confondre.  El  punt

d’articulació alveolar, compartit per les dues, torna a afavorir aquest intercanvi.

altre En aquest cas tenim tres variants: a[l]tre i atre repartides per arreu; també
tenim  a[n]tre, amb pocs  exemples  en  comparació  amb les  anteriors  i
localitzats a les valls del nord.180

colxoneta181 co[n]xoneta a Pujol; co[l]xoneta a Ribera de C.

faldilles fa[n]dilles a Anàs, Peramea i Rialb; fa[l]dilles com a forma general.

nosaltres Pronom personal amb gran quantitat de variants (na[l]tres, na[n]tres...).

qualsevol Trobem una majoria de variants amb n (qua[n]sivol, co[n]sivol) enfront les
variants sense.

Els fenòmens són explicables per assimilació el de conxoneta, i per dissimilació fandilles i

quansivol - consivol. 

180.  En  el  cas  de  antre,  el  canvi  entre  consonants  alveolars  podria  provenir  segurament  de

l’assimilació amb el determinant numeral: un altre > un antre.

181. Castellanisme en boca de dos informants que, separadament, explicaven vivències de la mili

que havien fet a Barcelona. No és una paraula d’ús habitual al Pallars.
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1.2.4.4 El grup -tl-

Aquest so, segons Casanova (1989: 120), és el resultat de l'evolució dels grups llatins T'L,

D'L,  G'L i  J'L,  els  quals  afirma que han acabat  donant  [l:]  a  les zones laterals  (Alguer,

Balears, País Valencià, franja d'Aragó, Tortosa i Camp de Tarragona),  i [ :] a ʎ Barcelona,

Girona, el Rosselló i part de Lleida. Tanmateix, també s'espigolen arreu del país algunes

pronúncies sense geminació, com ara ho han fet Sistac al  baix ribagorçà (1993: 119),

Navarro (1996: 72-73) al Matarranya, o nosaltres mateixos al Pallars Sobirà.

Però si exceptuem alguns casos aïllats, podem afirmar que el tractament general del grup

-TL- en pallarès és el so palatal [ ] gʎ eminat. Així, trobem repartides per la comarca les

següents  pronúncies:  ame[ :]a,  ba[ :]e,  bi[ :]a,  espa[ :]a,  mo[ :]a,  mo[ :]o,  ra[ :]a,ʎ ʎ ʎ ʎ ʎ ʎ ʎ

ve[ :]a...ʎ

Per analogia, trobem que aquesta pronúncia pot afectar la consonant lateral palatal quan

aquesta actua sola en posició intervocàlica: be[ :]otes.ʎ

Finalment, també ens trobem davant de casos on la geminació és tan reduïda que no

s'arriba a percebre: per exemple trobem la pronúncia  bi[ ]etʎ  a Ainet de C.,  Bresca, la

Guingueta i València, o ro[ ]oʎ  arreu de la comarca.

Quant a la pronúncia geminada de la lateral alveolar [l:], tot  i que hem detectat alguna

pronúncia aïllada i vacil·lant en determinats informants, la podem donar per pràcticament

extingida al Pallars.

1.2.4.5 La /r/ en posició final

En posició final, el pallarès no pronuncia aquesta consonant. Tenim algunes excepcions

que ja foren aglutinades per Recasens (1996: 334-336) i presents també en la resta de

dialectes del Principat. Així, el català nord-occidental, i també el central, conserven la  -r

final en alguns monosíl·labs, com ara  bar, cor, car, or... en alguns mots de més d’una

síl·laba: rumor, honor, favor... i en alguns cultismes: tresor, licor, radar...182

182. Com a curiositat, expliquem que un informant de Vilamur pronuncia aquesta / / final llegint elɾ

nom del poble, mentre que en parla espontània no ho fa.
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Pel que fa a la combinació amb infinitius, el pallarès elideix la consonant: ajuda’ls, posa-

mos, pensa-hi, compra’t...

1.2.4.6 Dissimilacions

Alguns mots paroxítons perden la /r/ quan la síl·laba àtona també en presenta una:

arbre abre arreu.

prendre pendre arreu.

perdre Tenim la  forma  perdre com a general,  però no és  estranya la  variant
perde.  També  podem  trobar,  encara  que  amb  menys  freqüència,  la
variant amb síncope de la segona bategant: pedre.

Acostumen  també a  aparèixer  algunes  dissimilacions  que  són  comunes  amb  d’altres

dialectes, com ara:

rr > rn

gavarnera. Tot i que la forma gavarrera és més habitual, hem detectat aquesta variant a

Malmercat. També trobem a Puigforniu el topònim font de Gavarner.

1.2.4.7 D’altres canvis

Collació.  Documentem a Peramea aquesta variant  del substantiu  col·lació.183 Tenint  en

compte que en fonètica catalana rarament trobem canvis de [ll] a [ ] heʎ m de suposar que

es tracta d’un influx de la norma escrita, ja que tant el català escrit com el llatí (COLLATIO,

-ŌNIS) utilitzaven el símbol actual de la ll per a representar el so de la ela geminada. Coll

(1991: 40) també documenta al Pallars la variant amb [ll]  col·lació juntament amb dues

variants amb [ ]:ʎ  conlleció i conllació, variants que podrien haver arribat del català oriental

183. En trobareu la definició a l’apartat de lèxic.
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per la confusió que genera la interpretació de la vocal neutra que fan els parlants de nord

occidental.

Llavons. Adverbi provinent del llatí ĬLLĪS HŌRUS, amb aparició posterior d’una -v- antihiàtica

que desembocà en llavors. El canvi de r > n es deu a l’analogia amb la morfologia nominal

dels plurals masculins acabats en -ns.

Llentilla. Documentem a Baiasca i a Roní aquesta variant que conserva la  ll etimològica

provinent de la iod -C’L- (LENTĪCŬLA). A diferència d’altres dialectes que, o bé han dissimilat

la ll  inicial (gentilla, guentilla, dentilla...) o bé s’ha produït la síncope de la ll  provinent de

iod (llentia)  perquè el  dialecte ha impedit  la realització de la palatal  atès que aquesta

anava precedida d’una i (Veny 1978: 44), el pallarès conserva la consonant palatal.

Llimpiar. Segons  Recasens  (1996:  311)  «el  pas  de  /l/  inicial  absoluta  de  mot  a [ʎ]

representa  una tendència  fonètica  autòctona del  català». Per  posar  alguns exemples,

podem trobar LACUS > llac, LĔCTUS > llit, LŪNA > lluna...

Aquesta tendència també s’ha mantingut en l’adaptació de castellanismes, tal com podem

veure en llimpiar. Tanmateix, no es tracta d’un fenomen gaire prolífic en pallarès, així com

ho és en d’altres dialectes (Galan i Moret 1995: 34).

Llogurt. Variant  que comparteix  espai  al  costat  de la  natural  iogurt.  Al  tractar-se d’un

dialecte lleista, s’interpreta que la semivocal del diftong creixent  [jó], estrany al català i

incorporat  en  època  tardana  a  través  de  neologismes  (iogurt,  iode,  iot...),  és  una

pronúncia ieista i que per tant el mot original conté la consonant lateral palatal.

Pernill. Segons Aguiló (DAg) i Coromines (DECat), tenim localitzada la pronúncia pernill a

la Cerdanya i alta Cerdanya, Andorra, Pallars, Ribagorça, conca de Tremp, Vall de Boí i

Vall d'Aran. Segons Coromines (DECat)  la palatalització de la -l final no acaba de quedar

clara  del  tot.  Per  un  costat,  podria  provenir  del  gascó,  el  qual  l'hauria  adoptat  per

ultracorrecció; però el fet que la variant estigui tan escampada frena aquesta hipòtesi. Per

un altre costat,  podria tractar-se d'un canvi  de sufix  (de  -ĪLE,  sufix  formador de noms

indicadors de lloc, residència o dipòsit com ara cortill o foguerill, a -ĪCŬLU/A, sufix diminutiu

els mots del qual passen al català com a primitius: conill, llentilla, perill…).184

Relotge. La pronúncia amb lateral alveolar respon a l’etimologia: hōrológion, provinent del

184. Moll (1991: 190).
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grec. L’adaptació amb lateral palatal prové de la percepció de la consonant alveolar /l/

com a inicial darrere d’un prefix re-185, per la qual cosa s’adapta en català  com a ll, tal com

hem explicat a llimpiar.

1.2.5 Fenòmens fonètics diversos

1.2.5.1 Metàtesis

La  metàtesi  és  un  fenomen  poc  estès  a  la  nostra  comarca.  Els  casos  que  hem

documentat també són casos força comuns a la llengua catalana:

àguila àliga a Embonui, Escós i Romadriu.

darrere Tot i que podem trobar les dues variants (darrere i radere), la variant
amb metàtesi és molt més abundant. (mapa 081)

ganivet Trobem les formes  ganivet i  gavinet repartides per arreu. La variant
sense metàtesi és la més dispersa.

1.2.5.2 Assimilacions consonàntiques

grandet (/nd/ > [n]) granet a Aineto, Arrós de C., Caregue, Lladorre, Lleret, Llessui,
Montardit de B., Peramea, Saurí, Sellui i Sorre;  grandet com a
forma general.

també (/mb/ > [m]) Trobem 3  variants  esteses  per  arreu:  també,  tamé,  tabé.  La
primera  i  sobretot  la  segona  són  les  que  gaudeixen  de  més
profusió.

tampoc (/mp/ > [p]) Trobem  2  variants  (tampoc  i  tapoc)  arreu.  La  variant  sense
assimilar és la més estesa. (mapa 082)

Veny (1978a: 132-139) considera contradictòries les formes  tabé  i  tamé que afecten el

tractament del grup originari mb des de la perspectiva de la fonètica evolutiva del català.

185. Segons Coromines (DECat, a l’entrada hora).
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Segons el filòleg, en tabé ens trobem davant d’un cas de davallada d’isoglosses occitanes

cap al domini català, ja que l’occità modern utilitza aquesta variant (Bec 1973: 80). En el

nostre cas, aquesta variant es concentra sobretot a les valls del nord (tot i que a les del

sud també hi és present), cosa que avalaria la hipòtesi que es tracta d’un occitanisme.

Pel que fa a la variant  tamé pròpia del nord-occidental i present al País Valencià podria

provenir de l’analogia amb l’evolució del grup -MB- llatí, el qual en català s’ha reduït a m

(LŬMBUS > llom,  CAMBA > cama,  CUMBA > coma...), malgrat que en el nostre cas el grup

-mb- vingui  originat  per  fonosintaxi  (tan  +  bé).  Segons  Veny  (ibídem),  una  influència

provinent  dels  dialectes de la  península Ibèrica,  on el  mot hauria seguit  una evolució

similar,186 hauria pogut ser decisiva en la consolidació d’aquesta variant.

Tapoc, freqüent també a les comarques septentrionals del domini central (Recasens 1996:

252), es considera també un occitanisme, i granet segueix la mateixa lògica que tamé: el

grup -ND- llatí s’ha reduït a n en català (DEMANDARE > demanar; GERUNDA > Girona, etc.). A

part del Pallars, la variant  tamé la podem trobar a l’Alguer i a la zona de transició entre

nord-occidental i valencià.187

186. Tamién o tamén en castellà, tamén en gallec, tamién i tamem en lleonès i portuguès.

187. Scala (2003: 72),  Salvador (1998: 250), Cubells (2005: 82), Navarro (1996: 78) o Puente

(2009: 175).
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2. Morfologia nominal

2.1 Gènere i Nombre

2.1.1 Canvi de gènere a través de l’article

El pallarès de la nostra zona, tal com podrem comprovar en l’apartat 2.2 sobre l’article,

presenta confusió a l’hora d’establir el gènere dels mots mitjançant l’article, ja que en els

plurals es barregen variants dels mateixos articles tant per al masculí com per al femení.

Tot i  la seua condició de dialecte més o menys aïllat,  el pallarès no està exempt dels

casos més comuns en llengua catalana de canvi de gènere per influència de la llengua

castellana. Així, podem trobar:

la senyal la llum (apaga la llum)

la costum la pendent

la corrent (elèctrica) el fi (de setmana)

la fulla (com a paper)

També trobem canvi de gènere en el  mot  llau,  en el  qual la vocal del determinant ha

passat a formar part del substantiu per fonosintaxi (una llau > un allau).

El mot  pols, referit  a les partícules, presenta vacil·lació en el gènere:  la pols a Arestui,

Llessui; el pols a Escàs, Ribera de C., Surri i Tírvia. Tot i que en documentem força més

casos,  hi  ha  molts  exemples  en  què  no  s’indica  el  gènere,  i  per  tant  no  el  podem

determinar (ple de pols, una mica de pols...). Veny (1978: 150-152) localitza pols com a

masculí a la Catalunya del Nord, a la Franja i a la meitat nord del català nord-occidental.

Atribueix aquest gènere masculí a un arcaisme afavorit per la influència de l’adstrat occità,

aragonès  i  castellà.  Cubells  (2005:  89)  localitza  pols  amb gènere masculí  a  diverses
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poblacions del Segrià, Garrigues i Priorat; Coromines (DECat) ho considera propi de la

zona oest del català nord-occidental.

Tal com podem veure, les paraules que hem trobat en canvi de gènere per influència del

castellà presenten un número molt reduït de casos en comparació amb els que podem

trobar en la majoria dels altres indrets del país. Cal remarcar que el pallarès no presenta

dubtes en el gènere de mots àmpliament difosos que han assimilat el gènere castellà:

el dot la claror

el deute la dent

el pebre la olor

el calor la canal (el conducte)

el front la ordre

el canal (l’obra) la son

els afores

En canvi, sí que podem trobar a la final,188 una variant també detectada al pla de Lleida i

que pot tindre en l’assimilació la seua justificació.

Per un altre costat, tenim vacil·lació de gèneres en el substantiu  mar. Pel que fa a  les

postres, tornem a trobar vacil·lació; en aquest cas tant de gènere com de nombre.

2.1.2 Canvi de gènere a través del morfema

Alguns mots presenten diferenciació de gènere a través del morfema. En la majoria d’ells

es tracta de casos compartits amb d’altres dialectes occidentals.

noguera el noguer en referència a l’arbre; el Noguera en referència al riu. Tots
dos de gènere masculí. 

olivera un oliver, masculí arreu.

perera la perera, femení arreu.

188. A Rodés i Son, tot i que el final és clarament la forma general.
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pinta una pinta a Ainet de B. i Ribera de C; un pinte a Espot, 

pomera una pomera, femení arreu.

xocolate la xocolata a Farrera i la Guingueta; el xocolate com a forma general.

2.1.3 Els sufixos -ent i -ant en els adjectius

Molts adjectius constituïts a partir dels sufixos -ent i -ant acostumen a ser invariables. En

el nostre parlar hem localitzat alguns casos amb flexió de gènere en aquests sufixos. Es

tracta de:

abundant abundanta a Escaló i Son; abundant a Rialb.

amargant amarganta a Ainet de C.

bullent bullent a  Ainet  de C.  i  Ribera de C;  bullenta a  Ainet  de B.,  Lleret,
Llessui, Ribera de C., Roní i Sorre.

diferent forma general amb -a/es, tot i que s’espigolen alguns femenins sense
flexionar (tindre una rutina diferent –Tavascan; cada zona és diferent
–Ainet de C.).

present presenta a Arrós de C. i Escaló; present com a forma general.

següent següenta a Alins; següent com a forma general.

vacant vacanta a Escaló.

Pel que fa als adjectius substantivats, hem trobat els següents representants amb flexió.

Per la falta de casos, no podem afirmar que es tracti de normes generals.

ajudanta ajudanta a Montcortès i Romadriu.

governanta governanta a Rialb.

miserianta miserianta a Jou.

negocianta negocianta a Isil i València.
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2.1.4 D’altres casos de canvi de gènere

Els noms i  adjectius masculins formats amb el sufix  -ista es pronuncien com a norma

general amb una -[e] final. Ara bé, també espigolem alguns casos de pronúncies amb -[a]:

un especialista a Isil i Montcortès.

un electricista a Llavorsí.

un taxista a Montcortès i Tavascan.

un dentista a Rialb.

un pianista a Rialb.

El  tronc  de  Nadal,  en  pallarès  (així  com també en ribagorçà)  té  gènere  femení  i  no

acostuma  a  anar  acompanyat  del  genitiu  (la  Tronca).  Segons  Navarro  (1996:  88),  el

substantiu  també manté gènere femení  a  Favara (Terra Alta),  al  Maestrat  i  als  Ports.

Alcover (DCVB) el troba també a Gandesa, Osona, Ripollès i Garrotxa. La terminació -a

ha pres valor augmentatiu.

L’adjectiu  tal (tal cosa, tal altra)  pot arribar a presentar una variant de gènere femení:

s’haví mort tala persona (Llessui). El més habitual, però, és que es presenti invariable en

masculí.

2.1.5 Tractament dels proparoxítons llatins

El tractament de la -N- llatina en els plurals dels mots proparoxítons llatins s’ha considerat

tradicionalment com una marca de diferència entre el català oriental i l’occidental: el català

oriental  l’ha  perdut  (homes,  joves,  marges...),  mentre  que  l’occidental  l’ha  conservat

(hòmens,  jóvens,  màrgens...).  Aquest  fet,  però,  no  és  del  tot  exacte.  Segons afirmen

Jiménez  i  Lloret  (2011:  2),  el  català  oriental  eivissenc  i  el  del  camp  de  Tarragona

conserven encara el segment -ns final en aquests plurals, mentre que Sistac (1993: 102)

afirma que en gran part del Ribagorçà s’ha perdut aquesta -n-.
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Es tracta d’un fenomen complex i encara no aclarit del tot per què certs dialectes perden

aquesta  -n- i  d’altres  la  conserven.  Hi  pot  intervenir,  en  aquest  cas,  el  grau  de

coneixement de la llengua estàndard i culta, el fet que els dialectes occidentals, com a

consecutius, han tendit a mantenir més les formes més antigues, tot i que en la majoria

dels  casos es tracti  de substantius d’ús habitual  que tendeixen més a patir  canvis;  o

també el fet  que es tracti d’un tret  estigmatitzat  com a dialectal  i  vulgar (Casanovas i

Creus 1999: 95).

Pel que fa al pallarès, ens trobem que conserva parcialment aquesta -n- etimològica. Així,

tenim:

brímet (vímet) brímens a Gerri.

escolar escolans a Gerri i Sorre.

freixa freixes, freixos arreu.

jove
Trobem les 2 variants (joves i jóvens) repartides per arreu. La variant
que conserva la nasal té molta més difusió. (mapa 083)

home
Trobem  les  2  variants  (home  i  hòmens)  repartides  per  arreu.  La
variant que conserva la nasal té molta més difusió.

marge marges arreu.

terme termes arreu.

verge verges arreu.

2.1.6 Nasal analògica en el plural dels mots oxítons

En alguns mots oxítons, molts dels quals provenen del sufix llatí -A ̄RE, pot aparèixer una

nasal no etimològica en la formació dels plurals per analogia amb els proparoxítons llatins

de l’apartat anterior que sí que en tenien:

collar < COLLARE
collans a Ainet de C., Arrós de C., Araós, Caregue, Isil, la Guigueta,
Montardit de D. i Rubió.

pilar pilans a Caregue, Esterri, Gerri, Llavorsí i Rialb.
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En canvi,  d’altres  mots  que  acostumen a  presentar  aquesta  consonant  adventícia  en

d’altres dialectes, no ho fan en pallarès: 

altar < ALTARE altars a Gavàs, Gerri, Isil i Son.

andar < a través d'un AMITARE
andars a Alins, Arrós de C., Lladorre, Malmercat, Roní,
Soriguera i Surp.

sofà sofàs a Aineto.

2.1.7 Plurals en -os

Els mots masculins acabats amb els segments  -st i  -sc fan els plurals en -os (justos,

Cristos, impostos, boscos, cascos, discos...). L’excepció la trobem en els demostratius de

proximitat, els quals conserven les variants  aguets i  aguestos,189 aquest últim amb una

freqüència força superior, però.

2.1.8 Regularització de paradigmes

Com  bé  afirma  Payrató  (1996:  96),  la  morfologia  col·loquial  tendeix  a  simplificar  i

regularitzar els paradigmes; és a dir, que tendeix a fer extensius alguns morfemes d’ús

habitual  a  paraules  que  per  etimologia  no  els  pertoca.  És  el  cas,  per  exemple,  dels

femenins  dels  adjectius  acabats  en  els  segments  -ent i  -ant.  El  mateix  ocorre  en  el

morfema de plural -os, que en català apareix als substantius i adjectius acabats en -s, -x,

-tx,  -sc i  -st (coix  >  coixos;  llest  >  llestos…),  el  qual,  per  aquesta  tendència  a  la

simplificació,  pot  aparèixer  en  d’altres  mots.  En  pallarès  documentem  els  següents

exemples:

cru crusos a Llarven i Lladorre; crus a Balestui.

dimarts dimarsos a Soriguera; dimarts com a forma general.

dur dusos a  Altron,  Balestui,  Baén,  Bonestarre,  Llavorsí,  Ribera  de  C.,

189. Entre d’altres, tal com podem veure a a l’apartat 2.3.2 de demostratius.
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Tavascan i València;  durs a Ainet de C., Aineto, Arrós de C., Montardit de
D., Roní i València.

El  mot  trèfola conserva  la  variant  arcaica  tr[é]fol  (Ainet  de  C.).  Coromines  (DECat)

documentava  la  variant  trefolh en  occità  antic,  variant  que  segurament  podria  tenir

quelcom a veure en aquesta conservació. Tanmateix, el  trefolh occità no fa referència al

farratge (Trifolium incarnatum, o fenc en català comú) que se sembra per al bestiar i que

també té tres fulles, sinó que fa referència al nostre trèvol. De fet, El mateix DCVB també

documenta trèfola com a accepció de trèvol en diferents poblacions del Pirineu. 

2.2 L’article

2.2.1 L’article masculí singular

Al Pallars Jussà i en concret a la conca de Tremp, Romero (2001: 277) especificà en la

seua tesi doctoral un ús quasi exclusiu de la variant reforçada (el / els) en contextos orals

formals  en  declinació  de  l’article  lo.  Aquest  percentatge  afirma  Romero  que  varia

lleugerament  a  la  baixa  en  context  informal  i  amb  un  menor  grau  d’instrucció  i

coneixement del català escrit.  Finalment, Romero conclou que ens trobem davant d’un

procés de substitució «precipitat arran de la divulgació massiva de la varietat codificada» i

«la implementació dels mitjans de comunicació».

Al Pallars Sobirà i la Vall Fosca alternen l’ús dels articles el i lo, amb preferència general

per  aquest  darrer.190 L’alternança  afecta  cada  parlant  de  manera  individual  i  aquests

utilitzen els dos articles sense cap relació, de la mateixa manera que ocorre en el parlar

del camp de Tarragona (Recasens 1985: 153-154). 

També pot arribar a presentar-se la variant  lu, però actualment no és un fenomen gaire

corrent  i  es  troba  clarament  en  recessió.  Coromines  (1935:  263),  però,  va  classificar

190. Hem de tenir en compte que Romero utilitzà per analitzar aquests percentatges programes

estadístics de càlculs freqüencials i que, per tant, es tracta d’uns resultats molt més precisos que

els nostres, els quals provenen del recompte quantitatiu.
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aquesta forma com a «dominant» a Vall Ferrera.

Davant  vocal,  l’article  s’elideix  (l’home,  l’aigua,  l’amo...)  pràcticament  en  totes  les

ocasions. Si algun cop no ho fa, acostuma a presentar la forma plena lo.

Quan l’article és precedit per un mot acabat en vocal, de la mateixa manera que ocorre en

d’altres dialectes del nord-occidental,191 també acostuma a elidir-se per fonosintaxi, tot i

que sovint pot presentar-se sense:

aguesta dona va tindre'l crio (Arcalís)

van pujar les de Lleida el dissabte (Pujol)

allavons parave lo cotxe de l'Alsina Graells (Alendo)

Davant  de  l’indefinit  un,  l’article  masculí  singular  acostuma  a  dissimilar-se:  la  un,  un

fenomen que Badia (1981: 160) considerava vigent en català nord-occidental ara fa tres

dècades i avui en dia encara conserva alguns reductes com aquest mateix del Pallars.

(mapa 084)

i la un ne tinive sixanta (Aineto)

Les contraccions amb les preposicions funcionen igual que en el català general:  al, del i

pel.

2.2.2 L’article femení singular

L’article femení en pallarès presenta poca variació. Si la vocal següent a l’article es tracta

d’una vocal tònica tenim elisió pràcticament en tots els casos, tot i que espigolem alguns

casos en què no es presenta:

l’àrnica, l’herba

la herba

191. La Terra Alta (Navarro 1996: 90), la plana de Lleida i la Ribera d’Ebre (Cubells 2005: 92)

també presenten vacil·lació en aquest aspecte.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                197

Si la vocal de l’article següent és una vocal àtona tenim diversitat de solucions:

la + a > l’: l’administració, l’arracada...

la + o > l’: l’oficina, l’olla...

la + i > l’, la: l’igglésia, l’Inés; la Imma, la il·lusió...

la + u192 > l’, la: l’UGT, l’universitat; la UCI, la urbanització...

2.2.3 L’article masculí plural

L’article  masculí  plural  és el  que en pallarès presenta més variants al·lomòrfiques.  La

forma  més  corrent  d’aquest  article  és  les:  les  nacionals,  les  moros,  les  pullins, etc.

Paral·lelament, també podem trobar, tot i que en menor freqüència, la solució sincopada

es (es soldats, es cursets...). Aquesta solució amb síncope és compartida amb el parlar de

Guardamar (Segura 2001: 160), a l’altra punta del país.

De la mateixa manera, tampoc no hi són estranyes la forma plena de l’article: los, variant

que Coll (1991: 18) situa des de la línia que uneix Salàs de Pallars i Bóixols (al Pallars

Jussà) cap avall;  ni  la forma reduïda  els,  la qual es manté viva sobretot  al  sud de la

comarca i a les valls de Cardós i Farrera. 

Precedit d’un mot acabat en vocal, l’article acostuma presentar reducció per fonosintaxi tal

com ho fa el seu corresponent singular:

ja teniva’ls crios (Aineto)

puia’ls animals (Malmercat)

vacuna’ls corders (Espot)

També presenta reducció la variant es:

vam fer vindre’s vidells (Esterri)

192. Si les vocals i, u es troben en posició tònica inicial hi ha una preferència clara cap a l’elisió. 
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teniva’s quartos (Aineto)

Però no ho fa la variant les:

van fer les treballs (Sellui)

hi tiro les rovells (Altron)

Les  contraccions  amb  les  preposicions  varien  segons  quina  sigui  la  variant  que

acompanyen:

as as horts tenien de tot (Altron)

als la pastura que té als camps (Baro)

a les veure a les homes (Altron)

des cistelles de guestes des pollastres (Ainet de B.)

dels això dels camins (Aidí)

de les lo temps de les crios (Bonestarre)

pes així pes carrers (Lladorre)

pels pels camins de Burg (Ainet de B.)

per les passave per les pobles (Lladorre)

2.2.4 L’article femení plural

L’article  femení  també  presenta  diferents  variants  al·lomòrfiques,  tot  i  que  amb  una

representativitat més reduïda. La forma que trobem amb més abundància és la solució

les, sense que hi siguin estranyes la variant es i, en menor freqüència, la variant els:

no tapa les goteres (Rialb)

tancar les gallines (Araós)

la nena amb es monges (Àreu)

es dotze de la nit (Alins)

els dones es quedaven al poble (Tavascan)

Pel que fa a les contraccions, funcionen igual que en masculí plural.
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2.2.5 L’article definit /l/ abstracte193

Aquest article sempre presenta la variant lo:

lo que passe (Isil)

lo que nantris ham fet (Ainet de Cardós)

no has vist lo bo (Montcortés)

Aquest article pot dissimilar-se en la locució adverbial  a la millor, la qual també podem

trobar per diferents territoris de dialecte occidental.

Així doncs, al Pallars Sobirà i la Vall Fosca tenim la següent distribució d’articles:194

mot
precedent
acabat en

masc. sing. fem. sing. masc. pl. fem. pl.

mot
següent

començat
amb

consonant lo / el / lu la
les / es /
els / los

les / es / els consonant

consonant l l / la
les / es /
els / los

les / es / els vocal

vocal l / lo / el la
ls / s / les /

es / els / los
ls / s / les /

es / els
consonant

vocal l l / la
les / es /

los / els / ls
ls / s / les /

es / els
vocal

193.  Anomenen  article  definit  /l/  abstracte a l’article  que tradicionalment  s’ha anomenat com a

neutre, a proposta de Martines (2010: 360-361), el qual considera equívoques denominacions com

«lo neutre» o «article neutre», ja que, resumint, es tracta de l’article definit masculí que fa el paper

d’abstracte.

194. L’ordre de presentació dels articles en cada requadre segueix un criteri quantitatiu d’aparició.
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2.2.6 L’article personal

Quant a l’article personal,  la meitat occidental de la comarca acompanya els noms de

persona amb article,  mentre que la meitat  oriental  no ho fa.  Així  ho testimoniava Coll

(1991: 18) i així ho documentem nosaltres també. (mapa 085)

Quan l’article apareix, presenta la mateixa distribució que l’article determinat pel que fa a

variants i elisions.

2.3 Els possessius, demostratius i numerals

2.3.1 Els possessius

2.3.1.1 Els possessius tònics

Les formes tòniques dels possessius són les següents:

masc. sg fem. sing. masc. pl. fem. pl.

un
posseïdor

1a meu
meu / meua

/ meva
meus

meues /
meves

2a teu
teu / teua /

teva
teus teues

3a seu
seu / seua /

seva
seus

seues /
seves

diversos
posseïdors

1a nostre nostra nostres nostres

2a vostre vostra vostres vostres

3a seu
seu / seua /

seva
seus

seues /
seves
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Les formes tòniques dels possessius al Pallars Sobirà i la Vall Fosca són les habituals en

català occidental. Per a les formes femenines, cal destacar certa presència de variants

amb consonant bilabial aproximant [β], meva, teva... Tanmateix, les formes generals són

amb semivocal [w]. La presència de la consonant en els possessius hem d’atribuir-la a la

penetració de les formes estàndard del català general, ja que en gascó (Rohlfs 1997: 186-

187) els possessius no presenten consonant bilabial. 

2.3.1.2 Els possessius àtons

Els femenins  meua, teua  i  seua poden reduir-se a  meu, teu  i  seu quan precedeixen un

substantiu:

la meu dona (Aidí, Aineto, Malmercat)

la teu ajuntament (Tavascan)

la seu mare (Son, Tírvia)

Majoritàriament,  aquesta reducció s’aplica davant  substantius de parentiu:  mare,  pare,

filla, cunyada, jove, neboda... És un fenomen d’influència occitana (o de solució comuna)

compartit també amb el nord-est del país.195 Alibèrt (2000: 76) l’explica d’aquesta manera:

Lo femenin mieu, tieu, sieu proven de l’anciana forma del femenin: mieua, tieua, sieua,

elidida davant vocala: la mieu’amiga, qu’es estada apuèi emplegada davant consonanta:

la mieu’sòr. Aquel femenin dada al mens del sègle XIVn, lo catalan empordanés lo coneis

tanben. 

Es tracta d’un procés de síncope produït pel contacte de la mateixa vocal (la meua amiga)

que per analogia ha acabat  traspassant  als  altres sintagmes que no començaven per

aquesta vocal (la meu germana). 

Aquest  tipus  de possessius  reduïts  en el  català  septentrional  exerceixen la  funció  de

195. Alt Empordà i Rosselló (Perea 2005: 181), (Busquet 2011: 170); parcialment al Ripollès, la

Garrotxa i el Pla de l’Estany (Adam 2006: 160).
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possessius àtons (ta mare, mon padrí…),196 ja que aquests també fan referència quasi

exclusivament a relacions de parentiu; és a dir, que els possessius reduïts haurien ocupat

l’espai  que en la  resta  del  català  han  ocupat  els  possessius  àtons.  Curiosament,  els

possessius àtons també han sofert un procés paral·lel de substitucions entre formes de

gènere  (i  també  nombre!)  diferent,  de  manera  que  són  habituals,  per  tot  el  domini

lingüístic, solucions com ara ma cosí o mon germana, originats també a partir d’un procés

de síncope idèntic al dels possessius reduïts: ma àvia > mon àvia.197

Hem de tenir en compte, però, que l’ús habitual per tractar les relacions de parentiu en

pallarès és amb els possessius tònics (la meua mare, la meua padrina...) i també que, a

més  a  més,  per  influència  del  català  general  podem  espigolar  certa  presència  dels

possessius àtons tradicionals. És la següent:

masc.

sg

fem.

sing.

masc.

pl.
fem. pl.

1a
mon /

mun
ma mons Ø

2a ton ta Ø Ø

3a son sa Ø Ø

Dels possessius  mun  i  mons només n’hem documentat un exemple de cadascun. Una

altra construcció comuna amb el parlar de l’Empordà que hem pogut espigolar és  casa

meu, documentada a Gerri, Llavorsí i Montardit de B.

196. Els quals provenen dels possessius llatins *MUM > mon, *MA > ma, *TUM > ton, etc.  (Badia

1981: 307).

197. Si voleu més documentació sobre els possessius àtons i els fenòmens de substitució que

presenten podeu consultar Badia  (1981: 307), Recasens (1985: 155), Cubells (2005: 104-105) o

Navarro (1996: 97-98).
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2.3.2 Els demostratius

Els demostratius en pallarès conserven com a norma general els dos graus de proximitat

comuns al  català general:  el  de primera persona  aguest  <  *ECCU ISTU i  el  de tercera

persona aguell < *ECCU ILLU. De manera residual trobem algun exemple de demostratiu de

segona persona agueix < *ECCU IPSU. Ja hem explicat en l’apartat 2.2.1.3 d’oclusives que

la forma pròpia dels demostratius al Pallars i la més àmpliament estesa és amb consonant

aproximant velar sonora [ ], uɣ na pronúncia que comparteixen amb l’aranès. Així mateix,

però, la diversitat de solucions que podem trobar és força notable. En primer lloc, variants

amb oclusiva velar  sorda (-aquest-  ja sigui per influència del català general,  o bé per

cultisme,  ja  que  forçosament,  abans  de  sonoritzar-se  els  demostratius  van  haver  de

passar per un període de pronúncia sorda); variants amb caiguda de l’alveolar fricativa

(aguet),  variants  que  alternen  els  morfemes  de  plural  -os  i  -s (aguestos,  aguests)  i

finalment variants amb afèresi (guet, guesta, guestos...), les quals es presenten a tots els

demostratius i per tota la comarca. 

A l’hora  de  representar-los  en  un  quadre  els  hem  situat,  com sempre,  per  ordre  de

freqüència. No hi hem inclòs les variants amb afèresi per no repetir-nos, però les hem

tingut en compte a l’hora de fer el recompte quantitatiu.

masc. sing. fem. sing. masc. sing. fem. sing. neutre

1a persona

aguet
aguest
aquet
aquest

aguesta
agueta
aquesta
aqueta

aguestos
aguets
aquets

aquestos
aguetos198

aguestes
aguetes
aquestes
aquetes

això
açò

2a persona agueix agueixa
agueixos
aqueixos

agueixes

3a persona
aguell
aquell

aguella
aquella

aguells
aquells

aguelles
aquelles

allò

198. Hem representat al mapa 086 la distribució que hem documentat sobre la primera persona del

plural en els demostratius.
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2.3.3 Els numerals

El numeral  cardinal  dos pot  presentar forma masculina i  femenina.  Ja hem explicat  a

l’apartat 2.1.2.3.2 de fonètica que a les valls de nord la  o tònica d’aquest numeral pot

tancar-se com a transició cap al gascó, el qual acaba de tancar la vocal en [u].

Coromines  (1935:  266)  va  documentar  a  les  valls  de  Cardós  i  Farrera  les  variants

dezaset, dezavuit i dezanou per a aquests numerals. Nosaltres no n’hem trobat cap rastre.

En canvi, sí que hem espigolat desset i devuit. Les formes generals, però, són amb [i].

Els numerals ordinals poden presentar les antigues formes llatines en els següents casos:

5è quint a Bonestarre, Llarvén, Peramea i Tornafort.

6è sexta a Tornafort; sisé a Baiasca i a Tavascan.

7è sèptim/a a Rialb i Tornafort.199

2.4 Els pronoms

2.4.1 Els pronoms personals forts

Els pronoms tònics en pallarès, igual com passa en la majoria dels diferents camps del

dialecte tal  com hem anat veient,  presenten una gran quantitat  de solucions diferents.

Tornem a aplegar-los per ordre quantitatiu. Tot els pronoms es troben repartits per tota la

zona estudiada,  però hi  ha alguns casos de concentracions força evidents per valls o

municipis. En aquests casos ho hem indicat al costat del pronom.

199. Sèptim ho documentem en un informant de Rialb que fa referència al  sèptim esquadró de

cavalleria i  per tant es tracta d’un castellanisme. L’informant de Tornafort parla d’ovelles de set

anys:«primares, terçones, quartones, quinta, sexta i sèptima».
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singular plural

1a persona

j[ ]ɔɔ  Sort, Vall d’Àssua,
Llavorsí i les tres valls del

nord
j[ó] Gerri i la Vall Fosca
i[ ]ɔɔ  Vall d’Espot i Vall

d’Àssua
i[ó]

natres Gerri
natri

nosaltres
nosatres

nantres valls de Cardós i d’Àneu
natris

naltres
nantri

nantris
naltri
natre

naltris
nantre

nantros
naltre documentat només a Ainet de C.,

Araós, Escaló i Esterri
naltros documentat només a Bonestarre,

Farrera i Tírvia

2a persona tu

vosaltres
vatres
valtres

vatri
valtri

valtris
vosatres

vatris documentat només a Aineto,
Arestui, Escàs, Escós i Peramea

valtre documentat només a la Guingueta i
Roní

valtros documentat només a Esterri i
Farrera

3a persona ell, ella ells, elles

Tal com podem veure, existeixen una gran quantitat de pronoms personals de primera i

segona  persona  del  plural.  L’evolució  que  ha  sofert  el  pronom  personal  de  primera

persona provinent de la suma de pronoms llatins  NOS +  ALTERUS,  podem veure que al

Pallars  és  força  productiva  (de  fet,  el  DCVB en  recull  35!).  Aquesta  forma composta

comença a aparèixer en català de forma abundant a partir dels segles XIV i sobretot el XV,

però ja anteriorment Llull l’utilitzà de forma sistemàtica al Llibre de meravelles a finals del
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XIII.200 Partint de la forma primitiva  nosaltres, arribem a totes les altres variants. Navarro

(1996:  92-93)  ja  en  deixà  explicades  algunes  a  la  seua  tesi  doctoral.  A continuació,

detallem l’evolució que han sofert les diferents variants que podem trobar en pallarès.

nosatres A partir de  nosaltres s’hi arriba per dissimilació de líquides (lt > l) i
també  per  analogia  amb  d’altres  fenòmens  de  dissimilació
d’aquestes  consonants,  com  per  exemple  el  que  ocorre  en  el
sintagma los altres, l’altre201 > l’atre.

naltres Variant  que  presenta  un  pas  previ  de  síncope  de  la  consonant
alveolar amb posterior caiguda de la o per les dificultats articulatòries
que es derivaven de l’hiat posterior: nosaltres > noaltres > naltres.

naltros El canvi -es > -os apareix en el moment en què els plurals en -os es
començaven a fer comuns al segle XIV.202

200. Gili Gaya (1946: 113).

201. Veny (1996:139-140).

202.  Coromines (DECat:  v.  nós).  Les variants  amb  -os naltros  i  nantros,  de poca profusió,  es

detecten sobretot a les valls de Farrera i Cardós i en canvi no trobem cap exemple a les valls

situades al sud. A causa de la poca dispersió i quantitat d’aquestes formes, descartem el fet que

siguin  solucions  pròpies  del  pallarès.  A partir  d’aquí,  només  ens  queda  l’analogia  que,  o  bé

provenen de les terres de Ponent [segons Alcover (Perea 2005: 166-172),  localitzem  naltros a

Lleida, Tàrrega, Tremp, Balaguer, Anglesola, Pla d’Urgell i Falset; i  nantros a Lleida, Tamarit de

Llitera, la Granadella, Anglesola i Pla d’Urgell], o bé podrien provenir dels parlars septentrionals i

orientals del Llenguadoc: «Nosautres, vosautres son sovent reduits (nosaus, vosaus).  Los parlars

septentrionals  e  orientals  usan  de:  nautres,  nautros,  bautres,  bautros,  naltres,  naltros,  baltres,

baltros, nantres, nantros, bantres, bantros, natres, natros, batres, batros» (Alibèrt 2000: 62).

Ja que el nord-est del Llenguadoc queda totalment fora de l’àrea d’influència del Pallars, i  l’alt

Urgell i Andorra, que en teoria semblava la porta d’entrada més raonable, utilitzen variants amb -es;

ens decantarem cap a influència del nord-occidental propi de la plana de Lleida. El fet que no hi

hagi continuïtat documentada d’aquestes formes des de Tremp fins al nord del Pallars indica que

ha de tractar-se d’una relació directa de contacte poblacional entre els habitants d’aquestes valls i

els de la plana de Lleida. El fenomen en recorda un de molt similar que podem trobar a la comarca

veïna de la Ribagorça. Al poble de Castanesa hom troba realitzacions en [ ] del fonema /a/ enɛ

posició àtona final, un tret, com ja sabem, dels més definitoris del lleidatà. L’explicació d’aquest

fenomen només la podem trobar en la transhumància, en els pastors que durant l’hivern baixaven

amb el ramat a les comarques del Segrià, l’Urgell i la Noguera. D’aquesta manera es van empeltar

de determinades característiques del parlar lleidatà i les van acabar important a la muntanya. 
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nantres,
nantros

Variants que presenten l’assimilació de la nasal agrupada.

natres Variant que presenta el mateix fenomen de dissimilació de líquides
lt > l: naltres > natres.

natri Natri és la segona variant pel que fa a aparició i la que es presenta
més  estesa  per  la  nostra  zona.  Es  tracta  d’una  clara  influència
gascona, ja que la part oriental de Gascunya utilitza els morfemes de
plural  -i, -is (Rohlfs 1977: 176-177). L’origen d’aquest pronom passa
per substituir  el morfema de plural català  -es pel gascó  -i. Parlem
d’influència i no de solució comuna perquè es tracta de l’únic cas en
què trobem aquest morfema en pallarès.

nantri, natris, 
naltri, naltris

A  partir  de  l’analogia  i  el  creuament  apareixen  totes  aquestes
variants amb consonants líquides i nasals. La -s final podria provenir
directament del morfema gascó -is (natres > natris; naltres > natris) o
bé també del morfema de plural -s a posteriori (natri > natris).

natre, nantre, 
naltre

Ens trobem davant d’un cas únic en la llengua catalana de morfema
-e com a morfema de plural. Per analogia amb el morfema gascó -i i
creuament amb el català -es apareixen aquestes variants.

Pel  que fa als  pronoms de cortesia,  el  més utilitzat  és  vostè,  encara  que hem pogut

espigolar  alguns  casos  de  vós a  Aineto,  la  Guingueta,  Llavorsí,  Llessui,  Peramea  i

Vilamur.

2.4.2 Els pronoms personals febles

2.4.2.1 Formes pronominals simples

Aquests són els pronoms febles en pallarès segons la posició que ocupen respecte al

verb i segons el context fònic:
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singular plural

proclítics enclítics proclítics enclítics

+C +V C+ V+ +C +V C+ V+

1a

me m' me 'm  / me mos / mus mos / mus mos mos / 'ns

am ans ans

mi mi  

2a

te t' te ‘t / te us us us

at vos / vus vos / vus vos vos

ti

3a

masculí

lo / lu l’ / lo lo l’ / lo los los los 'ls

el l’ / el els els 'ls

les les les ‘ls / les

es es

femení

la la / l' la la els els 'ls

les les les les

es es

neutre ho [u] ho [u]

datiu

li li li li los(-i) los(-i) los(-i) 'ls(-i)

le-i le-i le-i le-i els(-i) els(-i) 'ls(-i)

le le le le les(-i) les(-i) les(-i) les(-i)

es(-i) es(-i)

lis(-i) lis(-i) lis(-i) lis(-i)

reflexiu

se s' se ‘s / se se s' se 's / se

as

si s' si si s' si ‘s
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adverbials

an

n'

ne

‘nne ni

ni

hi

En posició proclítica, la tendència general del dialecte, com en la majoria de dialectes

nord-occidentals,203 és la d’utilitzar les formes plenes. També similar a tal com ho fa la

resta del nord-occidental,204 el pallarès utilitza la forma plena per a la primera persona del

plural de manera quasi exclusiva i la reforçada per a la segona de manera majoritària.

En plural i en posició proclítica, la forma plena pot arribar a tancar la vocal en  u (mus,

vus).

tu me pagaràs tot lo mes (Llavorsí)

jo ne fèva mató (Ainet de B.)

mos vam renovar (la Pobleta de B.)

aguésta que us dic (Puigforniu)

mus portàvom un any (Isavarre)

La posició enclítica, en singular s’elideix. En plural i també en posició enclítica trobem la

203. Respecte a l’ús d’aquestes formes plenes, Romero (2001: 207-221) constata que a la Conca

de Tremp existeix una pèrdua progressiva de les formes pronominals plenes singulars i de la forma

plena analògica de la primera persona del plural a favor de les reforçades en posició proclítica i en

posició  preconsonàntica.  Viaplana  (1999:  161-162)  situava,  en  aquesta  posició,  les  formes

reforçades com a generals  a totes les capitals  de comarca del  Pirineu Occidental  -un fet  que

nosaltres no acabem de constatar ni a Sort, ni a Pont de Suert-. Riera (1992:73) troba vacil·lació en

els parlars rurals d’Andorra, mentre que a la Vall d’Aran, Coromines (1990: 81) i Carrera (2008: 52-

53) situen les formes plenes com a dominants amb una tendència de canvi cap a les reforçades. El

gascó general (Rohlfs 1977: 181) també utilitza les formes plenes.

Aquest panorama constata una tendència de canvi de les formes plenes patrimonials cap a les

formes reforçades en direcció sud-nord.

204. Navarro (1994: 95); Cubells (2005: 97); Sistac (1993: 162). Nosaltres ho constatem a la plana

de Lleida.
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forma plena -mos de manera abundant i la reduïda -‘ns de manera més esporàdica. 

a vela que'n deien (Ainet de C.)

és lo que't dic (Son)

vindre-mos a quedar (Ainet de C.)

quan ia'ns vam animar (València d’À.)

En posició enclítica i darrere vocal, abunden les formes reduïdes per tota la comarca. Ara

bé, tal com apuntava Coromines (1935: 264) per a les valls de Cardós i encara avui en dia

és  vàlid,  «s’observa  una  tendència  a  conservar  la  forma  plena»;  una  solució  que

tranquil·lament es pot espigolar a la resta de la comarca. 

va nar curreus a amvia'm un giro (Montardit de B.)

i allavors, al traure-te l’aigua del riu (Ainet de C.)

llogueu-vos un mestre particular (Bonestarre)

També hi podem trobar unes formes que a simple vista podrien semblar reforçades, però

que en realitat  no ho són.  Es  tracta de  am, at  i  as,  formes aparegudes per  fonètica

sintàctica a partir de les formes reduïdes dels pronoms quan la vocal del mot precedent

era una a.205 Per exemple, les oracions “a la fonda at feven pagar, a la fonda ans feven

pagar” provindrien d’unes altres de prèvies “a la fonda’t feven pagar, a la fonda’ns feven

pagar”, on la vocal a de fonda ha acabat actuant com una vocal de suport dels pronoms

en forma reduïda.

am semble que… (Aidí)

at trobes molt foraster (Altron)

as va lograr fer les cases aguestes (Alendo)

ans amportàvom el menjar (Geri)

205.  A la  Marina  Alta,  Beltran  (2000:  114-115)  documenta  unes  variants  homòfones  com  a

paradigma predominant. No es tracta, però, del mateix cas. En la Marina Alta es tracta de formes

reforçades la vocal de les quals s’ha acabat obrint en una a. La diferència rau en el fet que a la

Marina Alta també podem trobar aquesta vocal en la forma plena dels pronoms (sa sol dir, clar que

ma sona), mentre que al Pallars només apareixen les formes que hem documentat.
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Tampoc no hi són estranyes, però sí escasses, les variants  mi, ti  i  si. Aquesta  -i prové,

segons Alcover,206 «de fer  molt  tancada la e».  Afinant  una mica més,  es tracta d’una

solució  compartida  amb part  de l’occità  de Provença,  o amb llengües com l’italià  i  el

romanès, i que prové dels datius mi, tibi i sibi  dels pronoms llatins ego, tu i sui.207 Aquests

pronoms, que apareixen tant  en forma proclítica com enclítica,  són compartits amb la

Ribagorça septentrional. Rarament apareixen a les valls del nord, tot i que n’hem pogut

espigolar algun cas. En posició enclítica, no hem documentat cap exemple del pronom de

segona persona -ti. 

tal com mi veus (Peramea)

igual ti podeves cremar (Bernui)

cagant-si pes carrers (la Pobleta de B.)

Darrere dels infinitius la forma plena també és la més abundant, tot i que no és estranya la

reduïda.

allò que dives de diverti-te (Ainet de C.)

anave allà a guanya-se es garrofes (Lladorre)

a punt de mata't (Alins)

El masculí de 3a persona presenta quatre formes diferents. En el singular i en posició

proclítica trobem la forma plena  lo (la qual també pot  arribar a tancar-se a  lu)  com a

predominant, tot i que la forma reforçada el també és molt abundant. Precedint i darrere

d’una vocal, els pronoms acostumen a elidir-se la majoria de les vegades. Tant el masculí

com el femení i el datiu, coincideixen amb les formes dels articles.

hi haví lo del Alfonso (la Bastida de S.)

el va fer nar massa de pressa (Bresca)

ajuda'ls i pagar un tant (Embonui)

compensa'l una miqueta (la Bastida de S.)

206. Perea (2005: 164).

207. Ullastra (1980: 50).
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En plural també tenim quatre formes diferents, les quals presenten la mateixa freqüència

que els seus corresponents articles. Darrere vocal, la majoria de vegades els pronoms

presenten  la  forma  reduïda  ‘ls,  tot  i  que  per  al  pronom  les pot  trobar-se  algun  cas

escadusser que mantingui la forma plena. 

les compraven a la tardor (els porcs) (Ainet de B.)

es van portar a Tremp (Espot)

els han anganyat (Alendo)

los va guardar bastans anys (Farrera)

na-les cuidant un any (els porcs) (Aineto)

El femení presenta un pronom únic per al singular (la, amb la seua corresponent elisió, la

qual ja hem explicat a l’apartat d’articles) i les mateixes formes que el masculí per al plural

exceptuant la plena los.

Quant al pronom datiu, tornem a tindre diversitat de solucions. Al singular en trobem tres:

la general li i l’arcaica le, la qual es presenta sovint acompanyada del pronom hi fossilitzat

(le-hi). 

Aquesta forma amb el pronom fossilitzat també es presenta a diferents llocs del país, com

ara en el ribagorçà septentrional, al Matarranya, a Guardamar i també en alguns parlars

de Mallorca.208 El  més corrent  en tot el  domini lingüístic,  però,  és que aquest  pronom

aparegui fossilitzat en combinacions d’acusatiu i datiu en pronoms referents a la tercera

persona del plural. Així ho explica Payrató (1996: 97-98):

En  la  morfologia  pronominal  les  combinacions  potencials  (i  efectivament  usades  en

registres formals) es redueixen de manera bastant dràstica en els usos informals, o bé

simplement s'eviten.  [...]  Aquestes mateixes raons expliquen que resultin freqüents en

converses espontànies certs enunciats pleonàstics, on apareixen alhora el pronom i el

complement ple, [...] o el clític amb una forma verbal que incorpora ja el mateix pronom,

buit de contingut, en el lexema.

[...]  Les  simplificacions  que  es  produeixen  en  les  combinacions  pronominals  són

lògicament particulars de cada dialecte, tot i que algunes [...] estan molt generalitzades.

208.  Al  Matarranya  Quintana  (1986:  59-60),  a  Guardamar  Segura  (2001:  166)  i  a  Mallorca

Amengual (2003: 549).
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Algunes d'aquestes formes poden arribar a actuar com a autèntics jòquers o comodins

lingüístics, es a dir, elements gairebé buits (semànticament) que es concreten pel que fa

al significat en funció del context. Un cas que exemplifica clarament el fenomen és el de la

forma  els  hi,  que,  almenys  en  barceloní,  ja  es  pot  trobar  en  qualsevol  combinació

d'acusatiu i  datiu (o locatiu),  amb l'única restricció que un dels dos complements sigui

plural.

no sé què li van donar (Montenartró)

no sé com le diven (Rubió)

ensenya-le-hi lo saler (Llagunes)

En plural tenim el pronom los, el qual sempre fa referència al gènere masculí i s’elideix en

posició enclítica darrere de vocal. Amb gènere únic apareixen les formes els, les, es i lis.

Les tres primeres són les que apareixen amb més freqüència. 

deixeu-los un tros de butifarra (Ainet de C.)

els-i van fer treure (Gerri)

les-i donaven la llum (Gavàs)

es-i nàvom a fotre (Rialb)

feu-lis nar quan vulgueu (la Bastida de S.)

Els pronoms reflexius tenen la particularitat de poder presentar la forma plena en posició

enclítica quan van precedits d’una vocal. 

troba-se per marxar cap Andorra (Tírvia)

per aspapa-se (Tírvia)

Aconsumen a presentar la forma  se com a norma general, tot i que també és habitual

trobar-hi la forma as i la forma si, aquesta última sobretot després de la conjunció quan:

se va posar en marxa la central (Aidí)

quan si va casar lo seu fill (Gerri)

antes, quan si va fer casa aquí (Altron)
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Els pronoms adverbials presenten sempre forma plena quan no estan en contacte amb

vocals. Conserven encara una excel·lent vitalitat. El pronom an és el que es presenta més

sovint, seguit de ne i finalment ni.

El pronom hi també gaudeix d’una vitalitat excel·lent.

an vai apendre de toca-la (Gerri)

ne diven es rics del país (Rialb)

ni diven el guarnicioner (la Guingueta)

quan hi haví’ls soldats (Gerri)

no hi vuliven anar (Montcortés)

Introduint  oracions  interrogatives  indirectes,  en  pallarès  podem  trobar  fossilitzada  la

partícula expletiva se precedint un pronom o un adverbi interrogatiu:

no sabria pas casibé se com eri (Aineto)

sé cap se que passe (Peramea)

no saben se quina raça é (Gavàs)

no me’n recordo cap se quan les sembràvom (Llessui)

Diversos autors han tractat  ja  aquest  tema. Per  Coromines (1976:  66) es tractava de

l’antic pronom neutre  ço dissimilat en  se per les combinacions  ço com  i  ço on, el qual

també podia substituir el pronom relatiu el que i expressions similars:

Molt característic de tot l'Alt Pallars és l'ús d'una partícula se que precedeix els pronoms,

adjectius i  adverbis interrogatius, en les interrogacions indirectes. Substitueix també la

combinació de relatiu i antecedent, el que, i expressions anàlogues. Ja sé se qué vol dir

“ja sé què vol dir”, Ta. Se que més han de menester “el que més…”, To. Vet aquí se com

ho fan, En.  No record se quin nom té, F. Ei.  A veure se quantes lliures pese,  To.  No li

diuen se quant han de pagar, To. El mateix ús, exactament, es troba en aranès: no sabi

se qui ei “no sé qui és”, sap se onn va? “sap on va”? Crec que es tracta de l'antic pronom

neutre ço (ja sé ço que vol dir, vet aquí ço com ho fan, no sé ço quin nom té, i d'ací, per

extensió,  no sé ço quants n'hi  ha).  De fet,  ço s'empra afeblit  en  ce,  en molts parlars

gascons, en l'incís ce dits “diu” i anàlegs, [...] El punt de partida del canvi fonètic de ço en

ce estarà en ço com o ço on, d'on, amb dissimilació, ce com, ce on. Una alteració vocàlica
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de ço es registra en altres casos en parlars veïns; especialment ço·m par, d'ús tan copiós

en català i  occità antics per dir  “em sembla”:  molts parlars gascons n'han fet  sempà;

d'altres, com l'aranès, sampà.

En  canvi,  segons  Suïls  (2011:  847),  el  fet  que  se  es  trobi  en  contextos  adverbials

contradiu la possibilitat que el seu origen sigui pronominal. A més a més, quan es troba en

construccions  aparentment  equivalents  a  "el  que"  (català)  o  "çò  que"  (aranès),  ho  fa

acompanyant un qu- tònic ("se què" en català, "se qué" en aranès), un context que també

n'impossibilita el valor pronominal (que recau en el qu-).

Trobem un solitari  exemple del pronom  -hi  en forma enclítica per a l’imperatiu.  Sistac

(1998: 70), de la mateixa manera que fem nosaltres, el qualificava de «relativament viu»,

però sentenciat:

Lo qui té mólt interés que hi faigue pensar, diu pensaràs-hi (Peramea)

2.4.2.2 Combinacions binàries

Presentem a continuació la taula de les combinacions binàries dels pronoms febles al

Pallars Sobirà i la Vall Fosca.

En posició proclítica:

   

CI→

CD↓ ME TE LI NOS VOS ELS

EL

me l te l

le i

li

mo l

moz  el  /

lo

ens el

vo l

voz / el

lez hi

ez hi

elz i

loz i

LA

me la te la

la i

l i

mo la

moz la

vo la

us la

lez i

elz i

loz i
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ELS
me ls

me les

me s

te ls

te les

te s

elz i

lez i

ez i

loz i

mo ls

moz els

mo les

vo lz

uz els

elz i

lez i

LES

me les

me'ls

me s

te les

te ls

te s

lez i

elz i

mo ls

mo les

vo lz

vo les

lez i

elz i

NE
me n te n

li n

n i mo n vo n

elz in

les in

HO
me w

m u

te w

t u l i

moz u

enz u

uz u

voz u

elz u / elz i

lez u / lez i

ez u / ez i

loz u / loz i

SE
se m

se me

se te

se t se li se mos

se us

se vos

se ls

se lz i

HI

me j

m i

te j

t i

le i

li

moz i

enz i

uz i

voz i

elz i

lez i

ez i

liz i

loz i

En posició enclítica:

     

CI→

CD↓ ME TE LI NOS VOS ELS

EL
me l te l

le i

li mo l vo l

lz i

loz i

LA
me la te la

la i

l i mo la vo la lz i

ELS me ls te ls lz i mo ls vo ls lz i
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LES me les te les lz i mo les vo les lz i

NE
me n te n

li n

n i mo n vo n lz in

HO
me w te w l i moz u voz u

lz u

lz i

SE
se me se te

se li

se li se mos se vos se ls

HI
me j

m i

te j

t i

le i

li moz i voz i

lz i

loz i

Pel que fa a les combinacions el / la +  pronom datiu singular presenten majoritàriament

formes plenes amb dissimilació en el pronom masculí (le hi) i a més a més també les

formes pròpies del català del Principiat. Les combinacions amb pronoms plural presenten

solucions sense consonant alveolar fricativa: mo’l/a i vo’l/a. Són les formes genuïnes i més

habituals, tant en posició proclítica com enclítica. Aquestes combinacions no presenten

formes reforçades en posició enclítica.

un jec fet a mà que le hi feve la meua mare (Mencui)

lo ramat des auvelles mo'l van pendre tot (Alendo)

no tinc res per pogue-vo'l pagar (Burg)

dona'ls-hi perquè hu fessen (Cabdella)

vendre'ls-hi (Saurí)

Els  pronoms  els  i  les presenten  en  combinació  amb  pronoms  singulars  i  en  posició

proclítica les formes  me’s  i  te’s provinents de  me / te + es, on  es exerceix de pronom

masculí i femení plural.

no te's van deixar (Roní)

mo les fevom naltres (Anàs)

per canvia-mo’ls (Llarvén)

Quan el  pronom adverbial  en es combina amb el  de complement indirecte de tercera

persona del singular, la forma més utilitzada és la preferida per Fabra li’n, tot i que podem
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espigolar alguns casos de n’hi.

No hem documentat cap cas de combinacions amb el manteniment de les dues formes

plenes (-mo-ne i -vo-ne) de les quals Coromines (1935: 264) va deixar constància.

mo'n va portar set (Ainet de B.)

aneu-vo'n cap a casa (Montardit de D.)

porta-li'n més de xolisso (Baiasca)

deixa-n'hi dos (cadells a una gossa) (Montardit de D.)

les in falte una (Peramea)

En  les  combinacions  del  pronom  ho,  el  pronom  datiu  manté  la  forma  plena  gairebé

sempre en posició proclítica i exclusivament en posició enclítica en la primera i segona

persones del singular. En plural  apareixen les formes reduïdes, sobretot en la segona

persona, cosa que ens indica la tendència de la primera persona a conservar la forma

plena. Quant a la tercera, el pronom hi també pot exercir el paper de CD neutre en posició

proclítica, però la norma general és amb el pronom ho.

me hu vin de fer tot (Ainet de B.)

no sé com di-te-hu (Ainet de C.)

l'hi vai dir (Farrera)

es hu vien de donar (Aineto)

me fa un mal i els hi dic (Ainet de B.)

pugue'ls-hu fer antenre (Jou)

El pronom reflexiu alterna les combinacions amb pronoms de CI en forma plena, reforçada

i reduïda. En singular predomina la forma reduïda per a la primera persona i la plena per a

la segona, mentre que en plural ocorre al revés. 

se me van emportar ells (Aineto)

se us ha apoderat (Vilamur)

sempre se'ls hi donave algo (Anàs)

Hem confirmat anteriorment la gran vitalitat que encara conserva el pronom hi al Pallars.

Com en les altres combinacions, s’utilitzen les formes plenes en funció de CI exceptuant
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la  segona  persona  del  plural.  Per  a  la  tercera  existeixen  un  gran  nombre  de

combinancions amb funció dativa.

Allí me hi vai astar nou mesos (Altron)

quan l'hi vai ensenyar (Mencui)

per femos-hi una casa (Escós)

amplena'ls-hi les cubes (Escaló)

El  pronom  hi  pot  actuar  també com a pronom neutre  substituint  el  pronom  ho en  la

combinació dissimilada le hi: 

que jo le hi asplico (Cabdella)

pensa a dir-le-hi (Peracalç)

2.5 Preposicions i conjuncions

La preposició en acostuma a articular-se amb la vocal central a, tot i que no són estranyes

les pronúncies amb e. Davant d’article s’utilitza pràcticament sempre la preposició a, de la

mateixa manera que davant d’infinitiu. 

Davant d’infinitiu, el verb veure acostuma a situar-hi la preposició a com a introductora de

l’oració subordinada:

jo, allí, no es hi hai vist a baixar (Ainet de C.)

natres hem vist a llaurar amb rucs i nar a la Lluna (la Bastida de S.)

Pel que fa a la preposició en, constatem una tendència de substitució cap a la preposició

amb, la qual pot pronunciar-se amb consonant aproximant si el mot posterior comença per

vocal (jo, [am β]aguell temps, me n'hi haguessa nat -Rodés-) o sense (vam anar a segar a

dalt  [am] un  camp  -Alendo-).  Si  el  mot  següent  comença  per  consonant  sempre  es

pronuncia sense consonant (ho posàvom [am] cabassos -Ribera de C.-). És un fenomen

observat per diversos autors, com ara Sistac (1993: 176) o també Casanoves i Creus

(1999: 104). Citem aquests últims:
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[...] En darrer lloc, ens sembla interessant de comentar un aspecte que no hem trobat

esmentat en lloc però que sens dubte caldria estudiar de forma més aprofundida. Ens

referim a la distribució de les preposicions en i amb en lleidatà. La tendència general és a

pronunciar  [am]  però  això  no  significa  que  sigui  una  manifestació  absoluta  de  la

substitució  de  amb  per  en.  Efectivament,  en  alguns  casos  aquesta  pronúncia  podria

explicar-se  pel  context  fònic  contigu  i,  consegüentment,  estaríem  davant  un  cas

d'assimilació regressiva que no ens permetria d'afirmar que s'ha produït la substitució, tot i

que seria difícil de justificar l'obertura del so vocàlic.

Vegem-ho en els exemples següents:

deixa'm [am] pau
ho he fet [am] un moment

Aquests arguments, però, no serien vàlids en casos en què la pronúncia de [am] no es

justifica des del punt de vista fonètic. Aleshores, pensem que es podria tractar clarament

de la tendència a substituir en per amb:

he pensat [am] ella

crec [am] Déu

fotocòpies [am] color

Aquesta  coincidència  faria  pensar  en  una  tendència  d’àmbit  nord-occidental  (que

aplegaria el lleidatà, el pallarès i part del ribagorçà)209 de confusió i finalment substitució

de en per amb. Justifica que es tracti d’una substitució el fet que en el nostre dialecte es

documentin  casos  que  gramaticalment  correspondrien  a  la  preposició  en i  no  es

pronunciïn  [am],  sinó  [am β_] (amb algun lloc ho han fet arreglar -Aidí-).  El fet  que el

ribagorçà meridional, les terres de l’Ebre i el valencià confonguin aquestes preposicions a

favor de en també afavoreix la hipòtesi que a la resta dels parlars occidentals es puguin

confondre aquestes dues preposicions a favor de  amb. Boladeras (2011: 25-27) també

apuntà que les preposicions  en  i  amb  en nord-occidental  es pronunciaven  [an]  i  [am]

davant les paraules que comencen per consonant, i  [am (β)] si el mot següent comença

per vocal. De fet, davant paraules que comencen per vocal, la pronúncia [am (β)] també

209. Quedarien al marge d’aquesta tendència les comarques de la ratlla d’Aragó i les comarques

de l’Ebre (Sistac 1993: 176), les quals confonen les preposicions amb i en a favor de en.
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s’estén a la preposició a, tant en pallarès com en tot el nord-occidental tal com argumenta

Boladeras  i  constatem  també  nosaltres.  Estaríem  parlant  llavors  d’un  cas  d’analogia

propiciat per comoditat articulatòria:

li vai ensenyar [am β]ell a fèr igual (Ainet de B.)

mos vam nar a quedar allí [am β]agella casa (la Guingueta)

Coromines (1935: 270) documentà exemples de la preposició  amb acompanyada d’una

vocal de suport (ambe). Nosaltres no n’hem pogut trobar cap cas, així com tampoc de la

locució prepositiva menys de, sinònima de la preposició sense i documentada pel filòleg a

Tavascan.

Pel que fa a la preposició  per, s’articula amb  e tancada tònica [péɾ] en la majoria dels

casos,  tot  i  que  s’espigolen  casos  de  pronúncia  amb  a [páɾ].  La  consonant  ròtica

s’acostuma a pronunciar pràcticament sempre, excepte davant l’article femení singular la

i, en menor mesura, el plural, on pot elidir-se:

feve falta pe la casa (Ainet de C.)

te trobaven pe la carretera (Anàs)

nar a repartir pe les pobles (Lladorre)

Coromines (ibídem) havia documentat la forma [p áɾ ] a les valls d’Àneu. Escadusseres,

però, nosaltres n’hem pogut trobar per tota la comarca.

Seguint la indexació de Boladeras (2007 i 2011), per i per a presenten al Pallars Sobirà i la

Vall Fosca la següent distribució:

1) Davant pronom personal singular de primera persona: per (me fai tot lo menjar per

jo -Ainet de B.).

2) Davant  pronom  personal  de  tercera  persona:  per (  jo  havia  treballat  per  ell

-Alendo-).

3) Davant  sintagma  nominal  (precedit  d’article  determinat):  per davant  d’article

masculí (feve el dinar pel meu home cada dia -Ainet de C.- ). Per i per a (articulat

[pa]  majoritàriament)  davant  d’article  femení (lo  guardave una mica pa la festa

major -Isil-; els compràvom ara a la tardor per la tardor sigüenta -Alins-) .
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4) Davant sintagma nominal (sense article determinat): per (en dixàvom tres per casa

-Ainet de C.-).

5) Davant adverbi: per (xocolate per demà dematí -Farrera-).

Els adverbis dalt, baix, dintre i fora acostumen a articular-se amb la preposició a al davant

en la majoria dels casos:

tot lo dia és a fora (Ainet de B.)

tenie aquí un forat a baix (Ainet de C.)

La preposició fins comparteix espai amb amb la seua homòloga castellana hasta tal com

ocorre en importants àrees del català rural  (Sistac 1993:  177).  La preposició catalana

presenta un ventall d’aparició més gran.

Tal com ocorre també a la Terra Alta o en alguerès (Navarro 1996: 102), la preposició de

pot no elidir-se davant vocal:

feve una nevada de un metro de neu (Bonestarre)

hi haví molta gent de Ainet (Tavascan)

Pel que fa a les conjuncions, es manté encara ja conjunció doncs en les seues diferents

variants  (doŋs,  dons,  donc,  donques),  tot  i  que  el  castellanisme  pués té  la  partida

clarament guanyada.

La conjunció temporal quan acostuma a anar precedida de la preposició a: 

a quan vam puiar ací (Alins)

els diumenges es a quan té la feina (Balestui)

És  ben  habitual  l’ús  de  la  conjunció  que  en  les  oracions  subordinades  adverbials

comparatives en lloc de la conjunció com:

has de surtir tant que vulgues (Llavorsí)

regàvom tant que vulívom (la Bastida de S.)

La  conjunció  si pot  elidir-se  si  el  mot  següent  comença  per  vocal.  Aquest  fenomen,

documentat per Coromines (1935: 270), avui en dia es troba en franca recessió. També és
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habitual que aquesta conjunció hagi dissimilat en se:

tant s'ere en dilluns com dimarts (Baiasca)

ara, s'e vritat u què, o s'e mentida, vés a saber (Isil)

Se vos menjar fruita vète-la a sacar'ls  als prinyonèrs (Baiasca)

No trobem cap rastre de la conjunció sinó contreta en so, ni tampoc de la conjunció mes

sinònima de però, totes documentades per Coromines (ibídem). Tampoc en trobem de les

conjuncions adversatives mes i so que, de les quals deixà constància Sistac (1998: 70).

2.6 Adverbis i locucions adverbials

2.6.1 Adverbis i locucions de temps

abans. Adverbi d’ús corrent per indicar temps pretèrit. Tot i així, el castellanisme  antes

s’utilitza  amb  una  freqüència  superior.  També  hem  documentat  adés a  Bonestarre  i

Llessui.

a bocafoscant. L’hora de la posta del sol. A la Marina Alta es troba l’expressió a boqueta

de nit (Beltran 2000: 130), i el DIEC també recull la locució a boca de fosc. 

a punta de dia. Ben just sortit el sol, a trenc d’alba: el moment inicial del dia.

aviat.  Forma més comuna per expressar promptitud en el temps. Podem trobar també

lego [l o]ɛɛɣ  en algunes valls del sud. (mapa 087)

avui. El dia present. També trobem les formes del català general  ahir  i abans-d’ahir. A

Ribera de Cardós hem documentat después-ahir i a Saurí despós-ahir.

camí.  S’utilitza amb en sentit de vegada: hi vas nar un camí, eh? un camí caçaven cap

aquí dalt... (Aineto). Tanmateix, l’ús de vegada també és molt habitual. De manera aïllada

trobem cop. (mapa 088)
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després.  D’ús força corrent, tot i que l’habitual és el castellanisme  después.  També es

manté molt viu l’adverbi  encabat. A Escàs, Isil,  Son i Sorre hem documentat la variant

antiga  amprés, una variant compartida o bé manllevada de l’occità. A Llessui i Tornafort

trobem la variant que queda a mig camí de l’estàndard actual: demprés.

encabat. Contracció provinent de la locució en acabat. Es manté viva i amb molta vitalitat

per arreu de la comarca. S’utilitza com a sinònim de després.

encara. Per expressar continuació. És habitual la síncope de la darrera síl·laba: llavons

ancà no hi haví carretera (Llagunes).

endemà. Pronunciat majoritàriament amb  u-  inicial provinent de la dissimilació i sempre

amb article:  l’undemà. És l’adverbi habitual per indicar el pròxim dia. Comparteix espai

amb demà; aquest últim, però, amb una freqüència inferior. Per indicar el dia després a

demà només documentem passat demà.

una horada. Una hora ben bona, al llarg de tota una hora. Ho documentem a Bonestarre i

Burg.

llavons.  Té una gran quantitat de variants, que ordenem de major a menor freqüència

d’ús:  llavons, allavons,  llavors,  llavòrens,  allavòrens,  llavores,  allavores,  llavontes,

allavontes, allavòs. Totes les variants poden arribar a presentar una [e] àtona en comptes

de la [a]: llevons, llevores... tot i que no de manera habitual. També es pot arribar a sentir

de manera aïllada  aleshores. Segons Alcover (DCVB), la forma catalana més antiga és

lesores, la qual perdé la  -s- intervocàlica i afegí posteriorment una -v- per evitar el hiat

(llevores). Per contracció aparegué  llavors, forma a la qual s’afegí el morfema de plural

analògic  -ns (llavons), plural que també s’aplicà a  llavorens.  A partir d’aquí deriven els

femenins analògics llavonses i llavontes.

Igualment escampades es troben les variants  davons  i  devons, les quals acostumen a

anar precedides de la preposició a. 

lleu.  Aviat. Ho trobem únicament al nord; concretament ho tenim documentat a Aineto,

Arrós de Cardós i Ribera de Cardós. Comparteix forma amb l’occità lèu. Tanmateix podem

afirmar clarament que ja es troba substituït pel normatiu aviat.

mentrestant.  Comparteix espai amb el castellanisme  mentres, el qual també competeix

amb la conjunció mentre. Així mateix, però, no existeix confusió entre la conjunció mentre i
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l’adverbi mentrestant.

sovint.  Pot  aparèixer  amb [o]  o  amb [u]  àtones,  tal  com hem especificat  en  l’apartat

2.1.1.8.3.1 de vocalisme àton.

 2.6.2 Adverbis i locucions de manera

així. D’aquesta manera. És habitual també la forma analògica amb el morfema de plural

aixins. 

a l’esbiaix. De manera obliqua. Documentat a Bonestarre i Llagunes.

de cop. De sobte. també documentem de cop i volta, tot i que de manera escadussera.

més que més. Sobretot, amb més motiu. Documentat a Ainet de C.

rai. Comparteix espai amb la variant arrai, de manera semblant com passa amb el gascó,

on trobem trobem les variants ray i  harray, amb hac aspirada (Rohlfs 1977: 195). També

és d’ús habitual en tot l’occità i en els parlars castellans de substrat aragonès del nord de

l’Aragó (Sistac 1993: 174). Diversos romanistes, entre els quals trobem el mateix Rohlfs i

Griera (1921: 99) van sostenir que rai provenia del llatí RADIU, amb el significat originari de

llamp. Haurien influït en aquesta hipòtesi expressions castellanes amb el mot  rayo (mal

rayo!, mil rayos!, etc.) i també la variant dialectal de  raig:  rai. Alcover qualificà d’incerta

l’etimologia de rai al DCVB, però avalà l’explicació de Griera, la qual també fou compartida

per d’altres romanistes com Balari i Spitzer. Coromines també acaba avalant l’etimologia

RADIU, però no amb el sentit de raig, sinó que primerament usat amb idea d’indiferència i

menyspreu i posteriorment ja hauria passat al significat actual.

també.  Amb tres  variants possibles:  també,  la  més extesa;  tamé,  amb síncope de la

consonant oclusiva, i  tabé, amb síncope de la consonant nasal. N’hem parlat a l’apartat

1.2.5 de fenòmens fonètics diversos.
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2.6.3 Adverbis i locucions de lloc

a l’altra punta. Al costat oposat. També és corrent l’expressió a l’extrem.

aquí. Es confon amb ací, tal com passa en el català modern (Moll 1991: 142). Tot i així, es

conserven encara les dues variants amb predomini de la primera. També comparteixen

espai els adverbis allí i allà, aquests, però, amb una distribució totalment equitativa.

al cap.  És habitual en pallarès l’adverbi  cap per referir-se al  final:  va a parar al cap del

poble; al cap d'aguell serrat o més enllà. També pot pronunciar-se en plural: fins al caps

de l'hort; e al caps del poble (Sorre).

als sòls.  A la part més baixa. També trobem, amb un significat semblant, l’expressió  al

peu: al peu del poble, al peu de l’altar...

a solia. On toca el sol; adverbi derivat de l’adjectiu femení soliua.

damunt.  Amb quatre possibles variants:  damont,  demont,  damunt  i demunt.  També és

habitual l’adverbi sobre. (mapa 089)

darrere. Pronunciat amb [ ]. Preseɛɛ nta una difusió molt més gran la seua variant metatètica

(radere), la qual també es pronuncia amb [ ].ɛɛ  Amb el significat de cantó oposat o després

de, s’utilitza rader de i anrader de (tots dos amb [ ]), els qual taɛɛ mbé poden prenre el sentit

de  finals:  fins a rader  d’octubre. El  castellanisme  detràs mostra  també una presència

destacable.

davall. Comparteix espai de manera més o menys equitativa amb devall. També vacil·len

entre aquestes dues vocals els sinònims dabaix i debaix, tot i que no són tan comuns com

els anteriors.  L’adverbi  sota no és tan habitual  com el seu antònim  sobre.  Al  seu lloc

s’utilitza quasi sempre a baix.

( a) dintre. Amb una freqüència menor però considerable també tenim l’adverbi (a) dins. 

enlloc. És ben viu aquest adverbi al nostre Pallars. El castellanisme en cap puesto també

hi és present, però amb poca difusió.

on. Presenta les variants fonètiques [ón] (baixae per on t'ham ansenyat -Embonui-) i [án]

(an vas a parar?  -Sort-), la qual prové de la síncope  a on > an.  La variant amb vocal
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posterior  acostuma  a  anar  pràcticament  sempre  precedida  de  la  preposició  a (a  on

segaven es dones é la Vall d'Aran -Peramea-). 

2.6.4 Adverbis i locucions de quantitat

gaire.  La forma es presenta sempre sense metàtesi  (garie)  i  flexionada amb gènere i

nombre (gaira, gaires). Queden encara algunes traces de l’arcaisme guaire,210 el qual és

d’ús força habitual a la Ribagorça.

gota.  Gens.  Acostuma a presentar-se  acompanyat  generalment  de l’adjectiu  cap (cap

gota), tot i que també el documentem sol. A Ribera de C. apareix acompanyat del numeral

un: no surt una gota de fum. No hem trobat cap rastre de la variant  got, de la qual van

deixar  constància  Coromines (1935:  271),  més tard Sistac  (1998:  69-70)  i  actualment

també esmentada per LLop (2013: 98).

menys. Variant  poc  comuna  que  ha  cedit  el  terreny  al  castellanisme  menos.  Segons

Coromines  (1935:  271),  en  comptes  de  menys,  a  Cardós  i  Vall  Ferrera  s’utilitzava

l’arcaisme mancos, el qual no hem documentat.

molla. Gens. Apareix acompanyat sovint de l’adjectiu cap conservant el mateix significat:

cap molla.

un monter. Una gran quantitat. Amb vacil·lació entre o - u i ɛɛ - é. Ho documentem també

amb diminutiu  (un monteret)  i  amb flexió  de gènere i  nombre (mont[ ]res  de roba;  aɛɛ

mont[ ]resɛɛ ).

només.  Trobem  vacil·lació  en  la  pronúncia  de  l’adverbi  (nom[ ]sɛɛ  i  nom[é]s)  amb

preponderància  de  la  vocal  semioberta.  Hem  arribat  a  espigolar  algun  cas  molt

escadusser de dissimilació de nasals: dom[ ]sɛɛ .

un poc.  Una mica.  Expressió  poc usada en comparació  amb  una mica,  la  qual  és a

bastament la forma general.

210. Provinent de WAIRAGO (que significava amb prou feines) > guaire > gaire, per dissimilació del

primer element semiconsonàntic (Gulsoy 1993: 240).
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No  hem  trobat  cap  exemple  de  la  locució  ni  mancos (ni  tan  sols)  de  la  qual  deixà

constància Sistac (1998: 70) per a la Vall d’Àneu.

2.6.5 Adverbis d’afirmació, de negació i de dubte

cap.  És característic del pallarès l’ús de l’adverbi  cap per a reforçar les negacions en

comptes de pas, que és el que utilitza el català general:  No sé cap de on han sortit tanta

gent  (Baro); hi haví d'atra gent, no cap jo sola...  (Ainet de B.) També pot ocórrer que la

presència  de  la  partícula  cap  substitueixi  l’adverbi  no:  vatres  teniu  cap  bèsties,  no?

(Sorpe); diu cap la veritat (Esterri).211

inclús. Es troba amb gran profusió. Detectem algun cas esporàdic de fins i tot.

mai  tant.  Pot  anar  seguit  de  la  conjunció  que:  mai  tant  que  me  hi  fessen  anar  ara

(Vilamur). Locució comuna a tot el nord-occidental.

pla. Significa certament, ben bé, prou. Documentat sobretot a la Vall de Cardós. Acostuma

a anar acompanyat de la conjunció que: Ells pla que la van fer la fira (Àreu); allò pla que

no hu vui cap (Arrós de C.).

211.  Llop  dedica  el  seu  TFM a  caracteritzar  morfosintàcticament  l’adverbi  de  negació  cap en

pallarès. Segons Llop, la partícula cap, la qual presenta microvariació sintàctica, «es tracta d’una

partícula  negativa  de  polaritat  emfàtica  baixa  (low  EPPA)  que  apareix  en  les  construccions

negatives marcades, en una posició de focus atenuat a l’àrea baixa del sintagma de flexió» (2013:

79).
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3. Morfologia verbal

3.1 Infinitiu, gerundi i participi

3.1.1 Infinitiu

Diversos infinitius de la primera conjugació que tenen les vocals e i a al radical presenten

vacil·lació de pronúncia: treure - traure, jeure - jaure, llançar - llençar. Les variants amb a

són les més abundants.

Alguns només presenten una forma amb a: nadar, xarrar; i d’altres només una forma amb

e: arrencar.

Certs infinitius de la segona conjugació han afegit una consonant velar analògica amb la

que presenta el subjuntiu. Es tracta de:

haver haviguer,  a  Tavascan i  haguer  a Ainet  de C.,  Altron,  Cabdella,  Embonui  i
Montesclado.

poder puguer,  púguer  i  poguer;  aquestes  dues  últimes  amb  pocs  exemples
documentats. 

saber sapiguer,  arreu.  Saber es  detecta  també  pràcticament  pertot,  però  amb
concentracions inferiors a les de la variant amb consonant velar. (mapa 090)

tenir tínguer i tinguer; arreu.

valer valguer a Arrós de C., Montardit de B., Rialb i  Saurí.

voler vúlguer i vulguer arreu; volguer a Escós, Llessui i Tavascan.

Les variants tindre i  vindre,  localitzades sobretot a les valls del sud però amb presència

arreu de la comarca,  comparteixen espai amb  tenir  i  venir,  les quals gaudeixen d’una
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presència inferior.

L’infinitiu de cabre no presenta variants amb velar analògica (capiguer).

3.1.2 Gerundi

De manera paral·lela amb els infinitius, molts gerundis també presenten velar analògica:

dir diguent a la Guingueta; dient com a forma general.

ploure ploguent a Burg; ploent a Montardit de B. i Pujol. 

poder poguent a Bonestarre i Ribera de C; podent a Arcalís.

saber sapiguent a Gerri i Tavascan; sabent a Sorpe.

ser siguent a Ainet  de C.,  Esterri,  Jou, la Pobleta,  Mont-Ros,  Montardit  de D.,
Saurí i València; sent a Anàs, Bonestarre, Cabdella, Gerri i Ribera de C.

tindre tinguent a  Bretui,  Cabdella  i  Gerri;  tenint  a Ainet  de B.,  Cabdella,  Escaló,
Gerri, Lladorre, Montardit de B., Rialb, Sorpe i Surri.

traure traguent a Ainet de B. i Peramea.

voler volguent com a forma general;  volent a  Arcalís,  Baén,  Esterri,  Llagunes  i
Ribera de C. i Sellui.212

En canvi,  no  han  presentat  velar  analògica  els  verbs  beure,  caure,  creure,  conèixer,

córrer, riure, venir i vendre. 

No  tenim  cap  varietat  amb  consonant  velar  sorda,  com  ara  podrien  ser visquent,

cresquent...  Tampoc  presenten  els  gerundis  caiguda  de  la  semiconsonant  antihiàtica:

creient, veient, coient.... Tan sols hem pogut documentar traent a Mont-ros com a exemple

d’aquest fenomen.

Alguns gerundis del grup II poden actuar analògicament amb els gerundis del mateix grup

212.  Sempre  que  hem  documentat  el  gerundi  de  voler sense  velar  analògica  ho  hem  fet

acompanyat del verb dir (volent dir que la gent des pobles no sabien -Arcalís-). A Ribera de Cardós,

Llagunes i  Esterri  apareix amb l’expressió pronominal  fossilitzada  volent-te’n dir,  la  qual també

l’hem trobat amb velar analògica volguent-te’n dir a Llessui, Montardit de B. i Saurí.
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que presenten semiconsonant antihiàtica: 

beure beient a Gerri.

ploure ploient a Isil i Tornafort; plovent a Tornafort.

3.1.3 Participi

Alguns participis del grup II també s’articulen amb velar analògica. Es tracta de:

moldre molgut com a forma general.

resoldre resolgut a Peramea.

saber sapigut com a forma general; sabut a Bresca, Caregue, Isil, la Bastida, 
Peracalç, Saurí, Surp i Vilamur.

vendre vengut a la Pobleta, Lleret, Montardit de D. i Tavascan; venut com a forma 
general.

Algunes formes del segon grup que tenen com a morfema d’infinitiu -àixer i -éixer poden

presentar diferents variants: 

1) Variants amb la consonant velar sorda etimològica: -scut.

2) Variants  amb  consonant  fricativa  prepalatal  sorda:  -ixut. provinent  de  la

palatalització del grup -SC- llatí i propiciada pel contacte amb la vocal palatal.213

3) Variants amb les dues consonants: -ixcut.

conèixer coneixut a Baiasca; conegut com a forma general.

créixer creixut a Tírvia; crescut a Pujol, Romadriu, Saurí i Tavascan.

desaparèixer desaparescut a Llessui i Rialb; despareixcut a Espot; desaparegut com
a forma general.

nàixer naixut  a  Montesclado,  Pujol  i  Vilamur;  naixcut a  Arcalís,  Isil,
Montesclado i Vilamur; nascut com a forma general.

213. La consonant fricativa prepalatal sorda [ ] prʃ ové de la palatalització del grup -SC- llatí. Si voleu

aprofundir en aquest fenomen, podeu consultar Pérez Saldanya i Rigau (2005: 113).
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Pel que fa als verbs del tercer grup que han adoptat la forma de participi feble  -ert/a,

només n’hem documentat un que conservi el participi etimològic -it: 

complir complit a la Guingueta, Montardit de B. i  Montardit  de D;  complert a
Bretui, Escaló, Gerri, Llessui, Montardit de D., Montenartró, Peramea,
Sorre, Surri, València i Vilamur.

La resta ho ha fet segons els morfemes anteriorment assenyalats:

establir establert a Cabdella i Rialb.

oferir ofert a Gerri i València.

Com a participi del verb  ser, el pallarès empra preferentment  sigut, tot i que també és

habitual l’ús de estat. No s’empra la variant set.

El participi de matar acostuma a ser mort, però també podem trobar-hi matat.

Els participis de tindre i  vindre poden conservar la  e etimològica tal com han fet d’altres

dialectes catalans.214

tindre tengut a Peramea, Ribera de C., Son i Surp; tingut com a forma general.

vindre vengut a la Guingueta, Lleret, Montardit de D., Peramea i València; vingut 
com a forma general.

D’altres casos que presenten vacil·lació són:

prometre prometut a Peracalç; promès a Esterri i Ribera de C.

Finalment,  el  dialecte  no  presenta  concordança  amb  el  pronom  acusatiu  de  tercera

persona.

tu l’has comprat (la casa) (Escaló)

l’ha ambrutat (la camisa) (Mont-ros)

214. Com per exemple el nord-occidental de les Terres de l’Ebre (Aragonés 2004: 34) o del Baix

Cinca (Galan 1995: 60);  (Moret  1996: 45);  el  mallorquí,  el  rossellonès (DCVB cf.  tenir, venir)  i

l’alguerès (Scala 2003: 61).
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No n’has vist mai, de planxes de carbó? (Ainet de C.)

Els noms col·lectius tampoc acostumen a concordar en el que anomenem “concordança

ad sensum” (GCC, 2: 1140).215

La canalla ja estan arreglats, la canalla ja són guapos (Araós)

La canalla m'han dit que fessa lo que vulguessa (Cabdella)

3.2 Present d’indicatiu

En les conjugacions regulars dels verbs del grup I, el morfema de primera persona és -o

(canto, jugo…). El mateix morfema també es presenta en els verbs dels grups II i III el

lexema dels quals acaba en prepalatal fricativa sorda / / (ʃ nàixer), en prepalatal fricativa

sonora / / (ʒ afegir) o en líquida vibrant /r/ (córrer, per exemple).

Els verbs regulars no pateixen increment velar en cap grup: corro, bullo...

Coromines (1935:  266) documentava els  antics morfemes  -am  i  -au per  a la  quarta i

cinquena persona del grup I (cantam, cantau),  Veny (1978b: 96) també afirmava que per

al pallarès, el paradigma del present d’indicatiu per a la primera i segona persones del

plural era l’antiga desinència -am, -au i Monjo (2006: 244) assegurava que «les dades de

la Flexió Verbal documentaven la relativa vitalitat, encara a la primeria del segle XX, de les

formes imperatives -am i -au en els verbs acabats en -ar en el català septentrional, nord-

occidental, tortosí i insular. Ara bé, només es conservaven plenament -sense oscil·lar- al

Pallars». Es tractaria d’una vocal morfemàtica compartida amb les que presenta l’aranès

per a les mateixes persones: -am, -atz. Nosaltres hem trobat sempre els morfemes -em i

-eu,  i  només  podem  deixar  constància  dels  morfemes  etimològics  en  alguna  cançó

215. «en la concordança  ad sensum entre el subjecte i el verb hi ha coincidència en la persona

però no pas en el nombre, i afecta, com els gramàtics han destacat des d’antic, els noms col·lectius

[...] o quantitatius [...]; també s’hi han d’incloure els indicadors de classe [...]. Així, sembla que és el

contingut interpretatiu d’aquests mots el que ocasiona la concordança en plural més que no pas la

seva forma en singular».
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popular de falda que ens han cantat.216 

El verb viure, de classe III llatina (< VĪVĔRE), acostuma a mantenir el morfema -o per a la

primera persona del singular (visco).217 

Els  verbs  amb  consonant  prepalatal  fricativa  sorda  al  radical  [ ]ʃ  (nàixer,  aparèixer,

péixer...)  provinent  del  grup  llatí  -SC- conserven  la  consonant  prepalatal  en  totes  les

persones, exceptuant el verb conèixer:

conèixer coneixo a  Araós,  Baiasca,  Cabdella,  Isil,  Lladorre,  Lleret.  Llessui,
Montcortès,  Ribera  de  C.,  Saurí,  Son  i  Tavascan;  conec com  a  forma
general.

El morfema de tercera persona del grup I és [e]: cante, menge, treballe... Aquest morfema

prové, segons Moll (1991: 89), «del caràcter de la A originària travada per la -T» en el grup

llatí -AT (cantat -ell-), el qual evolucionà en català occidental cap a /e/, i en oriental cap a

/ə/.

Els verbs tenir/tindre i venir/vindre poden presentar una conjugació amb tancament de la

vocal tònica provocat per l’analogia amb la primera persona. És un fenomen molt localitzat

al sud, sud-oest de la comarca i que s’estén cap a la Conca de Tremp, cap a la Ribagorça

i que també podem trobar a l’altra punta de país (Elx) en el  verb  tenir.218 El  fenomen

216. Documentem a Peramea la següent cançó que es cantava al joc del “Pare Carabasserot”:

de patim de patam,
de calderes mo n'anam,
Sisqueta ballestera
qué fai jo a la teu asquena?! 

Les possibles respostes eren ull de bou, punxonet i estisoretes.

Les cançons populars o les que es canten en els jocs tradicionals estan ancorades dins del saber

popular i són difícils de modificar, sobretot si aquesta modificaió implica desfer la rima com és el

nostre cas. 

217. Segons Moll (1991: 150), en els verbs de la classe III (els acabats en -ĔRE:  BATTĔRE,  DŪCĔRE,

VĒNDĔRE, etc.) «la -c de la primera persona dels verbs que tenien aquesta c etimològicament com a

lletra final del radical (dic, duc de DICERE, DUCERE), va ser interpretada com la característica de la

primera persona singular, i d’aquests verbs es va propagar a tots els en - reuu ».

218.  Al  camp d’Elx,  concretament  (Segura  2001:  175).  Es  tracta  d’un  fenomen  de  tancament
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resulta paral·lel al que presenta el nord-occidental de la plana de Lleida per a les formes

tí, tin de la segona persona de l’imperatiu:

tens tis a Peracalç, tins a la Bastida, Mont-ros, Peracalç i Sellui.

té tí a Baén, Bresca, Mont-ros, Montcortès, Peracalç i Sellui.

tenen tinen a la Pobleta, la Torre de Cabdella, Mont-ros i Peracalç.

vens vins a Peramea.

ve vi a Peracalç i Peramea.

venen vinen a la Pobleta, Mont-ros, Peracalç, Peramea i Sellui; venin a Ainet de B.

El verb tenir alterna en la primera persona del singular les formes amb nasal i les formes

sense (tens i tes).

En el verb córrer, existeix encara cert rastre de les formes etimològiques en la segona i

tercera persona del singular:  cors, cor (a Bretui, Isil i Sellui). Les formes generals, però,

són corres i corre. No hem documentat cap exemple de la variant amb oclusiva final cort

per a la tercera persona del singular que va trobar Coromines (1935: 268).

Alguns verbs del grup II acabats en  -ure poden presentar semiconsonant antihiàtica [j]

provinent de la caiguda de la consonant bilabial intervocàlica (BIBIMUS > bevem > beem >

be[j]em)219 o senzillament per evitar el contacte vocàlic en posició de hiat. També podem

arribar a espigolar algun cas escadusser on la semiconsonant no ha aparegut:

beure beiem, beieu com a formes generals.

caure caiem, caieu com a formes generals.

provinent «de l’extenció del tancament de la vocal tònica del tipus llegir-llig, fregir-frig» i per tant,

més comuns que no pas a la nostra zona. Tot  i  així,  a Elx el  verb  venir no presenta aquests

tancaments.

219. Hem explicat a l’apartat 2.1.2.10 de vocalisme àton la tendència general del dialecte a desfer

els hiats intercalant una semiconsonant [j] quan una de les vocals del hiat era una e. A l’apartat 3.3

de morfologia verbal, on expliquem el pretèrit imperfet d’indicatiu, detallem amb una mica més de

precisió aquest fenomen.
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coure coiem, coieu com a formes generals.

creure creiem, creieu com a formes generals.

deure deiem, deieu a Ainet de C., Escós i Ribera de C;  devem, deveu a Llessui,
Montenartró, Peramea, Sellui, Soriguera i Sorpe; deem, deeu a la Pobleta,
Peramea i Soriguera.

moure moiem a Baro, Bonestarre i Rialb; movem a Ains, Baiasca, Gerri, la Pobleta,
Llessui, Roní, Saurí i Tavascan.

veure veem a Gerri i Sorpe; veiem, veieu com a formes generals.

Quant  al  grup  III,  en  la  conjugació  incoativa  abunden  els  increments  -ix-,  els  quals

s’acostumen a pronunciar amb la consonant fricativa alveolar sorda /s/. Així mateix, no

són gens estranys els increments antics i  del  català oriental  -eix-,  concentrats segons

Coromines (1935: 267) a les parts més septentrionals de les valls del nord. Actualment

veiem  que  els  increments  -eix- i  -ix- presenten  una  distribució  aleatòria  per  tota  la

comarca,  propiciada  segurament  per  la  influència  del  català  general,  el  qual  hauria

contribuït a disseminar els increments -eix-.

 A tall d’exemple, podem trobar la següent distribució en aquests verbs: 

agrair agraeix- a Gerri i Montcortès; agraïx- a Alins i Tavascan

existir existeix- a Lleret, Soriguera i València; existix- a Rialb.

florir florix- a Aidí, Bonestarre i Montenartró.

fregir fregix- a Ribera de C. i Àreu

partir partix- a Isil, Puigforniu, Romadriu, Soriguera, Tornafort i Vilamur.

patir pateix- a Isil, Montardit, Rialb i Son; patix- a Escàs, Escós i Son.

podrir podrix- a Llagunes.

preferir prefereix- a Baén i Rialb.

referir refereix- a Baén, Gerri i Rialb ; referix- a Surri.

servir serveix-  a Balestui, Isil, Soriguera i Tor;  servix- a Aidí, Llagunes, Peramea,
Tavascan i València.
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Els verbs purs del grup III acostumen a seguir el paradigma normal de conjugació (dormo,

sints, omplen...). Alguns, però, tenen certa tendència a afegir increments incoatius:

collir cull-  a Araós, Escós, Gerri, Isil, Jou, Son, Surri, València i Àreu;  culliss- a
Araós, Cabdella, Caregue, Montardit de B., Roní i València.

cosir cus- a la Bastida i Peramea; cusiss- a Isil, Saurí i València.

morir muriss- a Llavorsí; mor- a Arestui, Farrera, Lladorre i Àreu.

obrir aurix- a Saurí; aubrix- a Aidí, Montenartró i Tavascan; aubriss- a la Bastida,
la Guingueta, Llessui, Montardit de B., Ribera de C., Sorpre; auriss- a Baro,
Esterri, Malmercat, Montardit de B., Montesclado, Peramea, Ribera de C. i
Son; obr- a Escaló, Farrera, Montcortès, Norís, Ribera de C. i Àreu.

retenir retinisso a Sorpe.

D’alguns verbs purs del grup III en podem arribar a espigolar alguns casos que presenten

el morfema de la segona persona del singular dels verbs del grup I (-es). Es tracta de:

collir culles a Llessui;

sortir surtes a Montcortès; 

3.3 Imperfet d’indicatiu

L’imperfet d’indicatiu dels verbs del grup I presenta en pallarès les formes normals del

català  nord-occidental  sense pèrdua  de la  consonant  bilabial  -v- (cantava,  ballava…).

També és habitual, però, en els verbs del grup I trobar formes que han patit la caiguda de

la bilabial -v- en les desinències d’imperfet. És un fenomen relacionat directament amb la

rapidesa de pronúncia. El paradigma, per tant, és el següent: 

Per  als  verbs  del  grup  I:  treballava,  treballaves,  treballav[e],  treballàvom,  treballàvou,

treballaven. Tanmateix, en la primera i sobretot en la segona persona del plural podem

trobar  alguns  exemples  de  pronúncia  amb  e (mai  [ ]  ɛ com  en  lleidatà):  treballàvem,

treballàveu provocats per la influència del català provinent del sud. 
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Però  també  poden  arribar  a  presentar:  treballaa,  treballaes,  treballae,  treballàom  /

treballàem, treballaen.220 

La  primera persona del  plural  amb caiguda de consonant  bilabial  -àom  presenta una

freqüència d’aparició relativament similar a la variant  amb  e -àem,  cosa que també fa

pensar que el fenomen s’hagi vist influenciat pels dialectes nord-occidentals del sud, ja

que  si  aquestes  formes  provinguessin  directament  de  la  pèrdua  de  la  bilabial  en  la

desinència  pròpia  pallaresa  -àvom,  la  desinència  -àom hauria  d’haver  presentat  una

freqüència molt superior a -àem.

En  la  primera  i  segona  persones  del  plural  de  tots  els  grups,  la  vocal  e àtona  ha

esdevingut posterior [o] per la influència simultània de les dues labials entre les quals es

trobava aquesta vocal (Moll 1991: 156).

El  morfema de 3a persona del  singular  és,  de la  mateixa  manera que en el  present

d’indicatiu, [e] a causa «del caràcter de la  A originària travada per la -T» en el grup llatí

-AT (CANTABAT -ell-) (Moll 1991: 89). Es tracta d’un tret que comparteix pràcticament amb

tot  el  català  nord-occidental  a  excepció  d’alguns  parlars  ribagorçans  de  l’Alta  Llitera

occidental, que mantenen una [a] de la mateixa manera que ho fa la generalitat de parlars

valencians (Sistac 1993: 74).

Així mateix, la característica més destacable de l’imperfet d’indicatiu pallarès, juntament

amb el ribagorçà, el gascó, l’italià, el ladí i l’alt aragonès, és que presenten la consonant

bilabial etimològica en els verbs dels grups II i III.221 No són del tot estranyes, però, les

formes corrents en català general amb caiguda de la consonant aproximant, sobretot en

les formes del singular.

220. Aquest fenomen no l’hem documentat en cap cas de segona persona del plural.

221. Alguns autors, com ara Moll (ibídem), opinen que la presència de la consonant bilabial és

deguda a l’analogia amb els verbs del grup I, molt més estesos que no pas els dels grups II i III i a

favor  del  qual  acostumen  a  generar-se  els  nous  neologismes  (per  posar  exemples  actuals:

formatar,  escanejar...).  D’altres,  com  Casanova  (2002:  255-256)  creuen  que  es  tracta  d’un

fenomen, compartit  amb el  gascó i el  ribagorçà, de conservació de la  -B- llatina,  pel  seu valor

fonològic  de bilabial  i  a causa del  substrat  bascònic  pirinenc,  el  qual  afavoreix  la  tendència  a

conservar aquesta consonant.
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Els paradigmes, per tant, són els següents:

Per als verbs del grup II: perdiva, perdives, perdiv[e], perdívom, perdívou, perdiven. 

Però  també  poden  arribar  a  presentar:  perdia,  perdies,  perdi[e],  perdíom  /  perdíem,

perdien.222

Per als verbs del grup III: dormiva, dormives, dormiv[e], dormívom, dormívou, dormiven.

Però també poden arribar a presentar:  dormia, dormies, dormi[e], dormíom / dormíem,

dormien.

En  el  verb  haver,  la  conservació  de  la  consonant  bilabial  ocasionava  un  paradigma

cacofònic i amb certa dificultat de pronúncia: habiva, habives… de manera que per evitar-

lo s’ha produït la síncope de la darrera síl·laba. Tanmateix, el verb caber, sotmès al mateix

procés, l’ha conservat (cabiva, cabives, cabive…). Aquest fet és degut a freqüència d’ús

del primer verb respecte a la del segon, ja que com és lògic, els mots sotmesos a una

major freqüència sofreixen molta més variació. A més a més, a causa d’aquesta elevada

freqüència d’ús, els imperfets d’indicatiu i de subjuntiu del verb  haver també han sofert

afèresi en pallarès.223

També queda alguna resta dels  antics morfemes de 4a i  5a persones  -am  i  -au.  Per

exemple documentem nàvam (forma sens dubte afavorida per l’assimilació) a Ainet de C.,

Altron, Farrera, Lleret, Mencui, Romadriu, Sort, Tavascan i Vilamur. 

Hem explicat a l’apartat 2.1.2.10 de vocalisme àton la tendència que manifesta el dialecte

pallarès a desfer els hiats intercalant entre les dues vocals una [j] semiconsonant. Aquesta

tendència  ja  havia  estat  apuntada per  Coromines en referència  al  parlar  de Cardós i

Farrera (1935:  259) o també per Lloret  i  Viaplana (1997:  110) en referència al  català

general. Aquests dos autors argumenten aquesta tendència amb el resultat de l’evolució

de la tercera persona dels verbs creure i  caure (CREDEBAT,  CADEBAT), la qual ha estat en

català  creïa i  caïa. A partir d’aquí, diferents dialectes han donat diferents solucions per

222. Les formes  perdívem, perdíou, perdíeu  i perdíveu són pràcticament inexistents, però n’hem

arribat a documentar algun exemple. El mateix ocorre amb les formes corresponents en els verbs

del grup III.

223. Podeu consultar els paradigmes del verb haver a l’apartat 3.8.11 de verbs.
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evitar l’hiat: desplaçar la tonicitat (crèia, quèia), regressions (crevia, quevia, creïva, caïva)

o la introducció de semiconsonants epentètiques de suport que evitessin els hiats. Aquest

fenomen el trobem en alguerès (Scala: 2003: 56), i també en pallarès en alguns verbs del

grup II. Es localitza amb certa intensitat a la Vall d’Àssua i s’espigola per la resta:

beure beieve a Caregue; beive com a forma general.

caure caiev- a Altron, Arestui, Bernui, Escàs, Llessui i Sorre;  caiv- com a forma
general.

coure coiev- a Altron i Saurí; coiv- com a forma general.

creure creieve a Saurí.

dir224 diev- a Ainet de B., Escàs, Llessui i Àreu; div- com a forma general.

moure moiev- a Escàs i Llessui; moiv- com a forma general; movívom a Ralb.

ploure ploieve a Altron, Bernui i Llessui;  ploive a Aidí, Lleret, Llessui, Peramea,
Surp, Surri, Tavascan i Àreu; pluive a Balestui i Peramea; plovie a Balestui,
Bretui i Tavascan.

traure traiev- a Altron, Bretui, Caregue, Escàs, Llessui i Montardit de D;  trei- a
Ainet de C., Alins, Llavorsí, Montenartró, Ribera de C. i Tavascan;  treív-
com a forma general.

veure veiev- a Altron, Bernui, Caregue, Escàs, Llessui, Pujol, Romadriu, Saurí i
Sorre;  vei- a Ainet de C., Araós, Balestui i Tavascan;  veiv- com a forma
general.

Per analogia, aquestes formes poden arribar a afectar escadusserament d’altres temps

verbals:

traure’s traie-se a Isil.

traguem-nos-els traie-mo’ls a Saurí.

També podem trobar en els verbs del grup II formes rizotòniques provinents de la caiguda

de la semiconsonant -[j]- o també de la caiguda de la bilabial -v-. Són formes comunes en

català occidental i molt probablement, la seua aparició ha estat influenciada pels dialectes

224. En el cas del verb dir, com que la vocal tònica i  ja forma part de l’arrel, aquesta ha ajudat a

conservar la vocal etimològica e.  Al Matarranya, concretament a Favara i Maella, Navarro (1994:

123) documentà aquest fenomen en els verbs dir i riure, tots dos amb i tònica al radical.
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del sud. En el verb  dir del grup III també ocorre un fenomen similar (en aquest cas de

síncope de la vocal e) amb els mateixos resultats. 

dir dia, dies, die, díom / díem, dien225

fer fea, fees, fee, feom / feam / feem, feen (mapa 091)

veure vees, vee, veen

El verb  veure també pot presentar, a més, caiguda de la  e àtona del radical. Aquestes

formes només les hem pogut documentar en les tres persones del singular:

veure viva, vives, vive a Alins, Baén, Burg, Llavorsí i Montardit de B.

També hem pogut espigolar alguns casos d’altres verbs en què l’epèntesi apareix en el

present i en el pretèrit imperfet d’indicatiu, com ara:  baixaien (Tavascan);  beiem, beieu

(Embonui,  Gerri,  la Bastida, Peramea i  Ribera de C.;  creiar,  creiaven (Gavàs i Lleret);

creieve  (Seurí);  veieva i tot el pretèrit imperfet d’indicatiu del verb  veure (Altron, Bernui,

Caregue, Escàs, Llessui, Pujol, Romadriu, Seurí i Sorre); conreiem (Bresca);  treieva i tot

el  pretèrit  imperfet  d’indicatiu  del  verb  treure  i  traure  (Altron,  Bretui,  Caregue,  Escàs,

Llessui, Montardit de D. i Pujol); visqueien (Lladorre).

3.4 Futur i condicional

Les formes de futur en pallarès mostren el mateix paradigma que en català general (-ré,

-ras, -rà, -rem, -reu, -ran). Presenten com a peculiaritat la primera persona del singular,

que  es  pronuncia  amb [ ]  tònɛɛ ica  (treballar[ ],  dormir[ ]...ɛɛ ɛɛ )  etimològica.  Aquesta  vocal

tònica, tal  com hem explicat a l’apartat 2.1.2.2.3.4 de vocalisme tònic,  pot passar a la

primera i segona persones del plural per analogia (treballar[ ]m, dormir[ ]u, etc.ɛɛ ɛɛ ).

En les formes de condicional pallareses, la  i tònica ha absorbit la vocal [e] de les seues

desinències. El paradigma de la conjugació és, per tant, -ria, -rís, -rí, -rim, -riu, -rín. 

225. No tenim cap cas de segona persona del plural documentada. El mateix passa amb les altres

persones dels altres verbs que no apareixen a la llista.
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Com acostuma a passar, aquestes formes pròpies comparteixen espai amb les naturals

del català general, tot i que són les autòctones les que acostumem a trobar més sovint.

(mapa 092)

Es conserven en pallarès algunes de les formes antigues del condicional i el futur del verb

poder: poré, poràs, poria… com a resultat de l’evolució del grup -T‘R- ( poder < *PŎTĒRE).

És el mateix cas ocorregut en mallorquí, a diferència que en el nostre dialecte el fenomen

només ha afectat el futur i el condicional, mentre que en mallorquí, per analogia també ha

afectat  l’infinitiu  (porer),  el  present  d’indicatiu  (porem,  poreu...)  i  l’imperfet  d’indicatiu

(poria…) 

Aquest tret, que Coll (1991: 23) situa a partir de la Conca de Tremp en direcció nord, és

genuí al dialecte i es troba immers en un clar procés de recessió a causa de la influència

que exerceix el català general.

Es conserven també en pallarès restes de l’antic plusquamperfet d’indicatiu llatí en els

verbs haver i deure. Es tracta de formes del tipus -RAM (CANTARAM, CANTARAS, CANTARAT...)

que, mentre que en algunes llengües romàniques com ara el francès primitiu, el portuguès

o el castellà, han mantingut el valor etimològic (havia cantat); en català de seguida van

passar a presentar un mode subjuntiu o no indicatiu (hauria cantat).226 Són les formes de

l’imperfet de subjuntiu usuals en valencià (cantara, cantares, cantara, cantàrem, cantàreu,

cantaren) i que en pallarès encara es conserven en els dos verbs que hem indicat i dels

quals hem documentat les següents formes:

haver 1a  p.  sing  haguera  /  guera a  Ainet  de  B.,  Alins,  Burg,  Farrera,  Lleret,
Llessui, Montardit de B., Ribera de C., Saurí i Àreu.

2a p. sing. hagueres / gueres a Ainet de C., Alins, Montenartró i València.

3a p. sing  haguere / guere a Alins, Baiasca, Farrera, Aguiró, la Bastida,
Ribera de C., Romadriu, Son i Àreu.

3a p. pl.  hagueren / gueren a Alins, Baiasca, Burg, Lleret, Ribera de C.,
Son i Àreu.

deure 1a  p.  sing  deguera a  Aineto,  Alendo,  Alins,  la  Guingueta,  Llavorsí  i
Montardit de B.

226.  Podeu  consultar  Saldanya  (1998a:  301-303)  per  ampliar  informació  sobre  l’evolució  del

plusquamperfet d’indicatiu llatí.
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2a p. sing degueres a Montenartró.

3a  p.  sing.  deguere  /  guere a  Ainet  de  B.,  Alins,  Araós,  Baiasca,
Bonestarre, Burg, Cabdella, Farrera, Lleret, Montardit de B., Montenartró,
Peracalç, Ribera de C., Rodés, Romadriu, Roní, Saurí, Soriguera i Tírvia.

1a p. pl. deguerem a Llagunes.

3a p. pl. degueren a Ainet de B., Alins, Arrós de C., Farrera, la Guingueta,
Llavorsí, Montardit de B., Montenartró, Rodés, Saurí, Soriguera, Tavascan i
Àreu.

3.5 Present de subjuntiu

El morfema de primera persona del singular del present de subjuntiu presenta la vocal

etimològica -a en tots els grups i arreu: explica, vaiga, queda, sàpiga, puga, vulga, tinga,

diga, súrtiga... Estudis anteriors certificaven la presència de d’altres morfemes per a la

primera persona del singular del grup I en determinades valls, com ara Coromines (1935:

266), el qual documentava  [kánte] a Cardós i Vall Ferrera; Viaplana (1999: 129) també

[kánte]  a Sort, i Alcover, a la Compleció i ordenació de La flexió verbal de Perea (1999:

1446-1448) [kánto] i [mí o]ɾ  a la Torre de Cabdella i fins i tot [kántə] a Sort, amb l’al·lomorf

[ə].227 En el nostre cas no hem documentat cap dels morfemes exposats.

Alguns verbs dels grups II i III presenten increment velar sonor, encara que el present

d’indicatiu  no  ho  hagi  fet:  dòrmiga,  vaigues,  veiguen,  fòtigue,  súrtiga,  faiga,  haiga,

pergues, morguen, corgues, cullga, recorga, síntiga.228

227. Resultat, el de l’al·lomorf [ə], que considerem poc probable.

228. Consonant que apareix analògicament a partir de la velar etimològica de verbs com ara diga

(<  DĪCAM). Primer s’inserí en el present de subjuntiu dels verbs  ser  (siga < sia < *SIAM) i  estar

(estiga < estia < *STIAM). La velarització permetia eliminar el hiat i atorgar una estructura sil·làbica

més comuna (Saldanya 1998a: 162). Segons Moll (1991: 153), «En els verbs de la classe III [...] les

desinències -ga -gues -guen de verbs que portaven la g pre etimologia (com duga < DUCAM, diga <

DICAM) han estat considerades com a característiques del subjuntiu, i a imitació de dits verbs s’han

aplicat aquestes desinències a tota la sèrie de verbs en -re: valga, dolga, prenga, creca,  etc., en

comptes de les antigues formes  valla (<  VALĔAM),  dulla (DŎLĔAM),  prena  (<  PREHĒNDAM,  crea (<
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L’increment  incoatiu  propi  dels  verbs  d’aquest  grup  és  [-isk-]:  dirigisca,  existisca,

patisques, podrisca... 

Els morfemes de segona i tercera persona del singular que hem trobat són -es i -e per a

tots  els  grups.229 El  morfema  de  tercera  persona  del  plural  és  -en,  però  se’n  poden

espigolar alguns casos amb -on230 a les valls de Farrera i de Cardós.

Alguns verbs poden presentar una consonant prepalatal sorda al seu lexema. El fenomen

presenta poca difusió i només hem pogut documentar els següents exemples:  naixque,

patixquen, conseguixque. En el cas del verb nàixer, la consonant prové de la palatalització

del grup -SC- llatí, tal com també ho presentava el participi. Els verbs  patir  i  aconseguir

haurien actuat d’aquesta manera per analogia.

El verb  veure,  de la mateixa manera que ho fa el verb  haver,  presenta un present de

subjuntiu amb semiconsonant [j] analògica amb la primera persona del present d’indicatiu

(vei):231 veiga,  veigues,  veigue,  veiguem,  veigueu,  veiguen.  També  poden  aparèixer

formes sense semiconsonant. Finalment, hem documentat un cas del verb treure afectat

per l’analogia dels dos verbs anteriors (treigues  -Roní-),  ja que la primera persona del

singular del present d’indicatiu d’aquest verb no presenta semiconsonant:  jo trec. 

CRĒDAM), etc.». Per analogia, aquesta desinència també hauria actuat sobre els verbs del grup III.

229. Només hem documentat un cas amb vocal o a Farrera: no hi patiscos. A Tor i Àreu, Coromines

(1976: 60) va arribar a documentar alguns casos de morfemes -o, -os, però nosaltres hem trobat e

arreu. De totes formes, en la tercera persona del plural documentem casos de morfema -on a les

valls de Farrera i Cardós, de manera que no podem assegurar amb rotunditat que no existeixin

aquests morfemes a aquestes dues valls.

230. Hem documentat:  pugon  i  haigon a Bonestarre,  poson  a Burg,  marxon i  pagon  a Farrera i

haigon i  sígon a Àreu. Aquests subjuntius amb -o es tractaria d'un altre cas de contacte entre el

pallarès de les valls del nord amb el dialecte de la plana de Lleida relacionat amb la transhumància,

tal com hem explicat a l'apartat 3.4.1 dels pronoms personals forts.

231. La primera persona del present d’indicatiu del verb veure presenta vacil·lació amb les formes

vei, veic  i  vec. En la majoria de casos, però, hi és present la semiconsonant, la qual ha acabat

influint les formes de present i imperfet de subjuntiu.
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3.6 Imperfet de subjuntiu

L’imperfet de subjuntiu utilitza exclusivament les formes provinents del plusquamperfet de

subjuntiu llatí. Així tenim les terminacions -essa, -esses, -és, -éssom, -éssou i -essen per

als verbs dels grups I i II; i -issa, -isses, -ís, -íssom, -íssou i -íssen per als verbs del grup

III.  Tanmateix,  la  influència  del  català  central  fa  que  també  sigui  present  la  vocal

morfemàtica /i/ en la segona persona del singular i en totes les del plural, i també alguns

casos de /e/, de manera que també es poden presentar les següents termiancions: -essis,

éssim / éssem, -éssiu / ésseu i -essin. (mapa 093)

El  morfema de primera persona  del  singular  és  la  vocal  -a  analògica  del  present  de

subjuntiu en tots els grups.

Pel que fa a la vocal morfemàtica /o/ de la primera i la segona persones del plural, actua

per analogia amb l’imperfet d’indicatiu, el qual havia tancat la vocal  e (-àvem > àvom,

-àveu > àvou) per influència de les dues labials adjacents. L’imperfet de subjuntiu només

presenta una vocal labial adjacent, i per tant el morfema /o/ ha de provenir forçosament de

l’analogia amb l’imperfet.

La tercera persona del singular, com a procedent del plusquamperfet de subjuntiu llatí,

presenta el morfema zero (donés, pugués, hagués...). Tanmateix, Coromines (1935: 266)

va documentar una tercera persona del singular procedent del plusquamperfet d’indicatiu

per als verbs del grup I ([kantése]). Nosaltres no n’hem trobat cap rastre.

Són habituals, però no sistemàtics, els increments velars en els verbs dels grups II i III que

s’escapen de la normativa:

bollir bolligués a Roní i Tírvia. collir colligues- a Araós, la Pobleta i 
Surri.

compartir compartiguessen a Gerri. conèixer coniguessen a Arrós de C.

cosir cosiguessen a Peramea. escollir escolliguessen a la Pobleta.

escopir escopiguesses a Surp. florir floriguessen a Peramea.

fotre fotigues- a Embonui, la 
Bastida i Vilamur.

obrir obrigues- a Aineto i Sort.
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podrir podriguessen a Ainet de C.
i Cabdella.

repartir repartigues- a Baiasca.

sentir sentigues-  a  Burg,  Ribera
de C. i Roní.

sortir sortigues-  com  a  norma
general.

D’altra banda, el verb haver pot presentar formes analògiques amb l’infinitiu, amb afèresi o

sense. Documentem:  vessa a Embonui i  Llavorsí;  vesses a Escàs i  Vilamur i  havés a

Bernui i Roní.

De  la  mateixa  manera  que  ho  feia  el  present  de  subjuntiu,  l’imperfet  del  verb  veure

presenta  semiconsonant  [j]  analògica  amb la  primera  persona  del  present  d’indicatiu:

veiguéssa,  veiguesses,  veigués,  veiguéssom,  veiguéssou,  veiguessen.  També  poden

aparèixer, però, formes sense semiconsonant.

3.7 Imperatiu

El verb dir presenta vacil·lació en la segona persona del singular. Es tracta d’un fenomen

compartit  amb  d’altres  dialectes  catalans  occidentals.232 En  canvi,  d’altres  verbs  que

n’acostumen a presentar, en pallarès no ho fan.

dir digues a Ainet de B., Àreu, Arrós, Gerri, la Bastida, Llessui, Mencui, Montardit
de B., Montcortès, Ribera de C., Tavascan i Vilamur; dis a Bretui, la Guingueta,
Llessui, Mencui, Montardit de B., Rialb, Ribera de C., Roní, Sellui, Soriguera,
Sorre, Tornafort i València.233 (mapa 094)

estar estigues com a forma general.

tenir té a Llagunes, Lleret, Ribera de C.

232. Navarro (1996: 129-130), Cubells (2005: 134) o Segura (2000: 195), per exemple.

233. Cal tenir en compte que la majoria de les vegades, la variant dis apareix acompanyada d’un

pronom feble en posició enclítica: dis-li, dis-me, etc. Només documentem un exemple a Ainet de B.

de la forma digues acompanyada de pronom feble: digues-li.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                247

3.8 Taules de verbs

Tot seguit presentem la conjugació d’alguns dels verbs irregulars més habituals. En cada

quadre hem situat  en ordre les diferents variants segons la  freqüència  d’aparició  que

tenim documentada. Hem apuntat només les variants que hem documentat, la qual cosa

no vol dir  que no existeixin d’altres formes que no tenim apuntades.  Això sí,  estaríem

parlant sempre d’una freqüència d’aparició realment baixa.

Determinades formes en concret  no han aparegut  en tot  el  Corpus.  Per no deixar-les

buides,  les  hem  demanat  expressament  a  coneguts  nostres  de  la  zona.  Per  deixar

constància de la seua absència en el Corpus, les hem marcat amb un asterisc: báti a*ɣ

3.8.1 Anar

Infinitiu (a)ná

Gerundi (a)nán

Participi (a)nát

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. báj
báʧ

bás bá (a)ném (a)néw ban

Pret. Imp. (a)náβa (a)náβes (a)náβe (a)náβom
(a)náβem

(a)náβow
(a)náβew

(a)náβen

Futur (a)ni εɾ
(a)ni éɾ

(a)ni ásɾ (a)ni áɾ (a)ni émɾ
(a)ni εmɾ

(a)ni éwɾ
(a)ni εwɾ

(a)ni ánɾ

Condicional (a)ni íaɾ (a)ni ísɾ
(a)ni íesɾ

(a)ni íɾ
(a)ni íeɾ

(a)ni ímɾ
(a)ni íemɾ

(a)ni íwɾ
(a)ni íewɾ

(a)ni ínɾ
(a)ni íenɾ

Pres. Subj. báj aɣ báj esɣ báj eɣ
bá iʒ

(a)ném (a)néw báj enɣ
bá inʒ

Pret. Imp.
Subj.

(a)nésa
(a)nεsa

(a)néses
(a)nεses

(a)nés
(a)nεs

(a)nésom
(a)nεsom

(a)nésow
(a)nεsow

(a)nésen
(a)nεsen
(a)nésin

Imperatiu bés báj eɣ (a)ném (a)néw baj enɣ
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3.8.2 Donar

Infinitiu doná

Gerundi donán

Participi donát

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. dóno dónes dóne doném donéw dónen

Pret. Imp. donáβa donáβes donáβe donáβom
donáβem

donáβow
donáβew

donáβen

Futur dona εɾ
dona éɾ

dona ásɾ dona áɾ dona émɾ
dona εmɾ

dona éwɾ
dona εwɾ

dona ánɾ

Condicional dona íaɾ dona ísɾ
dona íesɾ

dona íɾ
dona íeɾ

dona ímɾ
dona íemɾ

dona íwɾ
dona íewɾ

dona ínɾ
dona íenɾ

Pres. Subj. dóna dónes dóne doném donéw dónen

Pret. Imp.
Subj.

donésa
donεsa

donéses
donεses
donesis

donés
donεs

donésom
donεsom
donésim

donésow
donεsom

donésen
donεsen
donésin

Imperatiu dóna dóne
dóni

doném donéw dónen
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3.8.3 Estar234

Infinitiu astá

Gerundi astán

Participi astát

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. astík astás astá astém astéw astán

Pret. Imp. astáβa astáβes astáβen astáβom
astáβem

astáβow astáβen

Futur asta εɾ
asta éɾ

asta ásɾ asta áɾ asta émɾ
asta εmɾ

asta éwɾ
asta εwɾ

asta ánɾ

Condicional asta íaɾ asta ísɾ
asta íesɾ

asta íɾ
asta íeɾ

asta ímɾ
asta íemɾ

asta íwɾ
asta íewɾ

asta ínɾ
asta íenɾ

Pres. Subj. astí aɣ astí esɣ
astí isɣ

astí eɣ
asti iɣ

asti émɣ asti éwɣ astí enɣ
astí inɣ

Pret. Imp.
Subj.

asti ésaɣ
asti εsaɣ

asti ésesɣ
asti εsesɣ

asti ésɣ
asti εsɣ

asti ésomɣ
asti εsomɣ

asti ésowɣ
asti εsowɣ

asti ésenɣ
asti εsenɣ

Imperatiu astí esɣ astí eɣ asti émɣ asti éwɣ astí enɣ

234. Apuntem amb a- inicial  les variants del  verb estar, tot  i  que també  hi  siguin presents les

accepcions amb e-.
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3.8.4 Batre

Infinitiu bátɾe

Gerundi batén

Participi batút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. báto báts bát batém batéu báten

Pret. Imp. batíβa batíβes batíβe batíβom batíβow batíβen

Futur bat εɾ

bat éɾ

bat ásɾ bat áɾ bat émɾ
bat εmɾ

bat éuɾ
bat εuɾ

bat ánɾ

Condicional bat íaɾ bat ísɾ
bat íesɾ

bat íɾ
bat íeɾ

bat ínɾ
bat íenɾ

bat íwɾ
bat íewɾ

bat ínɾ
bat íenɾ

Pres. Subj. báti a*ɣ báti es*ɣ báte e*ɣ báti em*ɣ báti ew*ɣ báte en*ɣ

Pret. Imp.
Subj.

bati ésa*ɣ bati éses*ɣ bati és*ɣ bati ésom*ɣ bati ésow*ɣ bati ésen*ɣ

Imperatiu bát báte e*ɣ batém batéw báte en*ɣ
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3.8.5 Caure

Infinitiu cáw eɾ

Gerundi cajén

Participi caj útɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. kájk káws káw kajém kajéw káwen

Pret. Imp. kaíβa kaíβes kaíβe
kajéβe

kaíβom kaíβow kaíβen
kajéβen

Futur kaw εɾ
kaw éɾ

kaw ásɾ kaw áɾ kaw émɾ
kaw εmɾ

kaw éwɾ
kaw εwɾ

kaw ánɾ

Condicional kaw íaɾ kaw ísɾ
kaw íesɾ

kaw íɾ
kaw íeɾ

kaw ímɾ
kaw íemɾ

kaw íwɾ
kaw íewɾ

kaw ínɾ
kaw íenɾ

Pres. Subj. káj aɣ káj esɣ káj eɣ kaj émɣ kaj éwɣ káj enɣ

Pret. Imp.
Subj.

kaj ésaɣ
kaj εsaɣ

kaj ésesɣ
kaj εsesɣ

kaj ésɣ
kaj εsɣ

kaj ésomɣ
kaj εsomɣ

kaj ésowɣ
kaj εsowɣ

kaj ésenɣ
kaj εsenɣ

Imperatiu káw káj eɣ kaj émɣ kaj éwɣ káj enɣ



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                252

3.8.6 Córrer

Infinitiu córe

Gerundi corén

Participi coregút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. córo córes córe
cór

corém coréw córen

Pret. Imp. coríβa coríβes coríβe
coréβe

coríβom coríβow coríβen
coréβen

Futur core εɾ
core éɾ

core ásɾ core áɾ core émɾ
core εmɾ

core éwɾ
core εwɾ

core ánɾ

Condicional core íaɾ core ísɾ
core íesɾ

core íɾ
core íeɾ

core ínɾ
core íenɾ

core íwɾ
core íewɾ

core ínɾ
core íenɾ

Pres. Subj. cór aɣ cór esɣ cór eɣ core émɣ core éwɣ cór enɣ

Pret. Imp.
Subj.

core ésaɣ
core εsaɣ

core ésesɣ
core εsesɣ

core ésɣ
core εsɣ

core ésomɣ
core εsomɣ

core ésowɣ
core εsowɣ

core ésenɣ
core εsenɣ

Imperatiu córe cór eɣ corém coréw cór enɣ
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3.8.7 Créixer

Infinitiu c éj eɾ ʃ

Gerundi c ej énɾ ʃ

Participi c ej útɾ ʃ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. c éj oɾ ʃ c éj esɾ ʃ c éjɾ ʃ c ej émɾ ʃ c ej éwɾ ʃ c éj enɾ ʃ

Pret. Imp. c ej íβaɾ ʃ c ej íβesɾ ʃ c ej íβeɾ ʃ c ej íβomɾ ʃ c ej íβowɾ ʃ c ej íβenɾ ʃ

Futur c ej e εɾ ʃ ɾ
c ej e éɾ ʃ ɾ

c ej e ásɾ ʃ ɾ c ej e áɾ ʃ ɾ c ej e émɾ ʃ ɾ
c ej e εmɾ ʃ ɾ

c ej e éwɾ ʃ ɾ
c ej e εwɾ ʃ ɾ

c ej e ánɾ ʃ ɾ

Condicional c ej e íɾ ʃ ɾ
c ej e íaɾ ʃ ɾ

c ej e ísɾ ʃ ɾ
c ej e íesɾ ʃ ɾ

c ej e íɾ ʃ ɾ
c ej e íeɾ ʃ ɾ

c ej e ímɾ ʃ ɾ
c ej e íemɾ ʃ ɾ

c ej e íwɾ ʃ ɾ
c ej e íewɾ ʃ ɾ

c ej e ínɾ ʃ ɾ
c ej e íenɾ ʃ ɾ

Pres. Subj. c éj ka*ɾ ʃ 235

c éska*ɾ
c éj i a*ɾ ʃ ɣ

c éj kes*ɾ ʃ
c éskes*ɾ
c éj i es*ɾ ʃ ɣ

c éj ke*ɾ ʃ
c éske*ɾ
c éj i e*ɾ ʃ ɣ

c ej kém*ɾ ʃ
c eském*ɾ
c ej i ém*ɾ ʃ ɣ

c ej kéw*ɾ ʃ
c eskéw*ɾ
c ej i éw*ɾ ʃ ɣ

c éj Ken*ɾ ʃ
c ésKen*ɾ
c éj i en*ɾ ʃ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

c ej késa*ɾ ʃ
c eskésa*ɾ
c ej i ésa*ɾ ʃ ɣ

c ej késes*ɾ ʃ
c eskéses*ɾ
c ej i éses*ɾ ʃ ɣ

c ej kes*ɾ ʃ
c eskés*ɾ
c ej i és*ɾ ʃ ɣ

c ej késom*ɾ ʃ
c eskésom*ɾ
c ej i ésomɾ ʃ ɣ

*

c ej késow*ɾ ʃ
c eskésow*ɾ
c ej i ésow*ɾ ʃ ɣ

c éj Késen*ɾ ʃ
c eskésen*ɾ
c ej i ésen*ɾ ʃ ɣ

Imperatiu c éjɾ ʃ c éj ke*ɾ ʃ c ej kém*ɾ ʃ c ej kéw*ɾ ʃ c éj Ken*ɾ ʃ

235. Totes les formes que apareixen amb asterisc són formes que, tal com hem explicat al principi,

no apareixen al nostre corpus i les hem hagut de demanar expressament. Per tant, no presenten

freqüència d‘aparició i el seu ordre és aleatori.
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3.8.8 Creure

Infinitiu k éw eɾ ɾ

Gerundi k eénɾ , k e énɾ ɣ

Participi k e útɾ ɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. k ékɾ k éwsɾ k éwɾ k ejémɾ k ejéwɾ k éwenɾ

Pret. Imp. k ejjɾ βa k ejjɾ βes k ejjɾ βe
k ejéɾ βe

k ejjɾ βom k ejjɾ βow k ejjɾ βen
k ejéɾ βen

Futur k ew εɾ ɾ
k ew éɾ ɾ

k ew ásɾ ɾ k ew áɾ ɾ k ew émɾ ɾ
k ew εuɾ ɾ

k ew éwɾ ɾ
k ew εwɾ ɾ

k ew ánɾ ɾ

Condicional k ew íaɾ ɾ k ew ísɾ ɾ
k ew íesɾ ɾ

k ew íɾ ɾ
k ew íesɾ ɾ

k ew ímɾ ɾ
k ew íemɾ ɾ

k ew íwɾ ɾ
k ew íewɾ ɾ

k ew ínɾ ɾ
k ew íenɾ ɾ

Pres. Subj. k é aɾ ɣ k é esɾ ɣ k é eɾ ɣ k e émɾ ɣ k e éuɾ ɣ k é enɾ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

k e ésaɾ ɣ
k e εsaɾ ɣ

k e ésesɾ ɣ
k e εsesɾ ɣ

k e ésɾ ɣ
k e εsɾ ɣ

k e εsomɾ ɣ
k e εsomɾ ɣ

k e ésowɾ ɣ
k e εsowɾ ɣ

k e ésenɾ ɣ
k e εsenɾ ɣ

Imperatiu k éwɾ k é eɾ ɣ k e émɾ ɣ k e éwɾ ɣ k é enɾ ɣ
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3.8.9 Dir

Infinitiu dí

Gerundi dién

Participi dit

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. dík díws díw diém diéw díwen

Pret. Imp. díβa díβes díβe díβom díβow díβen

Futur di εɾ
di éɾ

di ásɾ di áɾ di émɾ
di εmɾ

di éwɾ
di εwɾ

di anɾ

Condicional di íɾ
di íaɾ

di ísɾ
di íesɾ

di íɾ
di íeɾ

di ímɾ
di íemɾ

di íwɾ
di íewɾ

di ínɾ
di íenɾ

Pres. Subj. dí aɣ dí esɣ dí eɣ di émɣ di éwɣ dí enɣ

Pret. Imp.
Subj.

di ésaɣ
di εsaɣ

di ésesɣ
di εsesɣ

di ésɣ
di εsɣ

di ésomɣ
di εsomɣ
di ésemɣ

di ésowɣ
di εsowɣ
di ésewɣ

di ésenɣ
di εsenɣ

Imperatiu dí esɣ
dís

dí eɣ di émɣ di éuɣ dí enɣ
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3.8.10 Fer

Infinitiu fε, fé

Gerundi fεn, fén

Participi fεt, fét

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. fáj
fájk

fás fá fém
fεm

féu
fεw

fan

Pret. Imp. fεβa
féβa
féja

fεβes
féβes

fεβe
féβe
féje

fεβom
féβom
fεjom
féjom
fεβem
fεjem

féjem236

fεβow
fεβew

fεβen
féβen

Futur fa éɾ
fa εɾ

fa ásɾ fa áɾ fa émɾ
fa εmɾ

fa éwɾ
fa εwɾ

fa ánɾ

Condicional fa íaɾ fa ísɾ
fa íesɾ

fa íɾ fa ímɾ
fa íemɾ

fa íwɾ
fa íewɾ

fa ínɾ
fa íenɾ

Pres. Subj. fáj aɣ fáj esɣ fáj eɣ fém
fεm

féw
fεw

fáj enɣ
fásin

Pret. Imp.
Subj.

fεsa
fésa

fεses
féses

fεs
fés

fεsom
fésom
fésem

fεsow fεsen
fésen

Imperatiu fεs
fés

fáj eɣ fεm
fém

fεw
féu

fáj enɣ

236. La fila de la part superior és la que clarament apareix amb més freqüència. Pel que fa a la

segona persona del plural, si la comparem amb la primera podem veure que hi manquen moltes

variants. Nosaltres no les tenim documentades, la qual cosa no vol dir que no hi puguin aparèixer.

Això sí, de manera més aviat residual.
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3.8.11 Haver

Infinitiu avε, avé, a ε, a éɣ ɣ

Gerundi (a)vén, (a)vεn

Participi (a) utɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. áj
éj 
é
ε

ás á ém
εm

éw
εw

án

Pret. Imp. (a)bí(a)237 (a)bís
(a)bíes

(a)bí
(a)bíe

(a)bím
(a)bíem

(a)bíw
(a)bíew

(a)bín

Futur a(w) εɾ
a(w) éɾ

a(w) ásɾ a(w) áɾ a(w) émɾ
a(w) εmɾ

a(w) éwɾ
a(w) εwɾ

a(w) anɾ

Condicional a(w) íaɾ
(a) ε aɣ ɾ

a(w) ísɾ
a(w) íesɾ
(a) ε esɣ ɾ

a(w) íɾ
a(w) íeɾ
(a) ε eɣ ɾ

a(w) ímɾ
a(w) íemɾ

a(w) íwɾ
a(w) íewɾ

a(w) ínɾ
a(w) íenɾ
(a) ε enɣ ɾ

Pres. Subj. áj aɣ áj esɣ áj eɣ a émɣ a éwɣ áj enɣ

Pret. Imp.
Subj.

(a) ésaɣ
(a) εsaɣ

(a) ésesɣ
(a) εsesɣ

(a) ésɣ
(a) εsɣ

(a) ésomɣ
(a) εsomɣ

(a) ésowɣ
(a) εsowɣ

(a) ésenɣ
(a) εsenɣ

Imperatiu áj esɣ ái eɣ a émɣ a éwɣ áj enɣ

237. Les vocals entre parèntesi poden aparèixer o eliminar-se per afèresi o síncope. En els casos

que no es produeix l’afèresi, la pronúncia de la consonant bilabial se sobreentén que es pronuncia

aproximant: [β].
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3.8.12 Perdre

Infinitiu pε ð e, pε ðe, pεð eɾ ɾ ɾ ɾ

Gerundi pe ðénɾ

Participi pe ðutɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. pε ðoɾ pε sɾ pε tɾ pe ðémɾ pe ðéwɾ pε ðenɾ

Pret. Imp. pe ðívaɾ pe ðívesɾ pe ðíveɾ pe ðívomɾ pe ðívowɾ pe ðívenɾ

Futur pe ð éɾ ɾ
pe ð εɾ ɾ

pe ð ásɾ ɾ pe ð áɾ ɾ pe ð émɾ ɾ
pe ð εmɾ ɾ

pe ð éwɾ ɾ pe ð ánɾ ɾ

Condicional pe ð iaɾ ɾ pe ð ísɾ ɾ pe ð íɾ ɾ pe ð ímɾ ɾ pe ð íwɾ ɾ pe ð ínɾ ɾ

Pres. Subj. pε a*ɾɣ pε es*ɾɣ pε e*ɾɣ pe ém*ɾɣ pe éw*ɾɣ pε en*ɾɣ

Pret. Imp.
Subj.

pe ðésaɾ
pe ðεsaɾ

pe ðésesɾ
pe ðεsesɾ

pe ðésɾ
pe ðεsɾ

pe ðésomɾ
pe ðεsomɾ

pe ðésowɾ
pe ðεsowɾ

pe ðésenɾ
pe ðεsenɾ

Imperatiu pε tɾ pε ðeɾ pe ðεmɾ pe ðεwɾ pε ðenɾ
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3.8.13 Poder

Infinitiu pu ε, pu é, poðé, poðεɣ ɣ

Gerundi pu én, poðénɣ

Participi pu út, po útɣ ɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. púk p tsɔɔ p tɔɔ poðém
poðεm

poðéw
poðεw

p ðenɔɔ

Pret. Imp. puðíβa
poðíβa

puðíβes
poðíβes

puðíβe
poðíβe

puðíβom
poðíβom

puðíβow
poðíβow

puðíβen
poðíβen

Futur poð éɾ
po éɾ 238

po εɾ

poð ásɾ
po ásɾ

poð áɾ
po áɾ

poð émɾ
po émɾ

poð éwɾ
po éwɾ

poð ánɾ
po ánɾ

Condicional poð íaɾ
puð íaɾ
po íaɾ
pu íaɾ

puð ísɾ
poð ísɾ
poð íesɾ
puð íesɾ

poð íɾ
puð íɾ

puð íeɾ
poð íeɾ

puð ímɾ
poð ímɾ
pu ímɾ
po ímɾ

pu íwɾ
poð íwɾ
puð íwɾ

puð ínɾ
poð ínɾ
pu ínɾ
po ínɾ

Pres. Subj. pú aɣ pú esɣ pú eɣ pu émɣ
pu εmɣ

pu éwɣ
pu εwɣ

pú enɣ

Pret. Imp.
Subj.

pu ésaɣ
pu εsaɣ

pu ésesɣ
pu εsesɣ

pu ésɣ
pu εsɣ
po ésɣ

pu uésomɣ
pu εsomɣ

pu ésowɣ
pu εsowɣ

pu ésenɣ
pu εsenɣ

Imperatiu pú esɣ pú eɣ pu émɣ
pu εmɣ

pu éwɣ
pu εwɣ

pú enɣ

238. Tal com hem comentat a l’apartat 3.4 de verbs, el verb poder (de la mateixa manera que ha fet

el mallorquí) conserva en el futur i el condicional restes de les formes antigues poré i poria com a

resultat de l’evolució del grup -T’R- llatí en el verb *PŎTĒRE del llatí vulgar.
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3.8.14 Riure

Infinitiu riw eɾ

Gerundi rién

Participi ri utɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. rík ríws ríw riém riéw ríwen

Pret. Imp. reíβa reíβes reíβe reíβom reíβow reíβen

Futur riw εɾ
riw éɾ

riw ásɾ riw áɾ riw émɾ riw éwɾ riw ánɾ

Condicional riw íaɾ riw ísɾ riw íɾ riw ímɾ riw íwɾ riw ínɾ

Pres. Subj. rí aɣ rí esɣ rí eɣ ri émɣ ri éwɣ rí enɣ

Pret. Imp.
Subj.

ri ésaɣ
ri εsaɣ

ri ésesɣ
ri εsesɣ

ri ésɣ
ri εsɣ

ri ésomɣ
ri εsomɣ

ri ésowɣ
ri εsowɣ

ri ésenɣ
ri εsenɣ

Imperatiu ríw rí ueɣ ri émɣ ri éwɣ rí enɣ
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3.8.15 Saber

Infinitiu sapigé, saβé

Gerundi sapigén, saβén

Participi sapigút, saβut

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. sé sás sáp saβém saβéw sáβen

Pret. Imp. saβíβa
saβía

saβíβes
saβíes

saβíβe
saβíe

saβíβom saβíβow saβíβen
saβíen

Futur saβ éɾ
saβ εɾ

saβ ásɾ saβ áɾ saβ émɾ
saβ εmɾ

saβ éwɾ saβ ánɾ

Condicional saβ íaɾ saβ ísɾ saβ íɾ
saβ íeɾ

saβ ímɾ saβ íwɾ saβ ínɾ

Pres. Subj. sápi aɣ sápi esɣ sápi eɣ sapi émɣ sapi éwɣ sápi enɣ

Pret. Imp.
Subj.

sapi ésaɣ
sapi εsaɣ

sapi ésesɣ
sapi εsesɣ

sapi ésɣ
sapi εsɣ

sapi ésomɣ
sapi εsomɣ

sapi ésowɣ
sapi εsowɣ

sapi ésenɣ
sapi εsenɣ

Imperatiu sápi esɣ sápi eɣ sapi émɣ sapi éwɣ sápi enɣ
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3.8.16 Ser

Infinitiu sε, sé

Gerundi si én, sεn, sén, si εnɣ ɣ

Participi si út, se útɣ ɣ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. sók éts
εts

és
ε
é
εs

sóm sów són

Pret. Imp. ε aɾ
é aɾ

ε esɾ
é esɾ

ε eɾ
é eɾ

ε omɾ
é omɾ
ε emɾ
é emɾ

ε owɾ
ε ewɾ
é owɾ
é ewɾ

ε enɾ
é enɾ

Futur se éɾ
si εɾ
si éɾ

si ásɾ
se ásɾ

se áɾ
si áɾ

si émɾ si éuɾ si ánɾ
se ánɾ

Condicional fó aɾ
se iaɾ

fó esɾ
se ísɾ

fó eɾ
se íeɾ
se íɾ
si íɾ

fó emɾ
se ímɾ

fó ewɾ
se íwɾ

fó enɾ
se ínɾ

Pres. Subj. sí aɣ sí esɣ
sí isɣ

sí eɣ
sí iɣ

si émɣ
si εmɣ

si éwɣ
si εwɣ

sí enɣ
sí inɣ 239

Pret. Imp.
Subj.

fósa fóses fós
si ésɣ

fósom
fósem

fósew fósen

Imperatiu sí esɣ sí eɣ
sí iɣ

si émɣ
si εmɣ

si éwɣ
si εwɣ

sí enɣ
sí inɣ

239. Pel que fa al verb ser, els subjuntius amb i tenen una presència certament considerable. És

una clara mostra d'influència del català estàndard. No cal dir, però, que el morfema e és l'habitual.
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3.8.17 Treure

Infinitiu t εw e, t áw e, t éw eɾ ɾ ɾ ɾ ɾ ɾ

Gerundi t ején, t ajén, t eɾ ɾ ɾ ɣén, t aɾ ɣén, t aénɾ

Participi t étɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. t εkɾ
t ákɾ

t εwsɾ
t áwsɾ

t εwɾ
t awɾ

t ajémɾ
t ejémɾ

t ajéwɾ t εwenɾ
t áwenɾ

Pret. Imp. t eíβaɾ t eíβesɾ t eíβeɾ
t éjeɾ

t eíβomɾ t eíβowɾ t eíβenɾ
t éjenɾ

Futur t ew εɾ ɾ
t ew éɾ ɾ
t aw éɾ ɾ

t ew ásɾ ɾ
t aw ásɾ ɾ

t ew áɾ ɾ
t aw aɾ ɾ

t ew émɾ ɾ
t aw émɾ ɾ

t ew εuɾ ɾ
t ew éwɾ ɾ
t aw éwɾ ɾ

t ew ánɾ ɾ
t aw ánɾ ɾ

Condicional t ew íaɾ ɾ t ew ísɾ ɾ t ew íɾ ɾ
t ew íeɾ ɾ

t ew ímɾ ɾ t ew íwɾ ɾ t ew ínɾ ɾ

Pres. Subj. t ε aɾ ɣ t ε esɾ ɣ t ε eɾ ɣ t e émɾ ɣ
t a émɾ ɣ

t e éwɾ ɣ
t a éwɾ ɣ

t ε enɾ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

t e ésaɾ ɣ
t a ésaɾ ɣ

t e ésesɾ ɣ
t a ésesɾ ɣ

t e ésɾ ɣ
t a ésɾ ɣ

t e ésomɾ ɣ
t a ésomɾ ɣ

t e ésowɾ ɣ
t a ésowɾ ɣ

t e ésenɾ ɣ
t a ésenɾ ɣ

Imperatiu t εwɾ
t áwɾ

t ε eɾ ɣ tra émɣ t ajéwɾ
t a éwɾ ɣ

t ε enɾ ɣ
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3.8.18 Veure

Infinitiu bεw e, béw eɾ ɾ

Gerundi bején

Participi bís(t)

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. bék
bεk

bεws
béws

bεw
béw

bejém bejéw bεwen
béwen

Pret. Imp. beíβa
bεja

beíβes
bεjes

beíβe
bεje

beíβom beíβow
béjew

beíβen
bεjen
béjen

Futur bew εɾ bew ásɾ beu áɾ bew émɾ
bew εmɾ

bew éwɾ
béw εwɾ

bew ánɾ

Condicional bew íaɾ bew ísɾ bew íɾ bew ímɾ bew íwɾ bew ínɾ

Pres. Subj. bεj aɣ bεj esɣ bεj eɣ bej émɣ
be émɣ

bej éwɣ bεj enɣ
béj enɣ

Pret. Imp.
Subj.

bej ésaɣ
bej εsaɣ
be ésaɣ

bej ésesɣ
be εsesɣ

bej ésɣ
be ésɣ
bej εsɣ

bej ésomɣ
be εsomɣ

bej ésowɣ
bej εsowɣ

bej ésenɣ
bej εsenɣ

Imperatiu bεj esɣ bεj eɣ bej émɣ bej éwɣ bεj enɣ
béj enɣ
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3.8.19 Viure

Infinitiu bíw eɾ

Gerundi biskén, biβín

Participi biskút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. bísko bíws bíw biskím240

biském
biskíw
biβíw

bíwen

Pret. Imp. biskíβa
biskía
biβía

biskíβes
biskíes

biskíβe
biskíe
biβíe

biskíβom
biβíom
biskíom
biskíem

biskíβow
biskíow

biskíβen
biskíen
biβíen

Futur biw εɾ
biw éɾ

biw ásɾ biw áɾ biw émɾ biw éwɾ biw ánɾ

Condicional biw íaɾ biw ísɾ biw íɾ biw ímɾ biw íwɾ biw ínɾ

Pres. Subj. bíska bískes bíske biskím biskíw bísken

Pret. Imp.
Subj.

biskésa
biskεsa

biskéses
biskεses

biskés
biskεs

biskésom
biskεsom

biskésow
biskεsow

biskésen
biskεsen

Imperatiu bíw bíske biském biskéw bísken

240. El verb viure presenta tota una sèrie de formes amb presència analògica de la consonant velar

[k]. En el present d’indicatiu aquesta consonant prové de la primera persona del singular [bísko] i a

partir  d’aquí s’estén a la primera del  plural  [biskím] i  d’aquesta a la segona del plural  [biskíw].

Juntament amb aquesta primera persona del singular, les formes de subjuntiu i participi, totes amb

consonant velar, han propiciat l’aparició d’aquesta consonant en les formes d’imperfet d’indicatiu i

també en el gerundi.
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3.8.20 Voler

Infinitiu bulɣé, bolé

Gerundi bulɣén

Participi bolɣút, bulɣút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. búj bòls bòl bolém boléw bòlen

Pret. Imp. bulíβa
bolíβa
bulía
bolía

bulíβes
bolíβes
bulíes
bolíes

bulíβe
bolíβe
bulíe
bolíe

bulíβom
bolíβom
bolíem

bulíβew bulíβen
bolíβen
bulíen
bolíen

Futur bolré bolrás
bolð ásɾ

bolrá
bolð áɾ

bolrém
bolð émɾ

bolréw
bolð éwɾ

bolð ánɾ
bolrán

Condicional bulð íaɾ
bolð íaɾ

bulrís
bolrís

bulð íɾ
bolrí
bolrí

bolð íɾ

bolð ímɾ
bolrím

bolð íwɾ bolrín

Pres. Subj. búl aɣ búl esɣ búl eɣ
búl iɣ

bul uémɣ bul uéwɣ búl enɣ
búl inɣ

Pret. Imp.
Subj.

bul ésaɣ
bul εsaɣ

bul ésesɣ
bul εsesɣ

bul ésɣ
bul εsɣ

bul ésomɣ
bul εsomɣ

bol ésowɣ
bul εsowɣ
bol ésewɣ

bul ésenɣ
bul εsenɣ

Imperatiu búl esɣ búl eɣ
búl iɣ

bul émɣ bul uéwɣ búl enɣ
búl inɣ
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3.8.21 Bullir

Infinitiu buʎí

Gerundi buʎín

Participi buʎít

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind.
búʎo

bu í o*ʎ ʃ
búʎs

bu í es*ʎ ʃ
búʎ

bu í *ʎ ʃ
buʎím buʎíw

búʎen
bu í en*ʎ ʃ

Pret. Imp. buʎíβa buʎíβes buʎíβe
buʎíβom
buʎíβem

buʎíβow buʎíβen

Futur
buʎirε
bu iréʎ

buʎirás buʎirá buʎirém buʎiréw buʎirán

Condicional buʎiría buʎirís buʎirí buʎirím buʎiríw buʎirín

Pres. Subj. bu íska*ʎ bu ískes*ʎ bu íske*ʎ bu ím*ʎ bu íw*ʎ bu ísken*ʎ

Pret. Imp.
Subj.

bu i ésaʎ ɣ bu i ésesʎ ɣ bu i εsʎ ɣ bu i ésomʎ ɣ bu i ésowʎ ɣ bu i ésenʎ ɣ

Imperatiu bú *ʎ bu íske*ʎ bu ím*ʎ bu íw*ʎ bu ísken*ʎ
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3.8.22 Cosir

Infinitiu kuzí, kozí

Gerundi kuzín

Participi kuzít

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. kuzíso kuzíses kuzís kuzím kuzíw kuzísen

Pret. Imp. kuzíβa kuzíβes kuzíβe kuzíβom kuzíβow kuzíβen

Futur kuzi εɾ
kuzi éɾ

kuzi ásɾ kuzi áɾ kuzi émɾ kuzi éwɾ kuzi ánɾ

Condicional kuzi íaɾ kuzi ísɾ kuzi íɾ kuzi ímɾ kuzi íwɾ kuzi ínɾ

Pres. Subj. kuzíska* kuzískes* kuzíske* kuzím* kuzíw* kizísken*

Pret. Imp.
Subj.

kuzi ésaɣ
kuzi εsaɣ

kuzi ésesɣ
kuzi εsesɣ

kuzi ésɣ
kuzi εsɣ

kuzi ésomɣ
kuzi εsomɣ

kuzi ésowɣ
kuzi εsowɣ

kuzi ésenɣ
kuzi εsenɣ

Imperatiu kús kuzíske* kuzím* kuzíw* kizísken*
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3.8.23 Dormir

Infinitiu do mí, du míɾ ɾ

Gerundi do mín, du mínɾ ɾ

Participi do mít, du mítɾ ɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. d moɔɔɾ d msɔɔɾ d mɔɔɾ do mímɾ do míwɾ d menɔɔɾ

Pret. Imp. do míβaɾ
do míaɾ

do míβesɾ
do míesɾ
du míesɾ

do míβeɾ
do míeɾ
du míeɾ

do míβomɾ
do míβemɾ
do míemɾ

do míβowɾ
do míewɾ

do míβenɾ
do míenɾ

Futur do mi εɾ ɾ
do mi éɾ ɾ

do mi ásɾ ɾ do mi áɾ ɾ do mi émɾ ɾ
du mi εmɾ ɾ

do mi éwɾ ɾ do mi ánɾ ɾ

Condicional do mi íaɾ ɾ do mi ísɾ ɾ do mi íɾ ɾ do mi ímɾ ɾ do mi íwɾ ɾ do mi ínɾ ɾ

Pres. Subj. d mi aɔɔɾ ɣ d mi esɔɔɾ ɣ d mi eɔɔɾ ɣ do mímɾ do míwɾ d mi enɔɔɾ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

do mɾ i éɣ sa
do mi εsaɾ ɣ

do mɾ i éɣ ses
do mi εsesɾ ɣ

do mɾ i éɣ s
do mi εsɾ ɣ

do mɾ i ésoɣ m
do mi εsomɾ ɣ

do mɾ i ésowɣ
do mi εsowɾ ɣ

do mɾ i éɣ sen
do mi εsenɾ ɣ

Imperatiu d mɔɔɾ d mi eɔɔɾ ɣ do mímɾ do míwɾ d mi enɔɔɾ ɣ
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3.8.24 Fregir

Infinitiu f e íɾ ʒ

Gerundi f e ínɾ ʒ

Participi f e ítɾ ʒ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. f e íɾ ʒ ʃo
f e ísoɾ ʒ

f e íɾ ʒ ʃes
f e ísesɾ ʒ

f e ísɾ ʒ f e ímɾ ʒ f e íwɾ ʒ f e ísenɾ ʒ

Pret. Imp. f e íβaɾ ʒ f e íβesɾ ʒ f e íβeɾ ʒ f e íβomɾ ʒ f e íβowɾ ʒ f e íβenɾ ʒ

Futur f e i εɾ ʒ ɾ
f e i éɾ ʒ ɾ

f e i ásɾ ʒ ɾ f e i áɾ ʒ ɾ f e i émɾ ʒ ɾ f e i éwɾ ʒ ɾ f e i ánɾ ʒ ɾ

Condicional f e i íaɾ ʒ ɾ f e i ísɾ ʒ ɾ f e i íɾ ʒ ɾ f e i ímɾ ʒ ɾ f e i íwɾ ʒ ɾ f e i ínɾ ʒ ɾ

Pres. Subj. f e íska*ɾ ʒ f e ískes*ɾ ʒ f e íske*ɾ ʒ f e ím*ɾ ʒ f e íw*ɾ ʒ f e ísken*ɾ ʒ

Pret. Imp.
Subj.

f e i ésaɾ ʒ ɣ f e i ésesɾ ʒ ɣ f e i ésɾ ʒ ɣ f e i ésomɾ ʒ ɣ f e i ésowɾ ʒ ɣ f e i ésenɾ ʒ ɣ

Imperatiu f e ísɾ ʒ f e íske*ɾ ʒ f e ím*ɾ ʒ f e íw*ɾ ʒ f e ísken*ɾ ʒ
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3.8.25 Llegir

Infinitiu e í, i íʎ ʒ ʎ ʒ

Gerundi e ín, i ínʎ ʒ ʎ ʒ

Participi e ít, i ítʎ ʒ ʎ ʒ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. e ísoʎ ʒ
i ísoʎ ʒ

e ísesʎ ʒ e ísʎ ʒ e ímʎ ʒ e íwʎ ʒ e ísenʎ ʒ

Pret. Imp. e íβaʎ ʒ e íβesʎ ʒ e íβeʎ ʒ e íβomʎ ʒ e íβowʎ ʒ e íβenʎ ʒ

Futur e i εʎ ʒ ɾ
e i éʎ ʒ ɾ

e i ásʎ ʒ ɾ e i áʎ ʒ ɾ e i émʎ ʒ ɾ e i éwʎ ʒ ɾ e i ánʎ ʒ ɾ

Condicional e i íaʎ ʒ ɾ e i ísʎ ʒ ɾ e i íʎ ʒ ɾ e i ímʎ ʒ ɾ e i íwʎ ʒ ɾ e i ínʎ ʒ ɾ

Pres. Subj. e íska*ʎ ʒ e ískes*ʎ ʒ e íske*ʎ ʒ e ím*ʎ ʒ e íw*ʎ ʒ e ísken*ʎ ʒ

Pret. Imp.
Subj.

e i ésaʎ ʒ ɣ
e i εsʎ ʒ ɣ

e i ésesʎ ʒ ɣ
e i εsesʎ ʒ ɣ

e i ésʎ ʒ ɣ
e i εsʎ ʒ ɣ

e i ésomʎ ʒ ɣ
e i εsomʎ ʒ ɣ

e i ésowʎ ʒ ɣ
e i εsowʎ ʒ ɣ

e i ésenʎ ʒ ɣ
e i εsenʎ ʒ ɣ

Imperatiu e ísʎ ʒ e íske*ʎ ʒ e ím*ʎ ʒ e íw*ʎ ʒ e ísken*ʎ ʒ
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3.8.26 Morir

Infinitiu mo í, mu íɾ ɾ

Gerundi mu ín, mo ínɾ ɾ

Participi m tɔɔɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. mu ísoɾ mu ísesɾ mu ísɾ mu ímɾ mu íwɾ mu ísenɾ

Pret. Imp. mo íβaɾ
mu íβaɾ

mo íβesɾ
mu íβesɾ

mo íβeɾ
mu íβeɾ
mo íeɾ

mo íβomɾ
mu íβomɾ

mo íβowɾ
mu íβowɾ

mo íβenɾ
mu íβenɾ
mo íenɾ

Futur mu i εɾ ɾ
mo i éɾ ɾ

mu i ásɾ ɾ
mo i ásɾ ɾ

mu i áɾ ɾ
mo i áɾ ɾ

mu i εmɾ ɾ mo i éwɾ ɾ mo i ánɾ ɾ

Condicional mo i íaɾ ɾ mo i ísɾ ɾ mo i íɾ ɾ
mu i íeɾ ɾ

mu i ímɾ ɾ mu i íwɾ ɾ mu i ínɾ ɾ
mo i ínɾ ɾ

Pres. Subj. mɔɔ aɾɣ mɔɔ esɾɣ mɔɔ eɾɣ mu ímɾ mu íwɾ mɔɔ enɾɣ

Pret. Imp.
Subj.

mo és*ɾɣ
mo i ésa*ɾ ɣ

mo éses*ɾɣ
mo i éses*ɾ ɣ

mo és*ɾɣ
mo i és*ɾ ɣ

mo ésem*ɾɣ
mo i ésem*ɾ ɣ

mo ésew*ɾɣ
mo i ésew*ɾ ɣ

mo ésen*ɾɣ
mo i ésen*ɾ ɣ

Imperatiu mu ís*ɾ m e*ɔɔɾɣ mu ím*ɾ mu íw*ɾ m en*ɔɔɾɣ
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3.8.27 Obrir241

Infinitiu aw í, awβ íɾ ɾ

Gerundi aw iéntɾ

Participi awβε tɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. aw ísoɾ
awβ ísoɾ

aw ísesɾ
awβ ísesɾ

aw ísɾ
awβ ísɾ

aw iémɾ aw iéwɾ aw ísenɾ
awβ ísenɾ

Pret. Imp. aw íβaɾ aw íβesɾ
awβ íβesɾ

aw íβeɾ
awβ íβeɾ

aw íβomɾ aw íβowɾ awβ íβenɾ

Futur aw i εɾ ɾ
aw i éɾ ɾ

aw i ásɾ ɾ aw i áɾ ɾ aw i émɾ ɾ aw i éwɾ ɾ aw i ánɾ ɾ

Condicional aw i íaɾ ɾ aw i ísɾ ɾ aw i íɾ ɾ aw i ímɾ ɾ aw i íwɾ ɾ aw i ínɾ ɾ

Pres. Subj. aw í aɾ ɣ aw í esɾ ɣ aw í eɾ ɣ aw i émɾ ɣ aw i éuɾ ɣ aw í enɾ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

aw i ésaɾ ɣ
aw i εsaɾ ɣ

aw i ésesɾ ɣ
aw i εsesɾ ɣ

aw i ésɾ ɣ
aw iɾ ɣεs

aw i ésomɾ ɣ
awβ i uésomɾ ɣ
aw i εsomɾ ɣ

aw i ésowɾ ɣ
aw i εsowɾ ɣ

aw i ésenɾ ɣ
aw i εsenɾ ɣ

Imperatiu aw ísɾ aw í eɾ ɣ aw ímɾ aw íwɾ aw í enɾ ɣ

241. La majoria dels casos es pronuncien amb diftongació de la o inicial (awβ íɾ , etc.) i així ho hem

marcat. No és estrany, però, trobar exemples sense diftongació, els quals no hem marcat per no

repetir-los pràcticament cada vegada.

En cas que no hi hagi diftongació, tampoc hi ha caiguda de la consonant oclusiva bilabial, tal com

pot  passar  en  els  casos  de  diftongació  (aw í,ɾ  etc.).  Hem  apuntat  tots  els  casos  que  hem

documentat de caiguda.
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3.8.28 Patir

Infinitiu patí

Gerundi patín

Participi patít

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. patíso patíses patís
patíʃ

patím patíw patísen
patíʃen

Pret. Imp. patíβa patíβes patíβe
patíe

patíβom patíβow patíβen
patíen

Futur pati εɾ
pati éɾ

pati ásɾ pati áɾ pati émɾ
pati εmɾ

pati éwɾ pati ánɾ

Condicional pati íaɾ pati ísɾ pati íɾ pati ímɾ pati íwɾ pati ínɾ

Pres. Subj. patíska
patíʃa

patískes patíske pati émɣ
pati εmɣ

pati éuɣ
pati εuɣ

patísken

Pret. Imp.
Subj.

pati ésaɣ
pati εsaɣ

pati ésesɣ
pati εsesɣ

pati ésɣ
pati εsɣ

pati ésomɣ
pati εsomɣ

pati ésowɣ
pati εsowɣ

pati ésenɣ
pati εsenɣ

Imperatiu patís patíske patím patíw patísken
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3.8.29 Sentir

Infinitiu sentí, sintí

Gerundi sentín

Participi sentít, sintít

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. sínto
sénto

síns sín
sén

sentím sentíw
sintíw

sénten
sínten

Pret. Imp. sentíβa
sintíβa
sentía

sentíβes
sintíβes
sentíes

sentíβe
sintíβe

sentíβom
sentíom

sentíβow sentíβen
sintíβen

Futur sinti εɾ sinti ásɾ senti áɾ senti émɾ senti éwɾ senti ánɾ

Condicional senti íaɾ
sinti íaɾ

senti ísɾ
sinti ísɾ

senti íɾ
sinti íɾ

senti ímɾ
sinti ímɾ

senti íwɾ
sinti íwɾ

senti ínɾ
sinti ínɾ

Pres. Subj. sénti aɣ
sínti aɣ

sénti esɣ
sínti esɣ

sénti eɣ
sínti eɣ

senti émɣ
sinti émɣ

seti éwɣ
sinti éwɣ

sénti enɣ
sínti enɣ

Pret. Imp.
Subj.

senti ésaɣ
sinti ésaɣ

senti ésesɣ
sinti ésesɣ

senti ésɣ
sinti ésɣ
senti εsɣ

senti ésomɣ
sinti ésomɣ

senti ésowɣ
sinti ésowɣ

senti ésenɣ
sinti ésenɣ
sinti εsenɣ

Imperatiu sín sénti eɣ
sínti emɣ

sentím sentíw sénti enɣ
sínti enɣ
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3.8.30 Sortir

Infinitiu su tí, so tíɾ ɾ

Gerundi su tín, so tínɾ ɾ

Participi su tít, so títɾ ɾ

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. sú toɾ sú sɾ sú (t)ɾ su tímɾ
so tímɾ

su tíwɾ
so tíwɾ

sú tenɾ

Pret. Imp. su tíβaɾ
so tíβaɾ
su tíaɾ
so tíaɾ

su tíβesɾ
so tíβesɾ
su tíesɾ

su tíβeɾ
so tíβeɾ
su tíeɾ
so tíeɾ

su tíβomɾ
so tíβomɾ
su tíomɾ
so tíomɾ

su tíβowɾ
so tíβowɾ

su tíβenɾ
so tíβenɾ
su tíenɾ
so tíenɾ

Futur su ti εɾ ɾ
su ti éɾ ɾ

su ti ásɾ ɾ su ti áɾ ɾ
so ti áɾ ɾ

su ti émɾ ɾ
su ti εmɾ ɾ

su ti éwɾ ɾ su ti ánɾ ɾ

Condicional su ti íaɾ ɾ su ti ísɾ ɾ su ti íɾ ɾ
su ti íeɾ ɾ
so ti íɾ ɾ

su ti ímɾ ɾ su ti íwɾ ɾ su ti ínɾ ɾ
su ti íenɾ ɾ

Pres. Subj. sú ti aɾ ɣ sú ti esɾ ɣ sú ti eɾ ɣ
sú tiɾ

su ti émɾ ɣ su ti éwɾ ɣ sú ti enɾ ɣ

Pret. Imp.
Subj.

su ti ésaɾ ɣ
su ti εsaɾ ɣ

su ti ésesɾ ɣ
su ti εsesɾ ɣ

su ti ésɾ ɣ
su ti εsɾ ɣ

su ti ésomɾ ɣ
su ti εsomɾ ɣ

su ti ésowɾ ɣ
su ti εsowɾ ɣ

su ti ésenɾ ɣ
su ti εsenɾ ɣ

Imperatiu sú (t)ɾ sú ti ueɾ ɣ su tímɾ
so tímɾ

su tíwɾ
so tíwɾ

sú ti enɾ ɣ
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3.8.31 Tenir

Infinitiu tínð e, tíŋge, tení, tiníɾ

Gerundi tenín, tinín, tiŋgén

Participi tiŋgút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. tíŋ tεns
tεs

téns
tés

tε
té
tí

tením
tiním

teníw
tíniw

ténen
tínen

Pret. Imp. teníβa
tiníβa
tenía
tinía

teníβes
tiníβes
teníes
tiníes

teníβe
tiníβe
teníe
tiníe

teníβom
tiníβom
teníom
tiníom

teníβom

teníβow
tiníβow
teníow

teníβen
tiníβen
teníen
tiníen

Futur tinð éɾ
tinð εɾ
tinré
tinrε

tinð ásɾ
tinrás

tinð áɾ
tinrá

tinð εmɾ
tinð émɾ
tinrém
tinrεm

tinð éwɾ
tinð εwɾ
tinréw
tinrεw

tinð ánɾ
tinrán

Condicional tinð íaɾ
tinría

tinrís
tinð ísɾ

tinð íɾ
tinrí

tinð ímɾ
tinrím

tinð íomɾ

tinð íwɾ
tinríw

tinð ínɾ
tinð íenɾ

Pres. Subj. tiŋ aɣ tíŋ esɣ
tíŋ isɣ

tíŋ eɣ
tíŋ iɣ

tiŋ émɣ
tiŋ èmɣ

tiŋ éuɣ tíŋ enɣ
tíŋ inɣ

Pret. Imp.
Subj.

tiŋ ésaɣ
tiŋ εsaɣ

tiŋ ésesɣ
tiŋ εsesɣ

tiŋ ésɣ
tiŋ εsɣ

tiŋ ésomɣ
tiŋ εsomɣ

tiŋ ésowɣ
tiŋ εsowɣ

tiŋ ésenɣ
tiŋ εsenɣ

Imperatiu té
tε
tín

tíŋ eɣ
tíŋ iɣ

tiŋ émɣ teníw tíŋ enɣ
tíŋ inɣ
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3.8.32 Venir

Infinitiu binð e, bení, biníɾ

Gerundi benín, binín

Participi biŋɣút

1a Sing. 2a Sing. 3a Sing. 1a Plur. 2a Plur. 3a Plur.

Pres. Ind. bíŋ béns
bεns

bε
bé

bením beníw bεnen
bénen

Pret. Imp. beníβa
benía

beníβes
beníes

beníβe
beníe

beníβom
beníem

beníβow
beníew

beníβen
beníen

Futur binð εɾ
binð éɾ

binð ásɾ binð áɾ binð εmɾ binð εwɾ
binð éwɾ

binð ánɾ

Condicional binð íaɾ
binría

βinð ísɾ
βinrís

binrí
binð íɾ

binð íeɾ

binð ímɾ binð íwɾ binð ínɾ
binð íenɾ

Pres. Subj. bíŋ aɣ bíŋ esɣ bíŋ eɣ
bíŋ iɣ

biŋ émɣ biŋ éwɣ bíŋ enɣ
bíŋ inɣ

Pret. Imp.
Subj.

biŋ ésaɣ
biŋ εsaɣ

biŋ ésesɣ
biŋ εsesɣ

biŋ ésɣ
biŋ εsɣ

biŋ ésomɣ
biŋ εsomɣ

biŋ ésowɣ
biŋ εsowɣ

biŋ ésenɣ
biŋ εsenɣ

Imperatiu bíne bíŋ eɣ biŋ émɣ beníw bíŋ enɣ



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                279

4. Lèxic

El lèxic és, segurament, una de les disciplines més estudiades dins de la dialectologia i,

de fet, no pot ser pas d’altra manera, ja que és precisament a partir de les paraules que

ens acostem a la resta de disciplines lingüístiques.

Abordar el recull lèxic del dialecte pallarès del Pallars Sobirà i la Vall Fosca presenta una

sèrie de qüestions que hem hagut de plantejar de primer antuvi. La primera d’elles ha

estat la relació a mantenir amb els altres reculls lexicogràfics existents. Deixant de banda

el  DCVB de  Moll  i  el  DECat  de  Coromines,  podem  trobar  diferents  tractats  de  lèxic

pallarès, com ara els de Coromines (1935) Pol (1973), Coll (1991), Sistac (1998), Febrer i

Bringué (2007), Ramoneda (2007) o Reñé (2010 i 2011). Una de les opcions que teníem

era aplegar en la nostra tesi tot aquest vocabulari existent i afegir-hi el que poguéssim

aportar nosaltres de nou, però l’hem descartat per dues raons: la primera perquè l'objectiu

d'aquest treball no era aquest, i la segona perquè hem considerat que aquest procediment

alterava  la  metodologia  que  hem  seguit  en  aquesta  tesi  i  feia  perdre  l’oportunitat

d’observar l’abast d’un recull lexicogràfic realitzat sense qüestionaris. L’altra opció, llavors,

era utilitzar només el nostre lèxic i és la que hem seguit, de manera que totes les entrades

que apareixen en aquest recull són extretes a partir de converses informals: mai s’han

cercat expressament, sinó que han aparegut a les entrevistes de manera natural.

D’altra banda, també som conscients que la majoria de reculls lèxics dialectals de caràcter

científic apareixen dividits per camps semàntics, els quals normalment acostumen a fer

referència a la vida quotidiana al camp:  cultius, animals i  vegetals,  oficis, la casa,  etc.

Aquest tipus d’organització certament és una presentació molt més atractiva visualment i

distributiva, però dificulta extraordinàriament la cerca de les paraules i la fa més feixuga.

Existeix l’opció de dividir el lèxic en camps semàntics i incorporar a posteriori un índex de

localització, però aquesta alenteix el procés de cerca i nosaltres som del parer que els

reculls lexicogràfics serveixen per a la cerca i no per a la lectura; així és que l’ordenació

que hem seguit ha estat la tradicional: l’alfabètica.

Moltes de les entrades que apareixen en aquest recull de lèxic han estat documentades



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                280

una sola o molt  poques vegades.  En aquests casos,  especifiquem de quina o quines

poblacions procedeixen. En cas de no dir res, significa que la freqüència d’aparició ja és

més comuna.

En  alguns  casos  d’entrades  ja  presents  en  els  reculls  de  lèxic  existents  o  en  els

diccionaris hem considerat que no calia aportar cap informació més, i per tant hem agafat

directament la definició que ens ha semblat més adient al sentit que li donaven els nostres

informants i n’hem apuntat la referència. D’aquesta manera hem deixat constància de la

vitalitat d’aquestes paraules i també del lloc on s’utilitzen.

Hem escrit  les paraules tal com correspondria segons la normativa ortogràfica. En els

casos que les entrades presentaven una pronúncia diferent de la que es podia interpretar

de la lectura i ho hem trobat interessant, hem indicat la pronúncia en negreta. No ho hem

fet, per exemple, en el diferent lèxic corresponent a la lletra e- inicial (pronunciat  a-) per

evitar repeticions carregoses. Tots els mots que apareixen en negreta, ja sigui a l’entrada

o a la definició, són paraules que tenim documentades. Quan citem alguna altra paraula

en relació de sinonímia o per alguna altra explicació, aquesta apareix en cursiva.

A                                                                                                                                              

acabir Encabir,  amb  canvi  de  prefix.  Documentat  a  Puigforniu  i  a  Rialb.  Mot

compartit amb l’occità.

acaçar Perseguir algú o alguna cosa (generalment persones o animals) amb la

intenció  d'aconseguir-lo. Usat  també amb el  sentit  d'anar  buscada  una

cosa: Antes, la llana nave molt acaçada. Documentat a Peramea.

afaitar Acostumar el bestiar a treballar. Registrem a les valls d'Àneu pronúncies

amb afèresi: faitar.

afamaït Afamat, amb morfologia de la tercera conjugació. Griera (1966-1970 I: 79)

localitzava el mot a Llessiu i a la Vall d'Àneu. Nosaltres el documentem a

Montcortès.
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agossar-se Tornar-se mandrós. De gos, òbviament, amb el prefix a- verbalitzador.

agregat El terme s'utilitza habitualment amb el sentit d'unir una part a un conjunt,

sobretot fent referència a municipis. Així mateix, el documentem també en

l’accepció d’estar avesat o acostumat:  la gent gran som, allò de dir si no

estàs una mica agregat a sortir... (Documentat a Ainet de C.). Tanmateix,

només ho documentem una sola vegada, de manera que no podem afirmar

que el seu ús sigui general.

agulla Barreta de metall  acabada en punta que els fadrins venien per la festa

major del poble per poder recaptar diners i  així  pagar-la.  Documentat a

Ainet de C. i València.

aguller Pronunciat [a u ε].ɣ ʎ  Capgròs, larva de les granotes. Documentat només a

Llessui.

aigua Documentem amb aigua diferents tipus d’infusions. Aquestes són les que

tenim recollides:

1.  aigua fina: infusió feta de flors de salsufragi. S’utilitza com a diürètic.

Documentat a Montenartró.

2. aigua d’hisop: infusió feta amb planta d’hisop. Serveix per alleujar la tos

i els efectes de la grip. Documentat a Montardit de D.

3.  aigua de saüc:  infusió feta de flors de saüc. S’utilitza per tractar els

efectes de la grip. Documentat a Montardit de D.

aïna Eina. D’origen occità (de l’occità antic:  aizina), el terme continua avui ben

viu al Pallars. A Rialb documentem aïnar amb sufix verbalitzador i amb el

sentit de treballar alguna cosa (en el nostre cas, en sentit figurat, ja que

l’informant parlava de  treballar-se la parella). Coll (1991: 32) recull  aïnar

amb el sentit de «preparar un barril abans de posar-hi el vi per primer cop».

aixolugat Sense peu ferm enlloc (definició de la pròpia informant).  El  mot és una

síncope d’aixopluc,  però curiosament amb el  significat  contrari.  Febrer i

Bringué (2007: 86) localitzen el verb aixolugar-se a Vall Ferrera. Nosaltres
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el documentem a Vilamur.

ajucar-se Pronunciat  amb  afèresi:  jucar-se.  Acotxar-se,  ajupir-se.  El  DCVB

documenta  una  accepció  d’ajocar-se amb  el  mateix  significar  que

nosaltres, però no la situa al Pirineu. 

albarda Pronunciat albarda a  Ainet  de  C.  i  Llessui;  i aubarda a  Mont-ros.

Guarniment  de les  bèsties  de  càrrega.  Comú també en  ribagorçà  i  en

gascó,  el  qual  també  vocalitza  la  consonant  lateral  en  síl·laba  travada

(aubardo, Haensch 2003 II: 159).

àlber Pronunciat  albà, una pronúncia que es manté també a l'Arieja per definir

aquest arbre de l'espècie POPULUS (Rohlfs 1977: 89).

Provinent del llatí tardà ALBĂRUS, el mot hauria pogut conservar aquesta Ă.

Tanmateix,  Coromines (DECat) documenta Albe com a topònim a Dorve,

cosa que l'indueix a pensar que es pugui tractar d'una assimilació recent.

albats Albat és la criatura morta abans de tenir ús de raó. Aquest terme s’utilitza

en l’expressió que hem documentat a Peramea  quins albats per riure;

amb el sentit de riure’s de qualsevol minúcia o bé de coses serioses. De la

mateixa informant, en tenim documentada també la pronúncia vocalitzada

aubats.

alberó Herba  que  naix  a  la  muntanya.  Es  tracta  de  l'alberjó (Amygdalus

amygdalo-persica), amb síncope de la consonant fricativa. Documentat a

Aineto. El seu ús poc habitual fa que no hagi vocalitzat la consonant lateral.

alfàbrega Planta  herbàcia  anual  molt  olorosa  (Ocimum  basilicum).  Pronunciat

alfàbrica  a Sorre,  alfàbriga a Aguiró i  alfàbrega a Mont-Ros. Totes tres

pronúncies no vocalitzen la consonant lateral. 

altambaix Daltabaix, mot en què s’interpreta com a preposició la consonant dental

inicial i  on a més s’hi ha afegit  una consonant bilabial nasal epentètica:

daltabaix > de altabaix* > altabaix* > altambaix. Ancara't fotràs altambaix

(Vilamur).
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altava Cerimònia  eclesiàstica  que  es  feia  després  de  Corpus.  Documentat  a

Peramea.

amanós Fàcil de manejar. Documentat a Balestui.

amunterar Amuntegar. Trobem vacil·lació de pronúncia entre amonterar i amunterar,

de la mateixa manera que es vacil·la amb els primitius: amont i amunt.

amoronar Amorronar. Només ho trobem pronunciat amb consonant vibrant a Roní.

«Donar  forma  de  morro»  segons  el  DCVB  –i  aquest  del  diccionari

Aladern–. S'utilitza amb el sentit de doblegar: [...] i totes amoronades cap a

dins  (les  garbes),  amb  lo  blat  a  dins,  amb  l'espiga  cap  a  dins  ben

amoronadeta.

La consonant es pronuncia bategant per analogia amb els derivats d’amor:

amorosir, amorosenc...

amorriar Pronunciat  amurriar a  Ferrera.  «Ajeure's  les ovelles en fer  molta calor,

amb els caps baixos,  fent-se ombra unes a les altres» (DCVB). A Àreu

documentem una variant amb afèresi: murriar, i a Rialb, el participi passat

substantivat:  l’hora  de  la  morriada.  La  [o]  d'aquesta  última  variant,

pronunciada clarament, prové del creuament amb morro.

aneulat Pansit, mancat de vigor. Derivat de neulir-se que documentem a Gerri. A la

Ribagorça es documenta enneulir-se.

anganilles «Sella amb braços que posen forta damunt el bast i serveix per cavalcar-hi

les  dones  o  altres  persones  delicades»  (DCVB).  A  Rialb  i  a  Olp

documentem  també  la  variant  manganilles,  provinent  de  la  pròtesi

ocasionada per la confusió amb la preposició  amb:  amb anganilles > am

manganilles > manganilles.

àngelus Oració en memòria de l'anunciació de l'àngel a Maria. Cultisme que manté

la terminació -us del nominatiu de la segona declinació llatina. Documentat

a Pujol.
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ansolta Càntic  pòstum que es  cantava als  vetllatoris.  A Llessui  documentem la

primera estrofa del Líbera me:

Líbera me, Dómine, de morte ætérna, in die illa treménda:
Quando cœli movéndi sunt et terra.

Un informant de Montardit de D. anomena ansolta al panet que es pagava

a l’amo del  forn del poble com a preu del  lloguer diari.  Segons Violant

(1997 II:157), l’ansolta (que deriva d’absolta,  pel fet que es cantava per

absoldre els morts) també era el panet que «a les cases de pagès, a l'hora

de la missa major, donaven al celebrant [...] per tant que resés absoltes en

sufragi dels difunts de la família».

antera Marge sense llaurar dels extrems de les finques.

antosta Paret  prima  de  rajoles.  Documentat  a  Rialb,  on  també  documentem

l’afèresi: tosta.

apariar Arreglar, preparar.

aplausit El DCVB documenta a Llofriu el substantiu  aplàusit, que significa calma i

lentitud.  Nosaltres  documentem  a  Bretui  aplausit  com  a  adjectiu.

L’informant defineix d’aquesta manera el poble, ja que és de bon treballar

pel fet de tenir les terres de conreu a prop de la vila. A Lluís (1971: 205)

també apareix aquest adjectiu fent referència a la manera de caminar d’un

ramat de corders, definició que concorda més amb el substantiu del DCVB.

apotentat Ric,242amb un determinat poder, en referència a les cases (famílies) d'un

poble.  Derivat  de  potentat,  amb el prefix  a- afegit  per analogia amb els

altres adjectius que comencen per aquesta vocal. Sempre, as pobles, hi ha

hagut cases que, no perquè tinguessen més diners ni menos, però la casa

en si ja ere molt més gran, eren cases més apotentades (Ribera de C.).

apradar Convertir en prat les terres que no ho són. Documentat a Peracalç.

242. Definició del diccionari Labèrnia (més concretament, rich). 
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apuntar Fer punta a alguna cosa. Documentat a Norís.

aquetar Calmar.  El  terme  continua  viu  en  valencià;  nosaltres  en  documentem

només una entrada a Montardit  de D.  Es tracta del  verb  aquietar,  amb

síncope de la vocal i.

aram Coure batut.

arbolat Que està ple d’herbes i sotabosc; per tant, es tracta d’un derivat d’herba

causat per una grafia defectuosa d’herbolat (segons el DCVB). La definició

és nostra i l’hem extret del sentit de la conversa en les nostres entrevistes,

fet que dóna força a la hipòtesi d’Alcover. De tota manera, cal notar que és

un fet estrany que es produeixi una confusió d’aquest tipus en un parlar

occidental.  Aquest  és l’origen de grafies errònies en alguns cognoms o

topònims en català oriental (per exemple el llinatge Parera o el poble de la

Figarosa) que no han estat normalitzats i en els quals la vocal neutra causa

aquestes confusions. En el nostre cas, però, el mot es pronuncia clarament

amb  a  inicial,  cosa que indueix a pensar que podria tractar-se realment

d’aquesta vocal i no d’una  e  mal grafiada. A més a més, també hem de

tenir en compte que la confusió s’hauria ocasionat a partir de la lectura del

terme mal grafiat, un fet difícil d’ocórrer en un món rural tradicionalment

analfabet.

D’altra banda, podria tractar-se d’un castellanisme derivat de  árbol, però

per un costat la semàntica del mot no ho indica i per l’altre hem d’anar molt

en compte a l’hora d’atribuir influències de la llengua castellana sobre el

nostre dialecte. A causa de l’aïllament que sofert per la comarca i la seua

situació geogràfica (ribagorçà per l’oest, lleidatà pel sud, català occidental

per l’est i occità pel nord), el pallarès és clarament el dialecte català menys

contaminat d’estrangerismes. 243

Finalment, optem per afirmar que es tracta d’una centralització del segment

[er-]  inicial,  tal  com ocorre en  [a ]mita  ɾ o  [a ]boló,ɾ 244 tot  i  que en el  mot

243. Per fer aquesta afirmació, considerem ja com a catalans tot el lèxic i la parèmia d’origen
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primitiu herba aquesta centralització no es produeixi.

arç Planta espinosa. A Montenartró ens comenten que s’utilitzaven per cremar

als forns i poder coure el pa.

arçó Fusta del davant o del darrere del bast. Documentat a Isil i Roní.

arcabotes Pronunciat  arcab[ ]tes.  ɔɔ Segons  la  definició  de  l'informant,  eren  uns

quadros de fusta on depositaven l'aigua per després tirar-la a l'era i poder-

ne  traure  la  sal.  Allí  sedimentaven  les  parts  més  gruixudes  i  adquiria

concentració la sal. Documentat, òbviament, a Gerri de la Sal.

Podria  provenir  d'un  calc  semàntic  figurat:  l'alcavot,  l'encobridor  i  el

mitjancer de la prostituta, és també per on ha de passar primer l'aigua per

arribar a l'era. A l’apartat 2.2.4.2 hem vist com els canvis entre consonants

laterals i ròtiques són freqüents.

ardelluc Centaurea  calcitrapa,  una  mala  herba  punxent  que  es  trobava  amb

freqüència als sembrats. 

Es tracta d'una variant d'abriülls (provinent del llatí  APĔRI OCŬLOS), planta

anomenada d'aquesta manera perquè cal anar en compte amb les seues

punxes. A Isil hem documentat la variant arduvell.

aresta Filament de les espigues del blat. Documentat a Isil.

argenda «Conjunt de camps d’una mateixa família» (Coll 1991: 33).

àrguets Àrguens,  «bastidor  que  hom  lliga  damunt  el  bast  de  l'animal  per  al

transport  d'herba,  de  palla,  etc.»  (DLC).  Es  pronuncia  amb [t] a  tot  el

Pallars.  La consonant  dental  epentètica  final  l’hem comentat  a  l’apartat

occità. Sense entrar en la discussió sobre si les considerem la mateixa llengua o no, queda clar

que es tracta de dues llengües molt pròximes en les quals els manlleus són fàcilment assimilables

en les dues direccions.

244.  De fet,  a  la  Geografia  general  de Catalunya,  Carreras (1913-1918) cita  a l'entrada

d'Arboló un documents del segle  VIII on apareix el castell d’Erbolone, de manera que el topònim

també ha patit la mateixa centralització del segment er- inicial.
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1.2.1.6.6 de consonants oclusives. Documentat sempre en plural. 

àrnica Herba acaule (Arnica montana) de flors grogues que creix a l’estatge alpí i

part superior del subalpí i s’usa per curar patacs i macadures (Ramoneda

2007: 25). Utilitzada tradicionalment pels cops i les ferides.

asperges Acte d’escatxigar la porta de les cases amb sal beneïda durant el dimecres

de cendra. Mot compartit amb l’occità aspergés. Documentat a Caregue.

arraiar-se Espavilar-se, arreglar-se.  Documentat a Baén.

És probable que el verb estigui format damunt d’arriar amb una epèntesi

antihiàtica. El DCVB documenta  arraiar a Sant Vicenç dels Horts amb un

sentit  molt  similar  al  nostre:  «Arreglar-se,  observar  conducta  profitosa,

governar-se».

arraval Raval amb pròtesi inicial; barri exterior. Documentat a Rialb.

arreblanir Tornar bla. Reblanir amb pròtesi inicial. Documentat a Escàs.

arrenga Filera. Documentat a Isil. Derivat de reng. A Llessui i Sorpe documentem el

participi  arrenguerat, del verb arrenguerar derivat de renguera. En occità

tenim el verb arrengar: mettre en rang, en ordre (Palay). 

arreplegar Pronunciat  bàsicament  arroplegar  i  roplegar,  tot  i  que  també  podem

espigolar algun cas escadusser d’arreplegar i fins i tot replegar. Ajuntar-se

dues persones, començar a festejar. El mot manté un punt de vista amb

certa intenció despectiva. 

arreuaire Persona que es dedica a fer arreus. Documentat a Mont-ros i Montardit de

D.

arrimflar Inflar-se  l’estómac  de  les  bèsties.  Citem  de  Violant  (1954:  148):

«"Rimflament".  Si  aquest  bestiar  (les  ovelles)  menja  herba  anomenada

miligó [...], melegó [...] o mílgo [...], raidó o roldó, sabudes (mena de julivert

bord) o alfals, quan, al matí, encara no hi ha passat el sol, o bé després

d'haver plogut, els rimfle, i s'arrebentarien si els pastors no fossin amatens
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a  posar-los-hi  una  estaca  de  boix  tendre  dins  la  boca [...]».  L’autor

documenta el mot sempre sense pròtesi inicial.

arrugar Tallar  l’herba  i  deixar-la  en  pilots  petits.  Documentat  a  Surp.  Derivat

d’arruar i conseqüentment, de  rua «Pilot petit d'herba dallada en el prat»

(DCVB). L’aparició de l’oclusiva antihiàtica és deguda sobretot a l’analogia

amb l’arruga, plec de pell o de roba. De tota manera, l’ètim és el mateix en

tots els casos: RŪGA.

arvella Pèsol,  variant,  aquesta  última,  que  s’utilitza  com  a  forma  general.

Documentat només a Llessui.

ascla Estella  grossa  de  fusta  o  d'altra  matèria  sòlida.  Trobem  [ásk aʎ ] en

ribagorçà i asclo en gascó (Haensch 2003 II: 149).

asmari Topònim: Prat dels asmaris. No en podem esclarir el significat.

assoliar Apartar, derivat de l’adjectiu soliu i en última instància de sol. Documentat a

Bernui.

astoret Esparver.

ataumegar Apallissar  algú.  Coromines  (DECat)  postula  que  es  podria  tractar  d’un

creuament  entre  ataubar245 i  estomacar.  Riera  (1992:  596)  també

documenta a Andorra taumell amb el significat de pallissa.

atènyer Abastar, amb els seus diferents significats:

1. Ésser suficient. Documentat a Escàs.

2. «Agafar una cosa que està alta o allunyada, que es necessita allargar el

braç o fer un esforç per arribar-hi» (DCVB). Documentat a Llagunes.

3. Un estri, cenyir completament una cosa. Documentat a Peramea. 

atomit Gelat;  referent  a  les  persones.  Es  tracta  d’un  castellanisme  (atomir).

Documentat a Montardit de D.

245. Ensopir, pertorbar els sentits per efecte de la calor o cops.
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atossar Tossar, donar cops amb el cap. Documentat a Vilamur.

atrapar Aconseguir, arribar: atrapant lo pi cap amont; documentat a Rubió.

atxa Ciri gruixut utilitzat als enterraments. Documentat a Rialb.

atxiquir Retallar, fer disminuir la mida. Documentat a Roní.

aventar Ventar, tocar les campanes alçant-les de boca per amunt. Documentat a

Gerri. Haensch (2003 II: 177) documenta aventá en ribagorçà amb el sentit

de «hacer bajar los troncos por las laderas de la montaña».

aviar Deixar anar. Referit sempre a les bèsties.

B                                                                                                                                             

bací Gibrella de metall. Documentat a Llessui.

baciu Bestiar que no està destinat a la cria.

baiard Estri format d’unes taules aguantades amb dues barres laterals utilitzat

generalment per transportar persones. Mot compartit amb el gascó (bayàr)

i manllevat del francès bayart.

baladreu Sistac (1998:  76) ens comenta que un  baladreu és algú cridaner  i  Pol

(1973: 11) que es tracta d’algú que grita sin ton ni son. En el nostre cas,

l’informant  ho  utilitza  per  definir  un  mestre  d’escola  i  titllar-lo  de  mala

persona. Documentat a Escàs.

balaga Sense  res  dins  del  cap.  Procedent  de  l’expressió  baliga-balaga.

Documentat a Montardit de D.

balançada L’efecte de balançar, verb que també documentem.
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baldufar Al  DCVB Alcover  definia  baldufar com «inflar-se  o  fer  bony  una  cosa

buida».  Tanmateix,  el  BDLC  (1907:  15)  ho  definia  com  a  sinònim  de

bofegar (Cremar superficialment fent sortir bòfegues). És aquest sentit el

que nosaltres hem documentat a Ainet de C.

balejar Pronunciat  balear a la Vall d’Àssua, que és on ho documentem. Passar

l’escombra per damunt del blat per eliminar residus que resten després de

ventar.  L’estri  utilitzat  era  la  balejadora (pronunciat  baleadora),  una

escombra feta de rames grans. En ribagorçà trobem balea i esbalea.246

ball Presentem a continuació tota una sèrie de balls de diferents festes que,

tot i tractar-se d’un tema més aviat etnogràfic que no pas lingüístic, hem

cregut que valia la pena deixar-ne constància. Són els següents:

1.  ball de casats: ball de festa major on solters ballaven amb casades i

viceversa.

2. ball de la toia: ball de festa major on el guanyador d’una rifa, a més a

més tenia el dret de regalar una toia (ram de flors) a la noia que volgués i

aquesta estava obligada a concedir-li un ball, el qual ballaven tots dos sols

davant de tot el poble.

3. ball de pensaments: ball on el noi havia de comprar un ram de flors a

la noia i  ella un pensament per ell.  Tanmateix,  el noi es veia obligat a

pagar-lo,  fet  que  feia  que  molta  gent  no  estigués  disposada  a  ballar

aquest ball. 

4.  ball de rams: ball on el noi havia de comprar un ram i regalar-lo a la

noia que li semblés. Aquest era el més popular de tots.

5. ball de rellevo: ball d’intercanvi de parelles. 

246. En Haensch (2003 II: 166) trobem: «baléya = "escoba de mimbre" en FERRAZ; Dicc.

Acad.:  balea =  "escobón para barrer las eras "; en leonés:  baléyu =  "escoba de abedul"; gasc.

baléjó,baréjo.».
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6. ball del farolet: documentem farolet a la Vall d’Àssua i farolillo a la Vall

de Cardós. Ball on els nois compraven un fanalet (generalment de paper) i

convidaven la noia a ballar aquest ball amb el fanalet encès. 

7. ball dels fadrins majors: Pronunciat generalment dels fadrins maiors.

Els dos fadrins (noi i noia) més grans ballaven aquest ball. Cadascú amb

la seua parella, però.

8. l’esquerrana, la passa i el nus balls tradicionals que documentem que

es ballaven a la Vall d’Àssua i a Sort.

9.  ball de potros: ball que ballaven els fadrins jovenets (els  potros) que

pagaven els músics per primera vegada; aquests els dedicaven un ball

que es ballava sempre amb gorra musca, amb una ridorta a dins per fer-la

aguantar ben dreta (Violant 1981: 32). Documentat a Aguiró i Peramea.

Els següents balls els tenim documentats, però no en tenim l’explicació:

1. ball dels bastons, documentat a Aineto i ball de bastons a Rialb o ball

de l’escampa. Segons Febrer i Bringué (2007: 49) es tracta d’un ball on

un bastó o una escampa substituïa la balladora.

2. ball de la majordona, documentat a Ribera de Cardós.

3. ball de compromís, documentat a Bretui.

4. la raspa, documentat a Altron.

5. el tiroliro, documentat a Altron.

baltranquejar Pronunciat  baltranqueiar  a Roní.  No  n’escatim clarament  el  significat.

Probablement significa moure’s d’un costat a l’altre sense estar assegurat.

banyeria Conjunt de banyes. Documentat a Isil.

barallar-se Pronunciat asbarallar i abarallar. Majoritàriament,  el  verb  s'utilitza

pronominal amb el pronom situat davant (s’asbarallen). De fet, les pròtesis

provenen  d'aquesta  pronúncia: es  barallen,  on  el  pronom  acaba  per

integrar-se al verb i finalment s'acaben concebent tots dos com una unitat.

barça Esbarzer. Comú també en ribagorçà.
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barçal Conjunt de barces. Comú també en ribagorçà.

barcer Mata  de  barces.  Documentem  barcer  a  Llagunes,  barcera a  Gerri  i

Peramea, i barçar a Malmercat. Comú en ribagorçà.

bardera Gran foguerada.  I al fer una bona bardera de foc aguells animals ja no

s’acostaven. Documentat a Escàs. Comú també en ribagorçà.

A Soriguera tenim el topònim Llau de la bardaleda, en aquest cas, però,

es tracta d’un derivat de barda, amb el sentit de bardissa.

barrancada «Avinguda d'un barranc» (DLC). Documentat a Gerri i Mencui.

barreja Pronunciat barreja, barreia o barrea. Beguda feta de moscatell i anís.

barrica Tipus de bota de vi. Mot provinent del gascó  barrique (DECast) que en

català només s’havia documentat amb diminutiu:  barricó.  Documentat a

Alendo.

bast Sella per a les bèsties de càrrega.  La persona encarregada de fer  els

bastos era el  baster. També documentem l’expressió  a bast (a Ainet de

C. i  Lleret)  amb el  significat  de carregat  damunt del  bast,  de portar  la

càrrega damunt del bast de l'animal.

batall La  peça  que  penja  dins  de  l’esquella  per  fer-la  sonar.  Documentat  a

Tornafort. Tenim batállo en aragonès, batàlh i batày en gascó i provençal

(Haensch 2003 II: 171).

batallera Bastó per  fer  caure la  fruita  dels  arbres.  De fet,  però,  es tracta  d’una

batolla, pronunciat  batallera segurament per analogia amb  batall, pel fet

que també es tracta d’una peça allargada amb la funció de donar cops i

també perquè documentem del mateix informant  batallerot, en masculí,

cosa que dóna com a més improbable una analogia amb batalla (batallar

amb l’arbre) amb el significat més allunyat.
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Segons Pol (1973: 11), batallar significa «Hacer caer las nueces del árbol

con un palo muy largo, cuando es la época de su recogida». El nostre

informant també parla de la batallera per a les nous.

batan Rebombori, soroll gros: estan en un batan de música que no senten res.

Documentat a Isil.

batanar Treballar o fer feines intensament. El més probable és que provingui de

batan, un estri per treballar el tèxtil. La primera accepció de  batanar és

treballar les teles amb aquest estri. A partir d’aquí s’ha extrapolat al Pallars

cap a tot tipus de feines. La relació amb l'entrada  batan (rebombori) ja

seria més complicada, tot i que no del tot descartable.

batent Segons  el  DIEC,  «lloc  on  bat  el  sol,  la  pluja,  la  llum…».  Segons  el

Diccionari  Labèrnia (1864: 193),  es limita el  significat  només al  lloc on

tocava molt  el  sol.  Amb aquest significat  ho hem documentat  a Escàs:

foteve un batent de Déu.

batedor Pronunciat  batidor.  Era  de  batre  (Coll  1991:  35),  substantiu  del  qual

deriva. Batidor, pronunciat amb i, ja es troba documentat en l’obra de Llull

(DECat).

batlliu Referent al batlliu de Sort. Tota la zona que era responsabilitat del batlle.

batumer El DCVB defineix l’entrada com a  multitud,  i  com a exemple posa «Un

batumer  d'infants»  a  Bonansa.  Nosaltres  documentem  un  batumer  de

canalla a Mencui.

batzam El DCVB torna a definir l’entrada com a  multitud, i com a exemple posa

«Un batzam d’homes» a Bonansa. Nosaltres també tornem a documentar

batzam a Mencui i es refereix un altre cop a multitud de canalla.

baürta «Plantes del sotabosc» segons el DCVB i «mena de boscos, sobretot de

ribera on predominen els  arbres blancs» segons el  DECat.  Coromines
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creu que es tracta d’un derivat de besurt,247 de manera que es tractaria,

segons  la  definició  del  filòleg,  d’un  bosc  on  abunden  aquests  tipus

d’arbres.  Hem parlat  a  l’apartat  2.1.2.10 de la  tendència  de la  llengua

catalana a desfer els hiats. Aquesta tendència ha donat a partir de baürta

la variant burta, la qual també apareix al DECat identificada també com a

«bosc de ribera». Tanmateix, segons el nostre informant, burta torna a fer

referència a sotabosc:  aquí mateix a sota aguet xop, que lli hi ha tanta

burta, allí surt la font; una definició que coincideix amb l’entrada bultra del

DCVB: «Conjunt  d'arbres o altres plantes,  que forma aparentment una

sola massa» La variant bultra prové forçosament d’una hipotètica *burtra,

una  epèntesi  assimilada  de  burta.  Documentem  baürta a  Caregue,

mentre que burta ho trobem a Peracalç. És comú també en ribagorçà.

beçulla Vas  d’escorça  de  bedoll  per  poder  beure  a  les  fonts.  Deriva  de  beç

(bedoll), i d’aquí que s’escrigui amb e (i no amb a de vas); això no obstant,

documentem baçulla a Caregue i a Roní (també a Tor, segons el DECat),

baçull a Roní, però també beçulla a Alins i beçull a Roní. Pol (1973: 11)

ens parla de la bensulla com el «vaso hecho con corteza de abedul». El

fet de documentar aquesta alternança de vocals podria fer pensar que es

tracta d’un mot  importat  del  català oriental,  però no ho diu pas així  el

DCVB, que el documenta només al Pallars. L’analogia amb bassa i també

amb vas podria haver influït en les formes amb  a, ja que es tracta d’un

estri  relacionat amb l’aigua i les fonts. Pel que fa a les formes amb  e,

respondrien a l’etimologia. Griera (1930: 149) ens parla d’aquest estri com

un caçull.248

bedre «Bosc sense pins» segons el DCVB; «camp que es deixa per a pasturar»

247. Podeu consultar-ne l’entrada una mica més avall.

248. La citació de Griera ens diu: «Els pastors del Pallars es preparen un vas per beure

aigua amb la pell de l’abedoll. Aquest vas és conegut amb el nom de caçull, derivat de caça. La

formació  de  caçull s’explica  perquè  caça,  igualment  que  el  caçó,  té  un  significat  netament

especificat: la caça és d’aram i és gran; el caçó també és d’aram, però és més petit»
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segons Sistac (1998:  76).  A Llessui  documentem la variant  dissimilada

bedri.

bellota Fruit de l’alzina.

berena Menjada que es fa a mitja tarda. En deriven els substantius  brena, amb

síncope de la e, i brenada.

bessonar Parir  bessons  o  més  en  una  sola  vegada.  Documentat  a  Llessui  i

Montcortès.

bestall Bestiar, conjunt  de bèsties criades per al  servei i  utilitat  de l’home. Es

tracta del substantiu bèstia amb el sufix -all que expressa “conjunt o gran

quantitat de…” Mot infreqüent en català, ja que el substantiu que designa

el conjunt de bèsties és bestiar. Per tant, creiem que l’origen d’aquest mot

rau en el francès bétail, el qual s’hauria importat directament sense passar

per l’occità (que també pronuncia bestiar). Documentat a Bonestarre.

besurt Sorbus aucuparia,  «arbre de les clarianes del bosc» (Ramoneda 2007:

25).  Rohlfs  (1977:  63)  postula  que potser  es tracta d’un nom d’origen

preromà i documenta diferents variants a Gascunya i Catalunya, com per

exemple bisurp, a la Vall de Boi.

bilent Joc de canalla d’amagar-se. Pol (1973: 12) ho documenta com a bibent.

bisbot «Ventrell  del  porc,  farcit  de pasta de botifarra» (DCVB).  Documentat  a

Araós i Montardit de B.

bladeta Espècie fina de blat, substantiu del qual deriva.

blegar Doblegar, pronunciat amb afèresi. Documentat a Llessui.

bocafoscant Documentat en l’expressió a bocafoscant. A boca de nit.
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bocoi Bóta gran on s’hi guardava el vi. Documentat a Peramea i a Ribera de C.

bogar Adobar la terra amb el fem del bestiar.

bojada Bogeria. Documentat a la Vall de Cardós.

bolangera Dansa  popular  que  es  balla  a  bona  part  del  Pirineu.  Amb  la  mateixa

etimologia  que  balanguera,  es  tracta  probablement  d’un  gal·licisme

(boulangère, pastissera) segons el DECat.

boles Joc  de  bales,  pronunciat  boles per  analogia,  ja  que  les  bales  eren

rodones.

bony «Turó,  serrat,  cim  d’una  muntanya»  (Coll  1991:  36).  Documentat  a

València d’À.

bordaler El que viu a la borda, per tenir cura del bestiar. Documentat a Malmercat.

bordegot Nen entremaliat. Derivat de bord. Comú també en ribagorçà.

Bordons Segons  el  DCVB,  són  «els  tres  estels  que  formen  el  cinturó  de  la

constel·lació d’Orió». El mateix diccionari també els defineix més endavant

com «els tres primers astres», suposadament que apareixen cap al tard. 

Per part nostra, els Bordons són estels del cinturó que apareixen o bé a

punta de dia o a mitjanit, segons l’època de l’any.

borra Herba seca. Documentat a Vilamur.

borrascall Nevada petita. També amb el sufix -all (igual que bestall), però no amb el

significat  de  gran  quantitat,  sinó  al  contrari:  mena de... Documentat  a

Puigforniu.

borrec «Animals de llana d’un a dos anys» (DEC). 
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borruga Berruga; variant amb assimilació. Documentat a Tavascan i Tírvia. Comú

també en ribagorçà.

boscat Adjectiu que significa ple d’arbres.

bot «Mesura de vi de més o menys 60 litres (8 quartes)» (Ramoneda 2007:

104). Per extensió, de la bóta que conté el bot també se’n diu bot.

botana «Conjunt de tres peces de banya tornejades que formen el broc i el tap de

la bóta de cuiro» (DCVB). Documentat a Ribera de C.

botja  de  st.

Joan
Espernallac, Santolina chamaecyparissus. Documentat a Soriguera.

braçadera Ansa o corretja per subjectar alguna cosa. Documentat a Tírvia. 

Segons els diferents diccionaris, braçadera és un sinònim de braçalet o bé

designa una part d’una armadura. Riera (1992: 163) documenta braçalera

a Andorra amb un significat més semblant al nostre: «cada una de les

dites corretges amb què el veremador es carrega el gorp a l’esquena». 

braçat 1.  Quantitat  d’alguna  cosa  que  es  pot  transportar  amb  els  braços,

generalment llenya.

2. Acció d’agafar alguna cosa amb els braços. Documentat a Baén.

braguer Mamelles de la vaca o d’altres mamífers de quatre potes.

brasquera Conjunt  de  brases.  Documentem  brasquera a  Àreu  i  brasqueral  a

Peramea. Aquesta última variant la troba també Moret (1993: 118) a les

Paüls. Deriva del substantiu masculí brasquer.

bres Bressol. Documentat a Peramea i a Roní. Comú també en ribagorçà i en

gascó.

bressat Bres, substantiu del qual deriva. Documentat a Peramea.
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brímet Variant vime, branca de salze utilitzada per fabricar cistells. Tenim també

la variant brímen, amb presència de [n] etimològica (procedeix de VĪMEN),

totes dues documentades a Gerri.

brincar Saltar.  Castellanisme  que  documentem  a  Aineto.  A  Sellui  també

documentem blinco com a sinònim de salt.

brindar Oferir. Documentat a Llavorsí.

bringuera Embotit fet amb cotnes, sang i carbones (definició de la pròpia informant).

Documentat  a  Altron.  Segons  el  DCVB,  es  tracta  d’una  contracció  de

Berenguera, ja que a Andorra es documenta la variant brenguera, la qual

també fa referència a l’embotit. De tota manera, l’etimologia resta incerta.

Riera  (1992:  165)  i  Griera  (1966-1970  II:  288)  només  documenten  a

Andorra la variant amb i: bringuera.

broc Bastonet sense fulles.

brossat Mató.

bruent Roent. Derivat de brusir (abrusar). Documentat a Tavascan.

brueta Carretó.  Pres  del  francès brouette i  documentat  a  Lleret,  justament  al

nord. Comú també en aranès. En ribagorçà trobem les variants brugueta i

grogueta (Haensch 2003 II: 164).

brufejar Pronunciat  brufear a  Mont-ros.  Bufar  el  vent  característic  del  principi

d’una nevada, amb uns quants flocs de neu. Trobem també el substantiu

amb  el  sufix  -ada,  brufeada,  amb  dues  accepcions:  “conjunt  o  gran

quantitat de…” i amb el de “fenomen meteorològic”. Es tracta d'un derivat

de  brufar (escatxigar),  amb  canvi  de  sufix  i  també  mínimament  de

significat.

bocinar Pronunciat  bucinar a  Isavarre.  Fer  bocins.  També  tenim  els  derivats
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esbocinar, pronunciat asbucinar i amb el mateix significat (Jou i Llessui), i

embocinar,  pronunciat  ambucinar  (Escàs)  i  que  significa  introduir

quelcom fet a bocins dintre d’algun recipient o cavitat. 

bufar 1. Créixer ràpidament una planta. Documentat a Esterri i a Tavascan. En

gascó «manger avec excès» (Palay).

2. pron. Fer-se malbé un aliment. Documentat a Bretui i a Surp.

bufit (de neu) «Gran  massa  de  neu  arrossegada  per  la  força  del  vent  impetuós»

(DCVB). Documentat a la Vall de Cardós. 

bugader Cossi on es feia la bugada.

bull Embotit típic amb diferents variants. Enumerem a continuació tots els tipus

de bull que hem documentat.

1. bull de cotnes: fet amb carn magra, la cotna del porc i cansalada.

2. bull de la llengua: fet amb carn magra, la llengua del porc i cansalada.

És sinònim del bull del vistaire.

3. bull del vistaire: bull fet amb la llengua, carn magra bona i una mica de

greix (definició del propi informant). És el que es dóna a la parella dels fills

quan ve a casa. De fet, és el bull que es dóna al vistaire («fadrí que va a

vistes249 per tractar de festejar o de casament», DCVB). Vistaire, referent

al  bull,  ho  trobem  també  en  funció  de  nominatiu.  Deriva  de  vistes,

òbviament.

4. bull de sang i greix: documentat a Aineto.

5. bull d’ou: fet amb carn magra, cansalada, ous i pa.

6. bull de fetge: documentat a Ribera de C.

7. bull de gras i magre: documentat a Ribera de C.

bullidera,

aigua

Qualitat de l’aigua que bull. El DIEC documenta el mot com a substantiu

amb  el  significat  d’«acció  de  bullir».  Nosaltres  el  documentem  com  a

249. Remetem a l’entrada vistes: Anar a tractar de festejar o casar-se. Documentat a Isil i

Ribera de C.
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adjectiu,  sempre  acompanyat  del  substantiu  aigua.  Es  tracta  d’una

confusió de sufixos: del sufix  -ora hauria passat  al  sufix  -era <  -ARIUS,

-ARIA, tan altament prolífic en pallarès.

bullir (el fem) Escalfar-se el fem i fer-se malbé.

burell Llana basta. De color negre o molt fosc segons Febrer i Bringué (2007:

61). Documentat a Rialb.

burralla Conjunt d’animals format pels ases i els muls. No documentem aquesta

entrada  a  cap  diccionari  conegut.  Només  en  trobem una  referència  a

Riera (1992: 170), que documenta burrell, amb el significat de “matxo” a

Andorra. Queda clar que es tracta d’un derivat de  burro, mot amb certa

presència a la nostra zona, però molt per davall del seu equivalent català

ruc. Documentem una sola entrada en plural: burralles, a Llavorsí.

burruga Berruga amb assimilació. Documentat a Bernui.250

burs «Doll, raig impetuós d’aigua o de líquid» (Coll 1991: 37), derivat del burs

(o burç) «xoc, empenta, aürt, cop penetrant » (Faraudo de Saint Germain

1998: 151). Quan torna a puiar l'aigua de baix, de la central de baix, surt

250. El mateix informant de Bernui ens explica el següent mètode per fer-les traure:

Agafar un full i escriure-hi el nom, cognoms de la persona afectada i el número de berrugues.

Seguidament s’han de collir d’un ginebre tants ginebrons com berrugues té aquella persona. Entre

dues lloses petites de pedra s’hi col·loquen els ginebrons i la nota, i es deixa el conjunt al peu del

ginebre resguardat de l’abast dels animals i es resen tres parenostres a la Santíssima Trinitat. Tot

seguit es mira cap al cel i hom se’n va sense comentar a ningú res del que ha passat.

És  un  fet  ben  curiós  la  quantitat  de  mètodes  que  té  la  cultura  popular  per  traure  les

berrugues  a  les  persones.  Sense  anar  més  lluny, tota  la  vida  he  vist  venir  persones  a  casa

demanant al pare d’un servidor si els podia traure tal berruga o tal altra. El seu mètode també

consistia en resar tres parenostres (sense ginebrons, però) i puc donar fe que funcionava en molts

casos. Fins i tot en el meu cas, fent creure a un amic que li havia aplicat el mètode del meu pare

vaig aconseguir que li desaparegués una petita berruga que tenia al coll.
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un burs, una espumera blanca... Documentat a Llavorsí. A Ribera de C.

trobem el derivat bursada, amb el sentit de punxada aguda: Me fa cada

bursada (la cama).

burta V. baürta. Documentat a Peracalç.

buscall Branca petita d’un arbre. En deriva el substantiu buscallada, documentat

a Sellui i que es tracta del cop que es dóna amb un buscall. 

C                                                                                                                                             

cabanera «Camí ramader de més de 32 pams d'amplària» (DLC).

cabarrut Caparrut, amb sonorització de l’oclusiva bilabial. Documentem cabarrot a

Sorre i cabarrut a València.

cabéstre Corda que es lliga  al  cap dels  cavalls  o de les  mules  per  menar-los.

Documentat a Altron.

cabiró «Biga mitjana o petita que forma el pendent de la teulada i suporta els

llistons» (DEC). Documentat a Llessui i a Surri.

cairat Quadrat,  amb quatre caires.  Documentat  a Gerri  fent  referència a una

determinada manera de tallar les patates.

calamit «Passat, mig florit» (Ramoneda 2007: 94). Documentat a Esterri. A Escàs

i Vilamur hem trobat el derivat verbal encalamir-se amb el sentit de fer-se

malbé alguna cosa. Podria provenir de calamitat, amb el sentit etimològic

de plaga.

calàs Espècie de graner de fusta per guardar-hi el blat (Coll 1991: 38). Segons

Pol (1973: 13) es localitzen dintre de les cases. Documentat a Ainet de B.
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camatimó Timó  de  l’arada.  Documentat  a  Vilamur.  A  Tírvia  trobem  la  variant

dissimilada comatimó.

cambra Espai d’una casa en què durant la festa major i les vigílies hom podia anar

a menjar i beure vi gratuïtament. Generalment, però, documentem el verb:

fer cambra. Violant (1997: 14) ho defineix com una «institució jovenívola

que consistia en una casa on anaven a menjar i a beure tota la gent del

poble que feia festa major, pagant els fadrins i també els forasters que hi

assistien».

camí Vegada. El mot gaudeix encara de molta vitalitat,  tot  i  que el normatiu

vegada mostra clarament les intencions de substituir-lo.

caminer «Empleat  que  adoba  els  camins  que  depenen  de  l'Estat  o  d'altra

corporació oficial» (DCVB).

Candelera Festa de la Mare de Déu de febrer.

canemís Tela de cànem que s’utilitzava sobretot per fer llençols, coixineres, etc.

Probable dissimilació de canemàs, potser per diferenciar-la de canemar

(camp de cànem, mot que documentem a Vilamur).

cana Soca. Documentat a Isil. Es tracta d’un dels pocs casos que podem trobar

de [n] com a resultat de l’evolució del grup -NN- llatí, en comptes de [ ].ɲ

canot Branca  seca  d’un  arbre.  Documentat  a  Montardit  de  B.  i  Roní.  De  la

mateixa manera que  cana,  es tracta d’un dels pocs casos que podem

trobar de [n] com a resultat de l’evolució del grup -NN- llatí, en comptes de

[ ].ɲ

cantill Cantell, amb dissimilació vocàlica ajudada per l’analogia amb el sufix -ill <

-ICULUS, -ICULA. Documentat a Llessui.

cantra Cànter. A Àreu documentem la variant prefixada ancantra.
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capçada Part més elevada d’un terreny. Sinònim de cap (part més alta d’una cosa,

DLC), d’on deriva. El DCVB situa el mot a la Vall d’Àneu. Nosaltres l'hem

documentat a Llessui. 

capcina Part  de  dalt  d’un  arbre.  Deriva  de  la  mateixa  accepció  de  cap que

capçada. Documentat a Roní.

carall Interjecció que denota enuig, admiració, rebuig... L’acostumem a trobar en

diferents posicions:

1. carall de + substantiu. Denota un valor despectiu cap al substantiu en

qüestió. El carall de corder, ja l’hem de matar demà (Ainet de C.).

2. Fotre, enviar alguna cosa al carall. Engegar a passeig alguna cosa.

fotre-hu tot al carall (Gerri).

3.  al carall + substantiu. Engegar o donar alguna cosa per acabada.  Al

carall tall! (Montenartró): indica que el tall d’alguna eina (en aquest cas

una motosserra) ja s’ha fet malbé.

4. un + substantiu + del carall. També denota un valor despectiu cap al

substantiu. És un poblot del carall (Montcortès).

5. Ni + SN + ni un carall. Res de res. Sense menjar res ni beure un got

de llet, ni un carall (Sorre).

6.  que  carall! Interjecció  equivalent  a  que  collons!,  amb  el  sentit  de

negació total Que carall de dona’ls-hi re (Sorre).

7. carall! Expressió de sorpresa. Carall, quina parella! (Sorre); d’on carall

surts (Vilamur).

8. i carall! Expressió equivalent a només faltaria. I carall, si van saludar…

(Vilamur).

També documentem els següents derivats:  carallot,  carallotot i  carallet

(segons el matís que s’hi vulgui donar) amb el sentit d’home curt, ximple i

de poc enteniment; carallada: fotesa, cosa de poca importància; carallar

i  carallejar (pronunciat  carallear):  fer  el  carallot.  Caramet,  com  a

eufemisme de caram i caramot com a eufemisme de carallot.
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caramelles «Aplec de fadrins que el Dissabte de Pasqua van a cantar i sonar a les

cases conegudes, amb cançons de felicitació per la festa o d'al·lusió a la

gent de la casa» (DCVB).251

carbones Pronunciat carb[ɔɔ ]nes.  Síncope del substantiu compost format per carns

bones i referit a la carn magra del porc. Documentat a Altron. 

cardamella Varietat de card. Segons la definició de l’informant (són allò que fan lo

groc al mig); en aquest cas estem parlant de la Carlina utzka.

Ramoneda (2007: 27) documenta les variants  gargamella  (procedent de

metacedeusi) i carlina cardiguera; nosaltres també documentem a Rialb la

variant dissimilada  garfamella. Es tracta d’un derivat de card procedent

de  CARDUA MELĬNA, uns cards de color groc viu i  de color de mel, amb

assimilació -elna > -ella (DECat). N’és emparentada la variant escarnella,

documentada  a  Elx  per  Segura  (2001:  480)  i  que  defineix  com  a

251. A Altron documentem la següent, en referència al poble veí d’Escàs, importada per un

mestre valencià:

Al pueblo amable d’Escàs
pedimos con gran contento
llevar la cesta al rebost.
En ella nos pongan huevos,
langonizas y cholizos
y también pongan un pollo
para hacer una merienda,
que invitados quedan todos.

A Rialb aquesta altra:

Caramélles de Gustí Painols, 
aquest any ja us cantem per aquests volts
i aquell que no'n sigue mandrós,
que vingue, que vingue, que menjarà ous.

Els demostratius pronunciats amb oclusiva velar sorda juntament amb part del lèxic (aquests

volts) denoten que es tracta d’una cançó importada d’alguna zona de parla oriental, a pesar dels

subjuntius amb el morfema -e.
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procedent de l’occità cardavello. Documentat a Romadriu. 

cardar 1. Pentinar la llana. Documentat a Norís.

2.  Fotre.  Documentat  a Peracalç,  on també trobem la variant  protètica

encardar, pronunciada ancardar i amb el mateix significat.

cardigàs Segons Oliva (1908: 423-424) , es tracta probablement de la varietat de

card  Dipsacus  sylvestris,  la  qual  documenta  a  Sopeira.  Tanmateix,  el

nostre informant de Romadriu el defineix com un sinònim de cardamella i

també  Ramoneda  (2007:  27)  considera  les  variants  cardiguera i

gargamella sinònimes  de  cardamella (que  defineixen  com  a  Carlina

aucaulis). De fet, es tracta de diferents varietats de la família dels cards,

cosa que fàcilment pot portar a confusió entres unes i altres. Pol (1973:

14) defineix cardamella com a carxofa silvestre, i  cardiguera com a card

silvestre.

Les  fulles  d’aquesta  planta  (les  del  cardigàs)  es  posaven  dins  de  les

ferrades  a  l’hora  de  transportar  la  llet  i  servien  perquè  aquesta  no

escatxigués.

carga Unitat de mesura que correspon a la quantitat de pes o volum que pot

transportar  una  bèstia.  S’utilitza  molt  en  l’expressió  a  cargues,  que

defineix la  manera de transportar  diferents coses damunt de la  bèstia.

Síncope de càrrega.

carner Armari on es guarda la carn. Documentat a Arrós de C.

carnissera Unitat  de pes utilitzada generalment  per  pesar  carn.  Segons el  DIEC,

equival aproximadament a 1.200 grams. Documentat a Llagunes.

carraca Documentat a Rialb i a Montardit de D. «Estri de fusta amb una lamineta o

llengüeta flexible que, en fer-lo girar, produeix un seguit de sons secs i

estridents» (DLC). Documentem a tota la zona una sèrie de sinònims que

fan  referència  a  aquest  estri.  Són  els  següents:  carraus a  Caregue  i



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                306

Soriguera; carretes a Caregue; matajueus a Montardit de D., matraques

a Cabdella i tràssec a Soriguera.

Carraca  i  carrau tenen origen onomatopeic, de la mateixa manera que

tràssec sembla que també ho sigui,  tot  i  que no ho podem assegurar;

Matraca prové  de  l’àrab  vulgar  mat ṭráqa (DLC);  matajueus deu  el  seu

origen al  fet  que  l’instrument  s’utilitzava  per  Setmana Santa  durant  la

celebració d’un acte que tenia el mateix nom, pel fet que els jueus foren

els  qui  varen  assassinar  Jesucrist;  finalment,  carreta es  tracta  d’una

metacedeusi originada a causa de les característiques onomatopeiques

que es representen en les consonants vibrants i oclusives.

carrerada «Camí de ferradura pel qual passen els ramats de bestiar» (DCVB).

carrerola Carrereta, cama-sec (Marasmius oreades). Derivat diminutiu (-ol < -olus,

-ola) de carrera. Documentat a Alins i Surri.

carric-

carrocs

Cartílags  de  la  tràquea  del  porc.  D’origen  clarament  onomatopeic,  ho

documentem a Isil. Febrer i Bringué (2007:19) documenten també carric-

carrac amb el mateix significat a Vall Ferrera. Vallverdú (1996: 22) també

escriu  carric-carrocs,  amb  o i  en  plural.  No  és  estrany  en  pallarès  la

confusió de les vocals a, o en l’última síl·laba àtona, tal com hem vist en

l’apartat 2.1.1.1 de vocalisme àton.  Es tracta d’una onomatopeia força

prolífica,  ja  que  tradicionalment  ha  designat  diferents  sorolls.  Segons

Griera (1966-1970 III: 260) el carric-carrac és el «soroll que fa la fusta que

es riboteja». Violant (1992: 46) ho documenta com a sinònim de carraca

també al Pallars.

carriolera Renguera. Derivat de carrer. Documentat a Escós.

carriscle Espinada, columna vertebral. Documentat a Isil.

carrota Pastanaga.  Pres  directament  del  francès  carotte,  per  la  qual  cosa  ho

trobem també en rossellonès. Documentat a Isil.

carter «Pila de cartes que,  en un moment determinat del joc, encara no han
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estat distribuïdes entre els jugadors» (DIEC). Documentat a Araós.

cartre «Cadascun dels dos coves fondos que es posen un a cada banda del

bast i serveixen per traginar herba o altres coses» (DCVB). Normalment

s’utilitza en plural,  cartres,  pel  fet  d’anar sempre un a cada costat  de

l’animal.

cartró Cartre de mida més petita. Derivat de cartre, amb el sufix diminutiu -ó <

-ŌNE.252 Documentat a Sorre i comú també en ribagorçà.

cataplasma «Pronunciat  cataplasme. Medicament blan de plantes cuites amb aigua,

que s'aplica exteriorment a la part malalta del cos» (DCVB). Documentat

a Ainet de C. i Aineto.

catxillada Conjunt de nens i nenes petits. Podria venir d’una metàtesi de xicalla on

s’hi hauria afegit posteriorment el sufix col·lectivitzador -ada < -ATA.

cava Celler sota terra on s’hi guarden els aliments. Mot pres directament del

francès cave segons el DCVB. Documentat a les valls d’Àneu.

cavall fort Joc de canalla. Documentat a Roní.

cerut «Rebuig d’una bresca» (DLC). Derivat de cera. Documentat a Escós.

cescle «Cèrcol de bóta o d'altre recipient  de dogues» (DCVB).  Documentat  a

Llessui.

cinto Corretja de cenyir.

civera 1. Baiard. Documentat a Llessui.

2. Espècie de baiard format per dues vares de fusta llargues i paral·leles

unides  a  una  espècie  de  pastera  també  de  fusta  i  que  servia  per  a

transportar  la  sal  de  les  eres  fins  a  les  casetes  a  Gerri,  on  ho  hem

252. Sufix que s’ha vist reemplaçat per -et < -ĬTTU (petitet, cartronet…).
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documentat.

Mot compartit amb el gascó cibéres (el qual ho pronúncia amb e tancada,

mentre que nosaltres ho documentem amb  e oberta)  i  amb el  francès

civière.

clarimina Planta  ornamental.  Documentat  a  Saurí,  on  també trobem una variant

amb pròtesi: esclarimina. No n’hem aclarit el nom científic.

clàudia Varietat  de  pruna  (Prunus  domestica  italica).  A Peramea  documentem

prunes  clàudies,  i  també  una  variant  amb  confusió  entre  laterals  i

ròtiques: cràudia.

claviller Turmell.  Documentat  a Peramea i  a Ribera de C. Tenim  clavillero a la

Ribagorça i a Benasc (Haensch 2003 II: 120).

cledó Espècie de biga o barana de fusta. Derivat de cleda, de la qual en forma

part.

clina Conjunt de pèls llargs i aspres que alguns animals tenen al bescoll. En el

nostre cas es tracta dels cavalls i  dels porcs. A Llagunes documentem

també la variant dissimilada cluna.

clucar El joc infantil d’amagar. Documentat a Ainet de B., on la informant afirma

que allí se’n diu jugar a caçar o bé a acaçar.253

coberterar Pronunciat cuberterar. Posar coberta. Documentat a Rialb.

coentura Coentor, amb canvi de sufix. Documentat a Llessui.

cofarna Cofurna, amb assimilació vocàlica. En el nostre cas, situada a l’interior

d’un  arbre  on  algú  de  poca  estatura  podia  amagar-se.  Documentat  a

València d’À.

253. V. l’entrada acaçar d’aquest apartat.
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coladora Colador  utilitzar  per  colar  la  llet,  consistent  en  un  drap  fet  d’una  tela

semblant a la llana (descripció feta per la pròpia informant). Comú també

en ribagorçà.

colera Herbacol (Cynara cardunculus), utilitzada per fer quallar la llet. Derivat de

colar, ja que es barrejava la flor de la planta en aigua i després es colava

per abocar aquesta aigua a la llet i provocar el quall. Documentat a Arrós

de C. La variant herbacol, però, és la general al Pallars.

colistre «Classe de brossat que es fa de la primera llet de les vaques després de

vedellar»  (Coll  1991:  40).  Documentat  a  Rialb.  Precisament  a  Rialb  i

també a Caregue documentem la variant culistres, sempre en plural.

collació Col·lació.  Àpat  fet  durant  la  vetllada  on  es  consumien  bàsicament

productes de casa. Documentat a Peramea.254

collada «Pal una mica corbat  que hom porta al  muscle,  de cada cap del qual

penja una galleda, usat per a traginar aigua» (DLC).255 Derivat de coll pel

fet de dur-s’hi a damunt. Comú també en ribagorçà. (mapa 095)

collader Collada. Segons el DCVB i Febrer i Bringué (2007: 227) era un instrument

que només utilitzaven les dones. (mapa 095)

colladera Forca  utilitzada  a  l’hora  de  batre  per  separar  el  gra  de  la  palla.

Documentat a Isil.

collondes Renec o expressió. Eufemisme de collons. Documentat a la Vall d’Àssua.

cóm Pica que s’utilitza com abeuradora o menjadora per als animals.

254. A l’apartat 2.2.4.7 de consonantisme fem una descripció detallada d’aquest fenomen (l·l

> ), el qual evitem de repetir en aquesta secció.ʎ

255. Aquesta, però, és la definició que el DLC dóna per a collader.
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completes «Darrera part de l'ofici diví, amb què es terminen les hores canòniques del

dia» (DCVB). Era una part de la litúrgia que es feia cantada.

comporter Persona  encarregada  de  fer  funcionar  les  comportes  de  les  preses.

Documentat a Isavarre.

comú Treball que hom feia per a la comunitat del municipi quan es necessitava i

sense cobrar.

comunera «Biga  que  va  horitzontalment  sota  la  carena  de  la  teulada,  a  la  part

superior dels vessants» (DLC). Documentat a Ribera de C. Comú també a

la Ribagorça.

concada Conjunt  de  concos.  Utilitzat  amb  sentit  mitjanament  despectiu.

Documentat a Llavorsí.

conco Fadrí que queda a la casa pairal, governada pel germà hereu.

conducta Contracte pel qual el metge de la zona prestava el servei durant un any.

congesta «Neu que es conserva en una clotada de les muntanyes altes» (DLC).

Documentat a Ribera de C. i a València. Trobem «contxesta en ribagorçà,

counyèsto en gascó,  cungèro a l’Arieja,  cunhèstra en aranès i  cuñéstra,

cuñástra i conchéstra en aragonès» (Haensch 2003 II: 223).

conill fer El  conill  que  no  està  domesticat,  que  viu  salvatge.  Documentat  a

Embonui.

conlloc «Contracte entre un ramader i un propietari de pasturatge pel qual aquest

cedeix al primer el dret de pasturar el bestiar dins la seva terra durant el

termini estipulat» (DIEC). Documentat a Son.

conllogar Contractar el pasturatge o el bestiar en règim de conlloc. Documentat a

Roní.  A Isil  documentem una variant  amb assimilació  de la  consonant

palatal:  coll·llogar i  una  altra  amb  síncope  de  la  consonant  nasal:
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collogar.

consòrcia Grup de persones que maquinen tractes encaminats a mal fi. Documentat

a Vilamur.

contravent «Portella exterior d'una finestra» (DCVB). Documentat a Escós.

conxo! Interjecció d’admiració. Documentat a Vilamur.

corbejar Pronunciat  corbear.  Doblegar l’esquena. Derivat de  corba amb el sufix

-ejar. Segons Coll (1991: 41) el mot implica també “doblegar l’esquena”

però  concretament  pel  fet  de  «realitzar  treballs  i  feines  físicament

pesades». Documentat a Baiasca.

corbella Cove fet de redortes de bedoll, de forma acampanada i amb dues anses,

que serveix  per  transportar-hi  quelcom.  A Isil  documentem la  corbella

palladera, una corbella més gran que s’utilitzava per portar palla, en el

nostre cas a les ovelles.

corbelló «Recipient fet de redortes de bedoll, més petit que la corbella» (DCVB).

Documentat a Isil. Només a la Vall de Cardós el corbelló és «cada un dels

coves dels àrguens, destinat a portar fems» (Coromines 1935: 285).

corenc Que té cor, en relació amb la fusta bona que aguanta sense podrir-se.

Documentat a Llagunes.

cornàs Balma o cova a la roca. Podria derivar de corn, però Coromines (DECat)

no descarta que sigui d’una confusió de *coverna per caverna. Es tracta

també d’una herba de la família de les umbel·líferes (Ramoneda 2007:

28)  anomenada  també  belleraca.  Nosaltres  només  documentem  la

primera accepció a Bernui.

corona de rei Diverses plantes són conegudes amb el nom de corona de rei. La que

documentem  nosaltres  es  tracta  de  Saxifraga  longifolia,  una  planta

medicinal coneguda per les seues propietats abortives. 
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correig Pronunciat  corrells,  sempre  en  plural.  Tira  de  cuir  que  serveix  per

subjectar el camatimó de l'arada al jou. La consonant africada sorda en

posició final (corre[ ]ʧ ), pronunciada com a semivocal (corre[j]) en el parlar

del Pallars és finalment interpretada com una lateral palatal [ ]ʎ . Res té a

veure amb el  correll,  derivat de  cairell,  que el  Llibre dels feyts defineix

com el  ferro de la sageta i Colón (2011: 295) matisa com a «la mateixa

sageta» que acaba ferint el rei Jaume.

A Àneu,  Coll  (1991:  41)  hi  troba els  correions,  però  amb un significat

diferent:  els  cordons  de  les  sabates.  Es  tracta  d’una  metacedeusi  de

cordons,  mot  que hauria  passat  de la  família  lèxica  de  corda (en llatí

CHORDA) a la de corretja (corrigia).

Documentat a Escàs i Llavorsí. Comú també en ribagorçà.

corretjada Pronunciat  correiada.  Cop  donat  amb  una  corretja.  Documentat  a

Caregue.

corretger Pronunciat  correier.  Fabricant  o  venedor  de  corretges.  Documentat  a

Sort.

corrolar Pronunciat currolar. Literalment significa passar el corró, però ho trobem

com  a  sinònim  de  treballar.  Descartem  l’analogia  del  castellà  curro

(«trabajo, acción y efecto de trabajar», –DRAE). Documentat a Gerri.

corrons Els renyons. Pronunciat també amb [u]: currons i documentat sempre en

plural. En singular (corró, curró) significa «regió lumbar del cos» segons el

DCVB i també «os del maluc» segons documenta Rohlfs (1977: 78) al

Pallars. El mot es troba també en bearnès i en bigordà, d’on és originari

(DECat).

corruga Pronunciat amb assimilació: curruga. Es tracta del mot corrua, munió de

persones, animals… que avancen l’un darrere l’altre, pronunciat amb una
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consonant oclusiva antihiàtica. Documentat a Roní.

corrulla Joc infantil consistent a fer córrer un cescle de ferro d’una tona vella amb

un ganxo. Documentat a Llessui.

corso Pronunciat  [k so].  Cabirol,  forma  general  amb  què  s’acostuma  aɔɔɾ

anomenar. Pres del castellà corzo i documentat a Aineto. 

cortal Corral gran apartat de casa per guardar-hi bestiar i eines. Es tracta d’un

derivat de cort i no pas de corral. A Romadriu, cortal és sinònim de borda i

a Andorra (Riera 1992: 159, 226) distingeixen els dos mots amb el fet que

a la borda no s’hi sol viure, mentre que el cortal és «habitat durant l’estiu

per pastors i per famílies propietàries de ramats i bestiar en general».

cortinyó Cort  petita per als porcs. Podria tractar-se d’un derivat de  cortilló (cort

petita), amb un canvi de consonant palatal. El Cortilló també és una cort

petita,  i  el  DCVB ho documenta a Sarroca de Bellera i  el  DECat a la

Ribagorça,  Ripollès  i  Lluçanès.  Tanmateix,  el  fet  que  no  trobem

documentada  al  Pallars  cap  variant  amb  consonant  lateral  i  la  falta

d’exemples on es produeix un canvi d’aquest tipus (  > ) fa pensar enʎ ɲ

una possible solució pròpia: probablement ens trobem davant d’un derivat

de cort amb l’infix  -iny-, el qual acostuma a intercalar-se entre el radical

del primitiu i un sufix aungmentatiu o diminutiu, en aquest cas -ó.256

Documentat a Alins.

cocejar Pronunciat coceiar. Tirar coces un animal. Documentat a Jou.

costal Càrrega que porta una bèstia a cada banda del bast. Deriva de costella,

al costat del cos. Diminutiu: costalet.

cremalls «Cadena amb ganxos que va penjada al canó de la xemeneia de la llar,

que serveix per a penjar-hi  les olles» (DIEC). També tenim  cremall en

256. (Moll 1991: 190, 194). D’altres exemples amb aquest infix serien  casinyot, pontinyol,

congrinyol… I d’altres exemples amb el sufix: petitó, infantó, casona...
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ribagorçà i cremallo en aragonès (Haensch 2003 II: 149).

crestó Boc sanat. Amb una curiosa etimologia: «alteració de castrar per metàtesi,

consolidada per  l'influx  de  cresta,  pel  fet  que un gall  castrat  perdia la

cresta» (DECat).

croca «Osca,  incisió  feta a un objecte per  a encaixar-n'hi  un altre,  o com a

senyal, etc.» (DCVB).

cubellar Encubellar, variant amb afèresi del prefix en-. Documentat a Isil.

cuc Joc infantil d’amagar-se. 

cucar Fer-se malbé una cosa omplint-se de cucs.

cuire Cuiro.

cuixal «Part d'un camal dels pantalons que cobreix la cuixa» (DLC). Documentat

a Llessui.

cultia Conreu.

conillera Pronunciat  cunillera a Roní.  Camió petit  amb cabina.  Era el  camionet

encarregat de repartir la llet. 

curra Corró o rodet. Documentat a la Bastida.

curro Joc infantil semblant al que actualment seria el golf, però més rudimentari

(Peramea). El DCVB documenta a Sopeira el joc de la curra, consistent a

«encertar amb una pilota un forat fet en terra, apuntant-hi des d'un rotllo

on han d'estar tots els jugadors», molt semblant al que seria el nostre,

però on s’hi jugaria sense bastó. Es tracta d’un joc provinent del nord de

França i que va penetrar per Occitània, on l’anomenaven joc de chocas i

consistia que «una pilota superés una de les dues ratlles (o un clot  a

terra) que hi havia en els extrems d’un camp» (Bolòs 2000: 268). De fet,
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les  diferents  variants  del  joc  han  mantingut  aquest  nom  (xoca,  joca)

exceptuant el Pirineu, on se l’anomena curro o curra. 

A Rialb documentem  curro com a sinònim de  bitllot, la peça del joc de

bitlles257 que s’utilitza com a projectil.  A Peramea també se’n diu  porc

d’aquest joc.

D                                                                                                                                             

degú Ningú.  Pronom  antic  documentat  des  del  segle  XIV i  coincident  amb

l’occità gascó, del qual podria provenir. 

deixe Deix, pronunciat amb e epentètica assimilada. Documentat a Caregue.

dejuntar Desjuntar, separar. Documentat a Isil.

desarrotar Rompre, trencar, desfer. Es tracta d’un derivat de rot/a, el participi passat

de rompre. A partir del participi passat, el mot hauria tornat a verbalitzar

una altra vegada i s’hi hauria afegit el prefix des-, el qual reforça la idea de

desfer o trencar.258

El DCVB documenta  desarrotat com a sinònim de  derrotat;  això mateix

significa també en gascó desarroutà: derrotar, perturbar (Palay). 

desastrat Fet malbé, destruït. Derivat de desastre. Documentat a Roní.

descucar Traure els cucs. Documentat a Escàs.

desencusa Pronunciat  desancusa.  Excusa.  Documentat  ja  antigament  en  gascó

257. Es tracta del joc tradicional de bitlles pallareses que encara es pot veure avui en dia.

Tanmateix, a diferència de l’actual, el nostre informant afirma que només hi jugaven les dones.

258. A l’entrada desencusa trobareu una explicació més detallada sobre aquest prefix des-.
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(DECat),  es  tracta  del  prefix  des- utilitzat  no  amb  l’habitual  valor  de

negació  i  oposició  (desfer,  desacatar…),  sinó  afegit  vulgarment  i

tradicionalment a mots que ja no es veien com a negatius i utilitzat com a

intensiu reduntant. Alguns exemples d’aquest fenomen són força comuns,

com ara  desgastar, desnegar / denegar, però la majoria prenen caràcter

dialectal  o  són  antics:  desllepissós,  desenemic,  desabandonar… La

consonant  nasal de  desencusa provindria  de  la  dissimilació  de  les

consonants oclusives: [dezakskúza] > [dezankúza].

desgrillar Traure els grills de les patates. Documentat a Llessui.

desllorigar Pronunciat  desllurigar.  Desconjuntat.  Ho  documentem  a  Peramea  en

referència a un nervi de la cama.

desmorrejar Desmurriar, traure la múrria. El canvi u > o prové de l’analogia amb morro.

Documentat a Àreu.

desmuro Mur. Es tracta d’un castellanisme (muro) juntament amb el prefix des- amb

la mateixa funció que hem explicat a l’entrada desencusa.

desperta Albada religiosa que cantaven els nois del poble per quaresma just abans

de sortir el sol. Segons Violant (1992: 62) consisteix a «cantar les Cobles

del Rosari pels carrers, abans de llustrejar el dia, i després resar el rosari

a l’església, juntament amb els devots que hi van acudint».259

259. A Ainet de C. documentem les següents despertes: 

Zapatero que estás trabajando
de día y de noche a la luz del candil, 
cuando oyes la hora del rosario ingrato, 
apagas la vela y te vas a dormir.

La següent es cantava davant de la casa que pastava aquell dia per demanar una mica de coca i
un vaset de vi:
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despopar Fer deixar de popar, fer deixar de mamar. Comú també en ribagorçà, en el

parlar de Benasc i en el gascó despoupà (Haensch 2003 II: 171).

destort Pronunciat  dest[ó]rt,  amb  o  tancada.  Significa  desgràcia,  contrarietat,

incident inesperat i desagradable. No pot tractar-se de l’entrada  destort

del DCVB com a participi passat de destòrcer, ja que si fos així s’hauria de

pronunciar  amb  o oberta.  Aquest  fet  ens porta a afirmar que es tracta

d’una importació de l’occitanisme destoùrs, amb el mateix significat.

deuhores Menjada lleugera que es fa al camp cap a les 10 del matí. Podia consistir

en una boteta de vi amb un trosset de pa (Ainet de C.), una amanida amb

una mica de tall confitat (Bernui) o també en ous estarranats (Isavarre).

devesa «Terreny comunal destinat a pastura» (DIEC). 

difunteria Casa o habitació on es portaven els morts per fer-los l’autòpsia o mentre

esperaven per ser enterrats. Documentat a Llessui.

discutini Discussió. Documentat a Bernui.

dobleta Moneda antiga espanyola d’or. 

dovàs Utilitzat en l’expressió anar a dovàs. Anar algú al seu aire, sense consell

ni orientació. Documentat a Pujol.

draga Espècie de cassola on es deixava escórrer el mató després de coure’s la

llet al calder. Documentat a Montardit de D.

El dia que el forn pasta,
fai una coca.
Es cantadors de la desperta,
nar a fer la copa.
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E                                                                                                                                              

eguasser Pronunciat  equasser  i  e[g:]uasser.  Persona  que  guarda  el  ramat

d’egües.

eixarravar «Passar  per  aigua  una  cosa,  fregant-la  i  netejant-la»  (DCVB).

Documentat a Baén.

eixartell «Aixadell, aixada petita de fulla estreta, usada per a arrencar herbes

entre els blats, treballar els solcs plantats d’hortalisses, etc.» (DIEC).

Documentat a Montardit de D. i Peramea.

eixerivit Pronunciat  aixerrivida amb  consonant  alveolar  vibrant.   Deixondit,

eixerit (mot d'on deriva). Documentat a Alins.

embarrancar «Posar en un lloc o situació de perill, d'inseguretat o de dificultats per

a la sortida» (DCVB). Documentat a Llavorsí.

embassada «Embassament, acció d’embassar o d’embassar-se; l’efecte» (DIEC).

embocinar V. bocinar.

embot Bot.  La  pròtesi  inicial  prové  de  l’analogia  amb  el  verb  embotar.

Documentat a Ainet de B.

emmantar Cobrir amb una manta. Documentat a Bretui.

empantaguenar Impedir la feina, la marxa o l’acció. Metàtesi d’empantanegar, derivat

del verb empantanar, el qual n’és un sinònim. Documentat a Son.

emparar Repenjar,  descansar  una cosa sobre  una  altra.  Ho documentem a

Vilamur  en  boca  d’una  informant  que  ens  pronuncia  clarament

antimparar, variant de la qual no hem trobat cap rastre ni tornant-ho a
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preguntar  al  mateix  poble.  Probablement  antimparar es  deu tractar

d’una pronúncia errònia d’emparar, ja que el significat de la conversa

coincideix amb el que hem donat.

empeçar Començar. Evident  castellanisme d’ús residual  en comparació  amb

l’equivalent català començar. Trobem concentrat el mot a la part sud

de la nostra comarca, cosa que indica que pot provenir de la Noguera

i el sud del Pallars Jussà, on sabem que gaudeix d’un ús més general.

Tanmateix,  també  en  trobem  alguns  casos  a  la  Vall  de  Cardós.

Segons Riera (1992: 266), el verb també apareix a Andorra. (mapa

096)

emprés Pronunciat [amp és] aɾ  Escàs, Isil, Son i Sorre. Es tracta d’una variant

antiga de després, compartida o bé manllevada de l’occità. A Llessui i

Tornafort hem documentat la variant que queda a mig camí de l’actual:

demprés, aquesta ja pronunciada amb [e].

empuntar Posar-se de punta en un lloc, clavar-s’hi. Documentat a Montesclado,

Ribera de C. i Tírvia.

encantres Gerra de terrissa on s’hi guardava l’oli.  Documentat a Àreu tant en

masculí com en femení: aguells ancantres, aguelles ancantres.

encautar Apoderar-se dels bens d’algú com a conseqüència que aquest no ha

pogut tornar un crèdit. Pres del castellà incautar. Documentat a Gerri.

encardar V. cardar.

encondolit Derivat de  condol i en concret del posat en els moments de  condol:

aire més aviat trist que hom adopta davant de situacions doloroses

emocionalment.

encorralar Posar dins del corral. Documentat a Bonestarre i a Escàs.

encréixer Posar lleute a la massa de farina. Òbviament derivat de créixer perquè
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és justament el que fa el lleute: fer créixer. Documentat a Bernui.

encubellar Posar en cubells.

enfalugar Enamorar o corprendre lleument.  El  més probable és que es tracti

d’una dissimilació d’enfalagar (enlluernar). Documentat a Alins.

enfarfegar Pronunciat  anforfegar a Bernui, amb dissimilació de la vocal medial.

«Omplir  o  carregar  massa  d’aliments,  d’adornaments,  d’elements

subordinats, etc.» (DIEC).

enforjar «Donar forma» segons el DCVB, el qual localitza el terme a València.

Segons el nostre informant de Llessui, significa «atapeir».

engalipar-se Documentem  a  Ribera  de  C.  engaliapar-se  i  engaliar-se amb  el

sentit d’enamorar-se d’algú que no convé o que és un mal partit.

engegar Menar el bestiar a pasturar.

engiponar Arreglar,  vestir  algú  bé  o  malament.  El  DLC  i  el  DIEC defineixen

engiponar com «arranjar de qualsevol manera»; donen com a implícit

el fet que el verb pren un sentit  pejoratiu. D’aquesta manera, però,

l’oració que documentem a Ribera de C. (Eri mal engiponadot, mal

arreglat)  incorreria  en  pleonasme,  ja  que  l’adverbi  mal dóna

especificacions  sobre  el  verb.  El  DCVB defineix  engiponar com  a

«preparar bé o malament», una definició que tal com es pot veure, ha

anat  confluint  cap  al  significat  de  preparar  malament,  un  fet  que

encara queda en dubte segons el nostre informant de Ribera de C.

englevat Terra entapissada de gleves. El mot té un ús més freqüent que el seu

primitiu,  fet  que ha provocat  una analogia  del  prefix  sobre aquest:

angleva, que diem nosaltres (Àreu);  teniva que treure rocs, angleves

i tot, de la riuada (Tírvia).

engossir Tornar-se gos, tornar-se gandul o mandrós. Documentat a Rialb.
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enjovar Posar el jou a un animal. L’acció contrària, traure’l, seria desenjovar.

Documentem els dos exemples a Llessui i Rubió.

enllastrar-se Enfonsar-se en alguna cosa, quedar travat per efecte del fang, l’aigua

o la neu. Documentat a València. 

enquetiar Pronunciat enquitiar i anquetear. Molestar insistentment algú. El mot

deriva  d'inquietar,  i  a  partir  d’assimilacions  i  dissimilacions  ofereix

diferents realitzacions.

enrecatxar-se Marejar-se per culpa de la beguda. Documentat a Peramea.

ensanet De l’expressió més ensanet, pronunciada [mέz ansanét]: més acostat

a, més a prop de. Documentat a Peracalç.

entrecavar «Cavar  lleugerament  els  sembrats,  al  voltant  dels  ceps,  etc.,  per

desfer els terrossos i treure l'herba» (DLC). El mot gaudeix de molta

vitalitat a tota la comarca.

entrecreuar Encreuar. Documentat a Bernui.

entredormiscar Endormiscar. Documentat a Llessui.

entrefalcar Desllorigar,  desconjuntar  una  cosa  del  lloc  on  està  naturalment

encaixada. Documentat a Peramea.

entrepitjar Trepitjar. Documentat a Gavàs.

esmolls Pronunciat  asmolls a Rialb i a Sort i  armolls a Lladorre. Instrument

en forma de tisores emprat per agafar o transportar objectes calents.

esbadar Badar, obrir, amb el prefix es- adoptat per analogia. Una analogia que

pot provenir del prefix  es-,  o també fins i  tot  del pronom  es:  es va
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badar > esbadar. Documentat a Llagunes.

esbalçar Espatllar, trencar, fer malbé. Només el  DELC documenta a Sopeira

una  accepció  semblant  per  aquest  mot.  La  resta  de  diccionaris

defineix  esbalçar com  «estimbar-se  per  un  balç».  Documentat  a

Llarvén i a Llessui.

esbarriat Desviat del bon camí. Pronunciat  esbarriot  a Ribera de C. El sentit

pejoratiu  del  mot  ha  assimilat  el  sufix  -ot,  el  qual  també presenta

connotació negativa.

esbelegar Belar  un  corder,  amb  afegiment  del  prefix  es- i  analogia  amb

esbellegar. Documentat a Caregue. 

esbocinar V. bocinar.

esbrigolar Trencar a bocins, desfer. El DCVB documenta desbrigolat i únicament

al  Rosselló,  tal  com  el  mot  és  originari  del  provençal.  També  el

documenta Verdaguer  (2002:  113),  el  qual  afirma que en occità és

esbridolar. No el trobem als diccionaris de gascó, de manera que la

seua penetració al Pallars no deixa de ser estranya. Documentat a

Caregue. 

esboïgar Pronunciat  asbuïgar.  «Rompre una  terra  erma i  preparar-la  per  al

conreu» (DCVB). 

escabellada Pronunciat  a  la  frase  anar  a  l’escabellada.  Anar  sense  cap

organització cadascú pel seu compte. Documentat a Vilamur.

escabot Grup petit d’animals o persones. Mot compartit amb l’occità, on s’usa

des dels Alps fins al Bearn (DECat).

escabotar Separar un animal o un grup d’animals de la resta del ramat. El mot

també  el  documenta  Riera  (1996:  43)  a  Andorra  amb  el  mateix
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significat. No apareix als diccionaris d’occità.

escabrós Difícil d’accedir i de transitar.

escafar «Rebaixar el caire o cantell d'un cos tallant-lo obliquament» (DCVB).

El documentem a Gerri en l’expressió  escafar l’escoballa; és a dir,

escombrar de valent, desgastar la granera a còpia de fer-la servir, ja

que  aquesta  pren  una  forma  obliqua  quan  s’ha  fet  anar  molt.

Curiosament,  el  DCVB  localitza  aquest  terme  només  a  les  illes

Balears, ja que al Principat s’hi documenta escafir i esquifir. 

escalabrar Fer ferides o talls. Documentat a Àreu.

escampa Escombra  feta  de  branques.  Segons  Pol  (1973:  16  )  es  tracta  de

branques de bedoll. 

escambell Pronunciat escampell a Caregue. Espècie de tamboret que hi havia a

les esglésies.

escanellar Fer malbé els ossos de la canella per fer-los treballar intensament.

Documentat a Llessui.

escarcanat Esquerdat. Mot compartit amb l'occità, on es pronuncia palatalitzat (en

gascó escarcagnàt). Documentat a Rodés.

escarnós Burleta, que fa escarnis. Griera (1966-1970 VI: 171) documentava el

mot a Boren. Nosaltres una mica més amunt, a Isil. 

escarramar Eixarrancar-se, obrir-se les puntes.  Allavons sucàvom la pluma amb

un  tinter  i  se  mos  feve  malbé,  se  mos  ascarramave  la  plumilla.

Documentat a Anàs i Rodès.

escarrantxa El joc de la xarranca. Es veu clara la metàtesi de les consonants amb

la  el  prefix  a  posteriori.  Segons  Lavega  i  Rovira  (2003:  80),

l’escarranxo era el nom que rebien el parell de graelles situades en
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horitzontal. Els autors documenten el joc amb els noms de descans,

palet, issus, matiola i rollo. Documentat a Ainet de C.

escaubet «En l’ofici dels raiers, acabament de les peces en forma arrodonida»

(Coll 1991: 44). Podria provenir d'un primitiu calb, amb vocalització de

la consonant lateral en síl·laba travada a l'afegir-li el prefix diminutiu

-et. Documentat a Norís.

escoba Ginesta. S’utilitzava per fer graneres.  Escobat, documentat a Tírvia,

és un indret ple de ginestes. Segons Coromines (DECat), però, «més

que la veritable ginesta es tracta del bàlec, amb el qual vaig poder

identificar-la de segur a Pallerols del Cantó (Urgellet) i a Borén».

escoball Escombra feta d’escobes que s’utilitzava per netejar les arcabotes.

escombregar Escombrar.  Prové  del  creuament  entre  escombrar  i  combregar.

Documentat a Tavascan.

escondir Castellanisme catalanitzat d’amagar. Documentat a Ainet de C.

esconillar-se Amagar-se  d’algú  o  d’alguna  cosa.  Derivat  de  conill  per  tal  com

s'amaguen sempre aquests animals. Documentat a Alendo i a Tírvia.

escorrumflar Escórrer, traure les últimes gotes de les mamelles o d’algun recipient.

Documentat a Caregue. Mot compartit amb l’aranès, però no amb el

gascó general. Derivat d’escórrer.

escumar Escumejar, traure o llançar escuma. Documentat a Peramea.

escumera Escuma, bromera. Documentat a Isavarre.

escunçar 1.  pron  Escaure’s,  ésser  una  casualitat.  S'ascunçave que era  una

època que ja s'haví  arroplegat la cullita (Peramea).

2. Escaure’s de poder-se trobar o assistir en algun lloc. La festa major
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de Montardit, casibé no l’ascunçàvom (Puigforniu).

escurar Netejar els estris de cuina, els plats. Documentat a la Vall d’Àssua.

esgarriar Algú  o  alguna  cosa,  perdre  el  camí  separant-se  del  grup  de  què

formava  part.  A  Cabdella  documentem  desgarriar-se,  variant

intensiva amb el prefix des- provinent de l’associació de la connotació

negativa del mot amb el caràcter de negació que conté el prefix.

esgarrit «Galà, que captiva per les seves gràcies, pels seus encants» (DLC).

Variant intensiva de garrit. Documentat a Alins.

esmaldegar Passar penúria. Derivat de mal.

esparaver «Filat rodó per a pescar als rius» (DIEC). Documentat a Gerri.

espardeier Persona que fa o ven espardenyes. Hi ha hagut intercanvi de palatals

(  > jɲ ). Es tracta també d’un cas únic en el nostre parlar.

espardenyar Caminar. Lògicament derivat d’espardenya. Documentat a Gerri.

espargir «Escampar, dispersar, disseminar» (DIEC).

esparpall Deixondiment,  deseiximent  en  el  parlar  o  en  l'obrar.  Mot  compartit

amb el gascó. Documentat a Sorpe. 

esparracar Estripar. Normalment referit a la roba, ja que es tracta d’un derivat de

parrac, però també ho documentem en referència a l’ordi (triturar-lo

malament) o a una persona: hi van tirar morterasso, el van asparracar

(Llagunes).

espatllerar-se Caure per un  espatllader.260 Probablement es tracta d'un creuament

260. Espatllader: «Part extrema d’un terreny a la vora d’un camí que dóna a un precipici»

(Febrer i Bringué 2007: 234). Es tractaria en aquest cas d’un derivat d’espatllar amb el sentit de

«trencar-se l’ossada una persona o animal que s’estimba o cau» (DECat),  mot que Coromines
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amb  espatllar-se,  amb  el  sentit  de  «fer-se  mal  en  una  caiguda»

(DCVB). Documentat a Àreu.

especiar Condimentar amb espècies. Documentat a Bretui.

espedregar «Treure les pedres (d’un camp, d’un hort,  d’un jardí,  etc.)» (DIEC).

Documentat a Sorre i a Vilamur.

espelastrar Llevar  la  pell  superficial.  Aplicat  a  persones  i  roba.  Documentat  a

Llessui. Mot compartit amb l’aranès però no amb el gascó general.

espellapobres Usurer. Documentat a Gerri.

espentegar Empentar.  Prové  d’espentejar,  i  també  ho  trobem  pronunciat

aspenteiar. Hem  vist  a  l’apartat  2.2.3.2.2  que  les  prepalatals

procedents de iod IIIa i Ia en posició intervocàlica o final acostumen a

pronunciar-se [j], tot i que trobem diverses realitzacions de [ ]. Aquestʒ

és  l’únic  cas  que  trobem  amb  pronúncia  oclusiva  aproximant.

Documentat a Àreu.

espicolejar Cantar, amb el sentit de declarar o confessar algú coses que havia de

mantenir  secretes.  Pronunciat  aspicoleiar a  Puigforniu.  D’origen

desconegut.

espigar Espigolar, recollir les espigues que queden al camp després d’haver

segat.

esplantufar Pronunciat  esplantufar a Caregue de forma aïllada, de manera que

no  podem assegurar-ne el  significat.  Segons el  DCVB,  esplantofar

significa «estendre molt una cosa», però el documenta a Eivissa, de

manera que seria rar que es tractés de la mateixa accepció. A la resta

documenta a la Ribagorça. 



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                327

de bibliografia no apareix aquest mot.

espoliers «Corretges  que  subjecten  la  rabasta  a  l'arçó  posterior  del  bast»

(DCVB). Documentat a Isil.

esporgar Netejar. El verb prendria en aquesta accepció el sentit etimològic de la

mateixa manera que també fa en gascó, on espourgà significa netejar

la terra de males herbes. Documentat a Escàs en la següent frase: els

soldats només asporgàvom es ossos, la qual vol dir que tota la carn

se la menjaven els oficials. 

esprényer Espremer. Es  tracta  d’un cas  únic  d’intercanvi  de nasals  (m > ɲ).

Documentat a Altron. 

esprimalgat Prim per l’alçada que té. Documentat a Caregue. 

esquenquelligat Eixerit. Documentat a Sorpe en la frase feta esquenquellicat com un

pèsol.

esquerar Criar, nodrir un animal o un infant petit.  Aplicat també a les plantes

amb el sentit de fer-les arrelar i créixer.

esquerdellar Esquerdar. Es tracta d’una assimilació d’esquerdillar, un verb (aquest

últim) que també trobem a Andorra (Riera 1992:  300).  De fet,  a la

mateixa informant també documentem  esquerdiada com a participi

del mateix verb, cosa que indica que no prové d’esquerdejar, que a

més a més té un significat diferent. 

De tota manera, no podem pas parlar d’un fenomen general, ja que a

Caregue mateix també hi trobem el verb  esquerdar.  Documentat a

Ribera de C.

esquerolit Espavilat.  Derivat  d'esquerar  (créixer  bé,  acampar-se),  però  en

comptes de prendre el morfema  -at per formar el participi s’haurien
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agafat els sufixos -ol (funcionant com a infix) i -it com a participi de la

tercera  conjugació.  Mot  documentat  a  Caregue  i  compartit  amb el

ribagorçà.

esquerrana Ball tradicional.

esquitllar «Fugir  o  anar-se'n  cautelosament,  d'amagat,  procurant  no  ésser

aturat» (DCVB). Documentat a Soriguera.

estacader «Estacador,  cadena  per  estacar  les  bèsties  a  la  menjadora»  (Coll

1991: 45). Documentat a Arrós de C.

estacada «Barrera  feta  amb estaques  per  protegir  una  riba  dels  embats  de

l’aigua» (DIEC). Documentat a Àreu.

estallucar Pelar, fer punta a una branca, un llapis. Documentat a Àreu.

estaló «Tauler d’avisos i comunicacions al públic» (Coll 1991: 45). 

estamar Estroncar, impedir el pas d'un líquid, especialment de la sang en una

ferida. Documentat a la Vall de Cardós.

estandart Posició social d’una persona. Pres directament d’estendard, l’ensenya

dels cossos muntats, la qual podia provocar més o menys respecte

depenent de quin cos es tractés.

estarranat Fet  a  bocins.  Es  tracta  d’un  derivat  d’estarnar amb  una  epèntesi

provocada  per  comoditat  articulatòria.  Partint  de  la  base  que  una

estarna és un tall d’una fruita, d’un ou, etc., documentem a Isavarre

els ous estarranats, que són ous durs tallats a bocins. En canvi, no

documentem ous esternats, que és la variant que trobem al DCVB i

també comuna a la Ribagorça.

estavellar Triar les tavelles i treure’n els grans. Documentat a Sort.
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estenalles Tenalles. Documentat a Llagunes i a MonMontcortès.

estilar-se «Ésser de costum» (DIEC). 

estimar-se Besar-se. Documentat a Ainet de C.

estiràs Derivat prefixat de  tiràs, estri de fusta que s’enganxava darrere dels

animals de tir per estirar i arrossegar diferents tipus de càrrega.  Mot

compartit amb el ribagorçà. Trobem esturráz a Jaca (Haensch 2003 II:

158).

estola «Distintiu litúrgic que el bisbe, el sacerdot i el diaca porten penjat al

coll» (DLC). Documentat a Montesclado.

estoledor 1. Comporta de fusta per tallar  o desviar  el  pas de l’aigua en una

séquia. Documentat a Montardit de B.

2. Desguàs que drena l’aigua de la pluja en un camí. Documentat a

Roní.

estornit Persona eixerida, molt desperta i alhora esvalotada. Adjectiu derivat

d’estornell, amb el mateix sentit. Documentat a Caregue.

estrafaleria Cosa estranya i extravagant. Derivat d’estrafolari. Coromines (DECat)

ho documenta a Tortosa. Nosaltres a Escós.

esvaiolar-se 1. Esbargir-se. Documentat a les valls d’Àneu.

2.  Aclarir-se  el  temps,  cessar  de  ploure  i  marxar  les  bromes.

Documentat a Vilamur.

Es tracta d’una variant d’esvaiar-se (la qual també ho és al  mateix

temps d’esvair-se, amb el sentit meteorològic) a la qual s’hi ha afegit

l’infix -ol-: esvair-se > esvaiar-se > esvaiolar-se.

esvellegar 1. Estripar, esquinçar.

2. Fer malbé, destrossar. Aplicat a persones i coses. Documentat a

Montenartró. A dalt del pont, aguella (torre) la van esvellegar. A Baén
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documentem una variant dissimilada: esvelligat.

esvolegada Esvoletegada,  acció  d’agitar  les  ales  un  ocell;  amb síncope  de  la

síl·laba pretònica. Documentat a Baiasca.

esxafarnar Esclafar,  xafar.  D’aquest  sinònim és  precisament  d’on  deriva.  Usat

també amb el sentit d’estar xafat, estar molt cansat.

esxitxarrar Esclafar;  referit  a la carn de persones o animals. Derivat de  xitxa i

documentat a Tavascan. 

extremerar Llaurar fins ben arran del límit del bancal, sense deixar marge. Griera

(1966-1970  VI:  434)  ho  va  documentar  a  la  Torre  de  Cabdella.

Nosaltres a Caregue.

F                                                                                                                                              

facir Farcir. Documentat a Llagunes i a Lleret.

fadrí major «El  jove  que  presideix  el  jovent  en  les  festes  i  tertúlies  de  poble»

(DCVB).  Pronunciat  generalment  fadrí  maior,  tot  i  que  també  tenim

documentades pronúncies amb consonant fricativa.

fagina Pronunciat facina i fagina a Montesclado, fegina a Embonui i fetgina a

Escós. Mamífer de la família dels mustèlids. A València hem documentat

furones, fent referència al mateix mustèlid.

falseria Qualitat o acció pròpia d’una persona falsa. Documentat a Baiasca.

fangassal Fangar. Assimilació de  fanguissal, que prové de  fanguissar, amb canvi
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de sufix -ar > -al.

farinot «La farina, quan surt  de la mola, abans de ser portada al forn» (Coll

1991: 47). S’utilitza normalment per donar de menjar a les bèsties. Als

porcs, per exemple se’ls donava aquesta farina barrejada amb aigua i

fulles d’om.

farnat Barreja de viandes per donar de menjar als aminals. Segons el DCVB,

Pol  (1973:  17)  i  Febrer  i  Bringué  (2007:  194)  aquesta  menja  es

destinava als porcs. Nosaltres documentem a Montcortès que era per a

les  gallines.  Més  exactament,  es  tractava  d’un  menjar  d’hivern  que

consistia en patates bullides barrejades amb farina i aigua calenta. Es

tracta d’una síncope de farinat.

farraia «Lluc dels cereals; l'espiga quan tot just comença a veure's» (DCVB). A

la Ribagorça, la farraia és una peça, generalment petita, de terra situada

al voltant d’un nucli de població i on s’hi acostuma a sembrar farratge

(Terrado 2001: 60). Provinent del llatí  FARRĀGO, -AGĬNIS es tracta d’una

iod IIIa (GY) fet pel qual es pronuncia amb semiconsonant [j] als territoris

del Pallars i la Ribagorça.

farroig Fenc de flor roja, tal com indica el seu nom: es tracta d’un compost de

fenc (fe) i roig. Documentat a Ainet de B.

fato1 Abundància  de coses en general,  especialment  de menjar. Prové de

l’aragonès  fato,  amb el  mateix  significat.  Posem el  mot  fato en dues

entrades  diferents  perquè  es  tracta  de  dues  paraules  diferents,  amb

etimologia diferent. Comú també en ribagorçà.

fato2 Beneit,  nici.  Prové  en  primera  instància  de  fat,  insuls,  i  deriva

posteriorment a beneit. Comú també en ribagorçà.

fener «Indret densament cobert d’herbes gramínies esponeroses» (DIEC). A

Rodés documentem una variant femenina: fenera. El DCVB documenta
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també a Olot fenera com a «terra poblada de fenc», però no és aquest el

nostre cas; com tampoc es tracta del fenar, un camp de fenc, primitiu del

qual deriven tots. El  fenar, mot compartit amb el gascó, fa referència a

un camp de trèvols, mentre que un fener no especifica de quina classe

d’herba es tracta.

ferrada Pronunciat farrada. «Galleda feta de dogues de fusta i cèrcols de ferro»

(Coll 1991: 47). Documentem també la variant masculina: farrat. Trobem

farrada en ribagorçà,  forrada a Benasc i  herrado en gascó (Haensch

2003 II: 142).

ferradal Pronunciat ferradal i farradal a Ribera de C. «Aigüera, i especialment el

dipòsit d'aigua dins el qual s'escura la vaixella» (DCVB). Pol (1973: 18)

ho defineix d’aquesta manera: «lugar donde se cuelgan los cubos llenos

de agua (farrades)».

fesol Mongeta.

festanal Festa  grossa  de  l’any.  Derivat  del  compost  festanyal.  La  -n- és  la

representació normal a la nostra zona del grup  -NN- llatí.261 En gascó

existeix el mateix concepte: era hest’anáu (Rohlfs 1977: 180).

filar «Descobrir, afinar una cosa més o menys amagada o difícil de veure»

(DCVB). Documentat a Alins.

fogona «Caldera amb tres peus, davall la qual fan foc per coure el menjar dels

porcs» (DCVB). 

foixa «Forca de tres, de cinc, de set o més forcons, amb un ganxo d'ham a

cada un, que és llançada a manera d'arpó per a agafar truites en el riu»

(DCVB). Documentat a Isil.

forcó «Cadascuna de les puntes o branques d'una forca» (DLC). Documentat

261. Consulteu l’apartat 2.2.2.3 de fonètica.
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a Llagunes.

forment Blat. Ho trobem també en ribagorçà. (mapa 097)

forrellejar Pronunciat  forrallear.  Ferrar,  clavar  les  ferradures  a  les  peülles  d’un

animal.  Segons  el  DAg,  forrellejar significa  fer  córrer  el  forrellat.

Nosaltres ho documentem amb aquest significat a Escàs. No descartem

que es tracti d’una confusió.

forroll Petita pala de ferro per remenar el foc i recollir la cendra. A Lladorre ho

documentem també com a porció de material o conjunt de coses que

s'agafen d'un cop amb un forroll: un forroll de caliu per encendre el foc.

Coll (1991: 48) documenta dues variants femenines:  forrolla  i una altra

amb assimilació a distància:  farrolla. La distinció entre  forrolla  i  farrolla

ens l’explica Griera en les seues Notes pallareses (1930: 147).

Per aquells  que no creuen en l’eficàcia  de l’homonímia,  ací  va un

exemple  curiós:  la  “pala  del  foc”  és  coneguda  en  català  antic  per

forroll: «Un  forroll de foch» (Invent. de Torre den Barra, 1430); «Un

forroll de ferro  pel  foch de la  llar»  (Invent.  Cornellà,  1629).  En els

dialectes  actuals  encara  comparteixen  avui  le  formes:  forroll (Sort,

Esterri),  farroll (Escaldes-Andorra),  farrolla (Campo,  Benasc,  Aran,

Durro,  Peralta,  Tamarit,  Tremp,  Ager,  Fraga,  Mequinença),  amb  el

significat  de  “pala  de  foc”.  La  forma  femenina  de  les  localitats

darrerament citades s’explica perquè hi havia la necessitat de distingir

el  forroll  “pala”  del  forroll “forrellat”.  Efectivament,  allà  on  tenim un

forroll “pala” el forrellat és un borroll (Esterri), borroll borrull (Aran) un

cerroll (Fonz, Graus); ací, la “pala del foc” és una cerrolla, un forrellat,

etc.

Coromines (1935: 319) també documenta  vurrell (escrit amb  v perquè

procedeix del llatí  VERŬCŬLU) a Tavascan, tot i que als altres pobles de

Vallferrera  també hi  trobà variants  contaminades  per  FERRUM:  furroll,
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ferroll, furrellat i furrullat.

forqueta Tall fet a la punta de l’orella de les ovelles per identificar-les. El DCVB i

el DECat també documenten aquesta rara accepció a Menorca, però en

pallarès no ho trobem enlloc més que a Isil.

fraga Maduixa. Documentat a València d’À.

fregadera Aigüera.  Es  tracta  d’un  castellanisme  (Veny  2007-2009:  173).

Documentat a Rialb.

franquir-se Sincerar-se, dir la veritat a algú. Derivat de franc (sincer). Documentat a

Ribera de C.

freginat «Plat  típic  del  Pallars  consistent  en  sang  i  fetge  barrejats  amb mel.

Tradicionalment, és el segon plat en el dinar de Festa Major» (Coll 1991:

48).

freixera Freixe. La forma femenina és la general. Tanmateix, també documentem

freixe a  Baiasca,  Lleret,  Rialb  i  València;  freix a  Araós  i  Mont-ros  i

freixos a Peramea.

fressar Deixar  rastre  les  truites.  S’aplica,  però,  a  tots  els  animals  de  caça.

Documentat a Isil.

fuir Fugir. Documentat a Rodés. A Isil també trobem  fuire. L’imperatiu  fui!

s’utilitza per fer apartar-se la gent, però no per fer-la escapar o marxar.

No deixa de ser estranya la caiguda de la consonant fricativa pel fet de

deixar  les dues vocals  en posició de hiat,  ja  que la  llengua catalana

actua normalment de manera contrària, evitant-los.

fullat Conjunt  de  fulles  que  es  dóna  de  menjar  als  animals.  Generalment

l’arbre és el freixe i els animals conills. També se’n pot fer infusions, a

les quals s’atribueix caràcter medicinal.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                335

fumós Irat, irritat. Documentat a Ribera de C.

furro Esquerp, guit. Documentat a Escàs.

fusellada Foixarda, una planta arbustiva (Globularia alypum). Segons Coromines

(DECat), la variant fusellada provindria de fusillada, el nom de la planta

tal  com  el  troba  a  la  Vall  de  Boí,  influïda  pel  substantiu  fusell.

Documentat a Rialb.

fussibla Estri utilitzat per amidar la llargada dels troncs. Documentat a Llavorsí.

fust Fusta.

fustegal V. collader. (mapa 095)

fusteguer Fustegal, collader. Documentat a Vilamur. (mapa 095)

G                                                                                                                                             

galdós «Lleig, mal fet, brut, no reeixit, dolent, etc., s’aplica a aquelles coses que

hom esperava que fossin boniques, correctes, ben fetes, etc.» (DIEC).

Documentat a Llessui.

gamó Albó de muntanya (Asphodelus sp).  Mot compartit  amb l’occità  gamoû

(Rohlfs 1977: 108). Documentat a Anàs i Rialb.

garbar Lligar, amb el  sentit  d'establir  relacions amoroses amb algú:  aguestos

jóvens només pensen a garba's xicotes. Documentat a Rialb.

garbera 1.  Pila  de  garbes  col·locades  ordenadament.  La  forma  normal  és  la
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femenina, però també és habitual la forma masculina garber.

2. Conjunt d’alguna cosa, d’animals, de persones… Tota aguella garbera

de gent allí (Bonestarre).

garberar 1. Disposar les garbes en piles o en garberes.

2. Disposar un munt de coses de manera ordenada.

Tots dos exemples els tenim documentats a Isil.

garbó «Feix de sarments o de branquillons per a fer foc, alimentar el bestiar,

etc.» (DIEC). Documentat a Burg.

garfamella V. cardamella. 

garigullo Guirigall, confusió de molts que parlen i criden alhora. La -o final indica

que probablement es tracta d’alguna influència castellana. Ens inclinem a

pensar que el mot procedeix d’una metàtesi de guirigall influïda per una

analogia amb barullo, mot de significat semblant. 

garrapellar Grimpar. Mot pres de l’occità gascó  garrapejà, amb el mateix significat.

Probablement,  primer hi degué haver un hipotètic *garrapeiar a partir del

qual es confongueren les palatals. 

garrota Pastanaga.  Es  tracta  d’un  gal·licisme  (carotte)  on  hi  ha  hagut  una

sonorització de la consonant oclusiva inicial.

garrotejar Bastonejar, donar garrotades. Documentat a Llagunes.

garrotxes Utilitzat  en  plural,  segons  Riera  (1992:  344)  es  tracta  de  «pobles

arraconats i  perduts». Tanmateix,  el DCVB documenta la zona de  Les

Garrotxes  a l’extrem occidental nord del Conflent, una zona de «terres

àrides i malplanes»; un significat que s’acosta més al que documentem

nosaltres a Escàs.
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garuta Habitació petita amb caràcter de caseta que queda per la part de fora de

la casa empegada a la paret. Probablement servia d’abric a un sentinella.

Es tracta d’un gal·licisme del francès antic garite. Documentat a Àreu.

gat fer Pronunciat [gát fέ]. Gat salvatge, Felis sylvestris.

gaurrebon Pronunciat [gawreβ n].  Herɔɔ ba medicinal bona per a la pressió segons

l’informant  de  Peramea.  No  trobem  documentada  aquesta  planta  per

enlloc.  Podria  tractar-se  d’un derivat  de  gaurrer,  però  caldria  tenir  en

compte el canvi de tonicitat. També podria tractar-se d’un occitanisme o

fins  i  tot  gal·licisme  (gaurrer  bo),  però  no  documentem  el  substantiu

gaurrer en aquestes llengües. El que més s’hi atansaria seria gauroû262 i

en aquest cas estaríem parlant de l’abarset (Rhododendron ferrugineum).

Tanmateix, Coromines documentà al Pallars albarjal, bardanal, ralabard i

salabardar263 com  a  variants  d’aquesta  planta,  però  no  hi  trobà  pas

gaurrebon.

gaurrer «Arç blanc o cirerer de pastor» (DCVB). Alcover creu que es tracta d’un

derivat  de  gavarrera,  mentre  que  Coromines  (DECat)  aposta  per  un

derivat  de  gaura «Pedra grossa o  altre obstacle del  fons del  riu,  que

dificulta  la  navegació  dels  raiers» influït  per  la [r]  de  gavarrera.  Dóna

suport a aquesta teoria el fet  que Krüger hauria documentat la variant

gaurer a Montiverri, tocant del Pont de Suert. Nosaltres ho documentem

amb  r vibrant  a  Bernui  i  Roní.  A Rialb  l’especifiquen  una  mica  més:

gaurrer blanc.

gavarnera Gavarrera,  arbust  de  la  família  de  les  rosàcies  (Rosa  canina).  A la

Bastida,  Montenartró  i  Peracalç  documentem  la  variant  normativa

gavarrera.  En  occità,  on  també  existeix  el  mot,  no  hi  ha  hagut

dissimilació  RR > rn: gabardèro, garrabèro, garrabè, gabardè… (Rohlfs

262. V. Palay, gauriòus.

263. Rohlfs (1977: 40). Nosaltres no documentem cap d’aquestes variants.
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1977: 41).

gavella «Feix d’espigues que talla el segador» (Ramoneda 2007: 56).

gec «Peça de vestir que cobreix el tronc fins a la cintura, amb mànigues i

sense faldons» (DLC). Documentat a Mencui.

gel Fred intens.

gençana Pronunciat  amb  assimilació  vocàlica:  jançana.  Es  tracta  de  diverses

plantes de la família de les gencianàcies, en especial la gençana groga

(gentiana lutea) de la qual es fa el vi de gençana (Ramoneda 2007: 31).

Té gust amargant i serveix per fer obrir la gana. Documentat a Ainet de

C. A Benasc, Haensch (2003 II: 196) documenta chansána.

gep «Joc infantil que consisteix a tirar-se amb força una pilota a l’esquena els

uns als altres» (DIEC). Documentat a Peramea.

girada «Recorregut que cada dia emprèn el pastor amb el ramat» (Coll 1991:

50). Documentat a Isil. El mateix significat apareix en gascó, però fent

referència a tot el bestiar en general i no només a les ovelles (girade

-Palay-).

girar (un 

líquid)

Vessar o tombar un líquid completament del recipient que el conté. 

gis Guix. El DCVB ho documenta a l’Alt Pallars. Nosaltres per tota la comar-

ca. Del terreny d’on s’extreu se’n diu gissera (Embonui i Soriguera).

gleva «Pa  de  terra  cohesionat  per  les  arrels  de  les  herbes,  que  s’aixeca

llaurant, cavant, etc.» (DIEC). Documentat a Àreu i Isil.

gojat Pronunciat goiat. Documentem el diminutiu goiatona a Montardit de D. i

el despectiu guiatot (gujat tɔɔ ) a Ribera de C. Mot compartit amb l’occità.

goi «Goig, composició poètica cantada, generalment en llaor de la Mare de

Déu o d'un sant» (DLC). La semiconsonant és la pronúncia general de la
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iod IIIa i Ia en posició final. Tenim en aquest mot un clar exemple que la

variació afecta sobretot els mots amb un ús més corrent: l’accepció de

goig com  a  emoció  la  trobem  pronunciada  amb  semivocal  [j]  i  amb

africada [ ] fiʧ nal, mentre que l’accepció de composició poètica la trobem

sempre pronunciada amb semivocal. Pel que fa al plural, documentem

una pronúncia amb consonant fricativa a Bernui (gojos), però la norma

general és amb semivocal (gois).

gorra musca Barretina  morada.  Musca,  provinent  del  persa  (DECat),  significa

precisament això: morada.

graleta Diminutiu  de  grala:  espècie  de pastereta  petita  (definició  de la  pròpia

informant). Documentat a Altron.

greix dolç Llard. Mot comú amb Andorra (Riera 1996: 44) i amb la resta del Pirineu.

greixa Bolet comestible (Hericium coralloides). Documentat a Atestui.

greuler Grèvol, l’arbust (Ilex aquifolium). En gascó, el grèule és el fruit del grèvol.

Documentat a Araós.

grèvola Pronunciat greula [g éwla]. Adjectiu que significa minso, poc consistent.ɾ

Derivat de brèvol  (fràgil)amb influx de greuler. Desconeixem el masculí,

del qual no en tenim cap cas. Probablement sigui greulo.

Per un costat, el mot podria ser manllevat de l’occità gascó, grèule, però

cal tenir en compte que quan això passa s’acostumen a trobar variants a

les  valls  del  nord  i  en  aquest  cas  només  en  tenim  un  exemple  a

Llagunes.  D’altra  banda,  també  podria  tractar-se  d’una  síncope  de  la

consonant oclusiva (com ocorre per exemple en jugar > juar) que hauria

donat un hipotètic *greolo, el qual hauria modificat la o en posició de hiat

en u per convertir-lo en diftong, molt més estable en català.

grípia «Menjadora  per  als  animals» (DIEC).  Segons Febrer  i  Bringué (2007:

199) normalment està feta amb un reixat de fusta. Documentat a Isil.
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gronxejar Pronunciat gronxear a Gerri. Gronxar, amb canvi de sufix verbalitzador.

Febrer i  Bringué (2007: 93) documenten a Vallferrera la variant  antiga

gronçar amb el mateix significat.

guarnicioner «Persona  que  fa  o  ven  guarnicions  per  als  vestits,  cortinatges,  etc.»

(DIEC).

guàvet Arbust que s’utilitzava per cremar. No hem trobat enlloc cap font escrita

d’aquesta variant. Documentat a Llessui.

guerrera Jaqueta  que  porten  els  militars,  en  aquest  cas,  duta  per  civils.

Documentat a Llessui.

guirlatxa Pasta comestible feta d’ametlles torrades i caramel. Documentat a Ainet

de B. i la Guingueta. Probablement es tracta d’un derivat del francès antic

grillage, que significa menjar torrat (DRAE). A Montenartró hem trobat la

variant assimilada garlatxa.

guiro Joc  infantil  consistent  en  una  pedra  (el  guiro)  davall  de  la  qual  es

posaven monedes de cèntim. Els  jugadors tiraven una llosa petita (la

tella) des d’una certa distància i aquesta havia de quedar més a prop dels

cèntims que no pas del guiro. Els diners que quedaven més a prop de la

tella passaven a ser del jugador que l’havia tirat. Seguidament, la  tella

passava a ser el guiro i un altre jugador tirava la seua tella amb el mateix

procediment.

Coromines  (DECat)  postula  que  guiro es  tracta  d’un  nom  d’origen

onomatopeic, a semblança de guirigall. Documentat a Llessui i Peramea.

guit Dit de l’animal que acostuma a tirar coces. Mot compartit  amb l’occità

gascó. Documentat a Embonui.

gollut Pronunciat amb assimilació: gullut. Afectat de goll o golls. Documentat a

Ainet de C.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                341

H                                                                                                                                             

herba Diferents  tipus  de  plantes  prenen  el  nom  d’herba +  CN  (adjectiu  o

substantiu en aposició). Aquestes són les que tenim documentades:

1.  herba caragolera: citem directament de l’informant de Rialb, el qual

ens va llegir aquesta definició:264 «Planta que viu entre els enderrocs i les

parets. Té propietats semblants a la borratja i l’ordiga. Desprèn una olor

desagradable i pudent. S’utilitza per al dolor de la bufeta, per al mal de

cap i  depura la  sang».  Molt  probablement,  el  nostre informant  no és

l’autor d’aquestes paraules, però no n’hem pogut esbrinar la font. El nom

científic de l’espècie és Parietaria diffusa.

2.  herba d'empatx:  «planta petita,  de fulles tancades i  flors de color

rosat,  que  surt  al  mes  de  juny,  poc  després  de  marxar  la  neu»

(Ramoneda 2007: 33). Són diverses plantes de l’espècie  Heliotropium.

Documentat a Rialb.

3. herba de roca: vg: salsufragi. 

4. herbacol: «planta herbàcia perenne semblant a la carxofera, amb tija

erecta gruixuda i les fulles grosses. S’utilitza per fer quallar la llet en el

procés d’elaboració  del  formatge» (Recasens 2000:  128).  El  compost

significa “herba del quall”, ja que col prové de la síncope de COAGŬLUM.

5.  herba-fe: Ho documentem pronunciat [e βafé] a Soriguera. «Plantaɾ

lleguminosa  de  l'espècie  Trifolium  incarnatum»  (DCVB).  Segons

Coromines (DECat), es tracta del nom que donen a Andorra al  farroig.

Riera també ho documenta a Andorra (1992: 364).

6. herba fina: vg: salsufragi. 

honres: «Cerimònia per honrar la memòria d'un difunt» (DCVB). Documentat a

Caregue.

hora Vegada. Nantri, hi haví hores que tinívom vuit u deu sobranys (Escàs).

264. La tenia apuntada com a part d’un recull etnogràfic.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                342

horada Transcurs d’una hora. És un derivat intensiu d’hora. El DCVB i el DECat

documenten el mot al Rosselló i al Pirineu oriental.

I                                                                                                                                               

jou Peça de fusta per junyir el bestiar. Griera (1930: 147) documentava al Pallars el

mot d’origen gascó jouata, per a definir el jou que junyeix pel cap, diferenciat

del  senzill  jou,  el  qual  es referia  al  que junyeix  pel  coll.  Nosaltres  no hem

documentat cap exemple d’aquesta variant. Tanmateix,  Coll (1991: 52) i  Pol

(1973: 19) van deixar constància de juata, i joata respectivament; juata com a

«espècie de jou, propi de la Vall de Cardós», i  joata com a «especie de yugo

para arar con las vacas».

L                                                                                                                                              

lego Pronunciat [lε o]. Aɣ viat, prompte. Es tracta d’un castellanisme que Alcover

(DCVB) qualifica com a inadmissible i Coromines (DECat) com a intolerable.

Curiosament, tot i ser un castellanisme el mot el trobem també a l’Alguer. 

lindar «Dicho de dos territorios, de dos terrenos o de dos fincas: Estar contiguos»

(DRAE). Castellanisme que documentem a Sort i Rialb.

llagostejar Pronunciat  llangostear a  Peracalç.  Rondar  i  voltar  molt  sense  treballar

gaire.

llau «Petit barranc sec; clotada per on no passa riu ni torrent» (DCVB). 
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llentilla Pronunciat  llentilles a  Baiasca i  Roní;  i  llantilles a  Llessui i  Montcortès.

Llegum de la planta lens culinaris. No trobem cap variant amb síncope de la

consonant lateral palatal final (llentia, llantia). Documentat a Baiasca i Roní.

En ribagorçà,  a part  de  llentilla,  també s’hi  documenta  dentilla (Haensch

2003 II: 188).

llençola Pronunciat  llançola. «Llençol més gros que el de llit, i de tela més basta,

que serveix per a traginar garbes del tros a l'era» (DCVB). En gascó trobem

linçole amb el mateix significat (Palay). Documentat a Ainet de C. i a Bernui.

llenguat «Formatge  preparat  amb  aiguardent,  en  el  qual  moltes  vegades  es  fan

cucs» (Griera 1928: 13).

lletania «Súplica consistent en una sèrie de peticions o d’invocacions breus, a les

quals  hom  respon  cada  vegada  amb  un  refrany»  (DIEC).  A  Llavorsí

documentem  la  variant  despalatalitzada  i  assimilada  letenia.  Tots  els

exemples que tenim són en plural.

lletura Mot  que  únicament  documentem  a  Bonestarre  en  la  següent  frase

feta:beneït sigue el bou i la terra que remou, i maleïda sigue la mula i la

seua lletura.  De la  seua lectura  se n’extrau que es  tracta  d’un mot  que

probablement deriva de  llet i que conserva el mateix significat que el seu

primitiu, ja que la mula no té descendència.265

lleu Aviat, prompte. Provinent de  lleu,  amb el sentit  de “lleuger, poc pensant”.

Segons Coromines (DECat), l’adverbi «és la continuació de l’àrea occitana:

aranès leu, viu encara a tota la vall; mentre que en altres parlars gascons en

part ho reforcen amb un altre adverbi [...] ben-lèu (o banlèu, manlèu)».

lleute Llevat. Variant compartida amb el gascó.

265. De fet, sí que hi han hagut casos de mules que hagin parit, però aquest no és el cas.
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llever Pronunciat [ eβε]. ʎ Pedra plana amb què, a Gerri, estan fetes les eres on es

diposita la sal. Probablement es tracta d’un derivat postverbal de llevar, amb

el sentit d’alçar o aixecar. Documentat a Gerri.

lligader «Cordill o vencill amb què es lliguen els feixos segats» (DCVB). 

lligador «Persona que lliga les garbes durant la sega» (DIEC). Documentem aquest

substantiu  sempre  en  femení,  ja  que  les  dones  eren  sempre  les

encarregades de fer aquesta feina.

llinet,

farina de

Farina molt usada per a cataplasmes. Griera (1966-1970 IX: 200) també la

documenta a Palamós i Sant Feliu de Guíxols; nosaltres a Montardit de D. i

Saurí.

llobatera Lloc  habitat  o  freqüentat  per  llops.  Documentat  a  Llessui  en  el  topònim

Coma llobatera.

llosat Teulada feta de lloses.

llossa «Cucharón para servir en la mesa la comida» (Pol 1973: 21). D’aquí deriva

llossada, que documentem a Gerri amb el sentit de cullerada. Mot compartit

amb el ribagorçà i també amb el gascó, que no el palatalitza (lòsso).

llúbia Pronunciat  úbbiaʎ  i  úpiaʎ .  De  fet,  aquesta  pronúncia  ha  fet  que  molts

lingüistes l’escriguin amb p, però en realitat es tracta d’una variant provinent

de  llívia o  llíbia266 (DECat) i per tant s’hauria d’escriure amb  b. De fet, no

deixa d’haver-hi un cert embolic, ja que Alcover separa el significat dels dos

mots: la llúpia és un «paller cobert de llosat»; la llúbia és un «tros de paller

sense  teulada»  i  està  relacionat  amb  llívia «cobert  de  l'era».  Al  mateix

temps, però, Coromines (ibídem) afirma que tant  llúbia com  llíbia  tenen la

mateixa etimologia i consegüentment «deu ser la mateixa paraula».

266. «Cobert de l'era on es posen les garbes quan el temps amenaça de ploure» (DCVB).

Alcover ho documenta a Isil. Coromines ho estén també cap a la Vall d’Aran, a Toran i Canejan.
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llumenera Llum d’oli. A Rialb documentem la variant masculina: llumener.

lluna

tendra

Pronunciat lluna tendra i lluna tenra. Lluna nova, creixent.

llútria Llúdria, provinent del llatí vulgar *lutria. Estaríem parlant o bé d’un cultisme,

o bé d’una regressió, ja que el tractament normal del grup TR llatí ha estat dr

o r en català.267 Documentat a Romadriu.

M                                                                                                                                             

magres Talls de pernil. Documentat a Montardit de D. Febrer i Bringué (2007: 80)

situen el mot com a propi de la Vall Ferrera.

maig Pronunciat  sempre  [máj].  «Test  o  altre  recipient  dins  el  qual  hi  ha

sembrades flors o blat deixat créixer a les fosques perquè sigui blanc, i

que es posa com a adorn en el monument del Dijous sant» (DCVB). La

pronúncia amb consonant africada final es reserva per al mes de l’any,

però no sempre, ja que també n’és habitual la pronúncia amb semivocal.

mairada «Coca allargada del dia de la festa major» (Coll 1991: 55). Es tracta del

participi passat del verb mairar (pastar) que ha acabat substantivant-se, ja

que també se’n diu coca mairada.268 A Romadriu hem documentat el verb

emmairar (pronunciat  am:aj áɾ ),  amb el  sentit  de  mairar.  Documentem

mairada a la Vall de Cardós i també a Llavorsí. 

mal d'illada Obstrucció intestinal o “atac d’apendicitis”, tal com ens relata l’informant

d’Ainet de C.

malejar Pronunciat maleiar o malear.

267. FRATRE, frare; PĔTRA, pedra; DERETRO, darrere (Moll 1991: 102).

268. Dóna informació detallada sobre com fer-les Ramon Violant (1979-1981 vol. 2 : 147).
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1. Rondinar, fer escarafalls.

2. Escridassar, dir mal d’algú o d’alguna cosa. Aquesta accepció transitiva

del verb malejar hauria assimilat la semàntica del verb maleir, ja que té el

mateix significat i a més a més aquest últim no l'hem documentat. De fet,

Alcover i Moll (DCVB) també defineix malear com a maleir a Senterada. A

Sorpe  hem  documentat  el  substantiu  maleiant,  el  qual  prové  d’un

creuament entre maleiar i el castellà maleante.

Comú també en ribagorçà.

maliciar Recelar, sospitar. Documentat a Tírvia.

mallar Batre.

mallorquer La planta del panís. Tot i que també trobem la variant  panís, s’ha de dir

que blat de moro és la més estesa. Tant Alcover (DCVB) com Coromines

(DECat) encaren l’etimologia de mallorquer cap al mot castellà mazorca,

el  qual  s’hauria  modificat  posteriorment  per  influència  del  Mallorca

topònim. De tota manera, cal considerar que tant els arabismes (mazorca

< masúrqa269) com els castellanismes són més aviat estranys a la zona,

de manera que creiem més probable un origen a partir de milloc (panís a

les valls del nord i també en gascó). En aragonès, milloquera és la planta

del panís, de manera que caldria creure que un *milloquer hauria de ser

aquesta planta en pallarès. A partir d’aquí és fàcil suposar un creuament

amb  Mallorca  per  arribar  a  la  planta  del  mallorquer.  Documentat  a

Baiasca i a Llessui.

maltador Instrument compost d’un mànec de fusta amb un tac al final que servia

per picar els llevers on l’era perdia aigua. Podria tractar-se d’un derivat

postverbal  de  maldar amb  dissimilació  de  dentals  i  amb  el  sentit

269. Masúrqa, àrab hispànic, que prové de l’àrab  māsūrah que a la vegada ve del persa

māsure (DRAE).
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d’esforçar-se, a causa de l’esforç que exigia l’eina. Documentat a Gerri.

mandongo «Conjunt d'operacions que es fan des que el porc és mort i obert per a

elaborar la seva carn i vísceres i fer els embotits» (DCVB). El mandongo

no inclou el fet de matar el porc, fet pel qual la definició «matança del

porc» que donen el DLC i el DIEC no acaba de ser del tot certa.

Es tracta d’una dissimilació de mondongo, mot castellà del qual prové el

nostre. No deixa de ser estrany, però, que per a un fet tan tradicional i

arrelat com és matar el porc s’utilitzi un manlleu. La mandonguera és la

dona encarregada de dirigir les matances. El DCVB també dóna la versió

masculina del substantiu, però nosaltres no tenim cap cas documentat on

sigui un home l’encarregat d’aquesta feina.

maneguí Pronunciat  maniguí.  Màniga  postissa que  es  lligava  a  l’avantbraç  per

protegir-lo a l’hora de fer certes feines. S’acostumava a portar per recollir

les garbes i evitar punxar-se. Documentat a Llessui.

mangra Òxid de ferro de color roig utilitzat com a tint  per marcar i  distingir les

ovelles. Documentat a Isil.

manilla Joc de cartes igual que la botifarra amb la diferència que el trumfo era el

pal de l’última carta que es repartia. Documentat a Araós i a Rodés.

manobrer Manobre.  Documentat  a  Altron  i  Tavascan.  Es  tracta  d’un  occitanisme

(manoubrè, en gascó), influït també per l’abundància del sufix -er, -era, la

qual pot provocar analogies en substantius que no el presenten.

manoll Manat. Documentat a Bernui fent referència a un manoll de llana.

mantellina 1. Peça de roba fina que porten les dones per cobrir-se el cap i l'esquena.

2.  Tel  que  cobreix  les  vísceres  dels  mamífers.  El  DCVB  documenta

mantellina amb aquest significat fent referència només a les vísceres del

porc i ho documenta a l’Empordà. En el nostre cas, ho documentem a

Araós en referència a les vísceres dels corders, a Llarvén a la de les
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persones i a Ribera de C. a la dels porcs.

mantellar Pronunciat mantullar a Llessui. Cobrir amb un mantell. Podria tractar-se

d'una afèresi d'emmantellar.

manxó Manxa manual per ventar el foc. Documentat a Escós, on també tenim

encendre el manxó, amb el sentit de fer-lo funcionar per a encendre un

foc. 

màrfega Pronunciat arreu amb dissimilació:  màrfiga. «Tela farcida de palla per a

servir de matalàs» (DCVB).

margendona Dona que té cura de la casa del rector. La consonant ròtica en posició de

coda  sil·làbica  prové  d’una  metàtesi  de  majordoma,  tal  com  postulen

Farré i Moix per al substantiu masculí  margendom (1993: 38).  De tota

manera, quedaria per explicar la presència de la consonant nasal de la

segona síl·laba, la qual, segons el nostre parer prové d’un creuament de

majordom amb l’etim de marge (< MARGĬNIS), un fet que també explicaria

el canvi de vocals o > e. El canvi de nasals final (-doma > -dona) és prou

evident i no presenta cap complicació, ja que aquesta era una feina que

sempre realitzaven les dones.

marjar Fer marges. Documentat a Escaló.

marmessor Administrador. Originàriament és la persona encarregada de complir  la

voluntat  d’un testador. A la  Guingueta,  però,  hem documentat  aquesta

evolució del mot.

marxandisa Pronunciat  marxandissa a  Escós.  El  que ven el  marxant,  mercaderia

(DAg). Es tracta d’un gal·licisme (marchandise).

mascarda Clapada; es diu de la vaca que té la pell  tacada de blanc i  negre. Es

tracta d’un derivat de  mascara amb el sufix germànic  -ard > -HART de

sentit augmentatiu en un primer moment i pejoratiu finalment (Bruguera
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2001: 340). Documentat també al Pirineu oriental, a la Vall de Barravés, a

la Ribagorça,  a la  Vall  d’Aran i  a Benasc (Coromines 1935:  297).  Mot

compartit amb el gascó (mascàrde).

masegar Sotmetre a pressions, fregadissos, batzegades, etc. Documentat a la Vall

d’Àssua.

mastullar El DCVB documenta a Borén aquest substantiu amb el sentit de «rosegar

amb les dents el bestiar». Nosaltres ho documentem a Caregue amb un

significat semblant: remugar. En gascó també mastoulhà. 

matajueus V. carraca.

matapà Gandul  segons  el  DAg.  Beneitot,  home  inútil  per  escassesa  mental

segons el DCVB. En el nostre cas és el malnom que reben els habitants

de  Llessui,  però  no  podem  escatir  a  quina  de  les  dues  definicions

s’aproxima el significat.

matill Mata,  en el  nostre cas d’escarola.  Derivat  de  mata amb el  sufix  -ill  <

-ĪCULU. Documentat a Peramea.

matraca V. carraca.

matrassada Literalment seria un cop donat amb un matràs; tal com significa en gascó,

però en el nostre cas ho documentem a València d’À. com a mala jugada,

acció malintencionada que perjudica algú. 

medrar Créixer. Tot i  que a primera vista sembla un mot provinent d’influència

castellana o fins i  tot  galaicoportuguesa,  el  cert  és que es troba ja en

autors dels segles XIV i  XV de llenguatge i lèxic totalment genuí (DECat).

El  mateix  Coromines  el  documentà  també  a  Cabestany,  al  costat  de

Perpinyà, d’on difícilment se’n pot esperar la presència de castellanismes.

menestrer Menestral.  En  català  antic,  menestrer  i  minestrer significava  “músic

popular”, de la mateixa manera que  menestrè en gascó i  ménétrier en
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francès. Probablement es tracta d’un creuament de menestral amb el mot

gascó. Documentat a Esterri.

metxar «Ficar petits talls de pernil,  xulla, etc., dins la carn que ha de coure's»

(DCVB).  Castellanisme de  mechar,  del  mateix significat.  Documentat a

Gerri.

milenrama Milfulles  (Achillea  millefolium).  Planta  medicinal  utilitzada  com  a

cicatritzant. Documentat a Montenartró. En ribagorçà Haensch (2003 II:

195) l’anomena herba blanca.

mill del sol «Planta  herbàcia  perenne,  de  la  família  de  les  boraginàcies

(Lithospermum officinale), de fulles lanceolades i flors blanques petites i

emprada en medicina popular contra els càlculs» (DLC). Segons el nostre

informant de Montenartró, la planta acostuma a créixer per la vora dels

camins.

milloc Panís. Documentat a les valls d’Àneu i Cardós. Es tracta d’un derivat de

mill (planta  a  la  qual  s’assembla)  amb  el  sufix  cèltic  fossilitzat  -oc

(Bruguera 2001: 359), un sufix teòricament diminutiu en un principi però

que acabà diversificant-se posteriorment, ja que en aquest cas té un valor

justament contrari (les llavors i la planta de milloc són més grans que les

de mill).

Milloc (en  masculí)  és  possiblement  un  cas  de  diferenciació  per

homonímia,  ja  que en gascó,  la  milhoque és  el  sorgo,  i  en català,  la

milloca és majoritàriament la canyota (Sorghum halepense).

minairó «Cadascun dels éssers fantàstics, molt diminuts, però capaços d’enllestir

molta  feina»  (Coll  1991:  56).  Documentem  l’assimilació  manairons a

Ainet de C. Es tracta d’un derivat de mina i minaire.

miseriant Miseriós, digne de compassió per la seua desgràcia. Derivat de  misèria

amb el sufix professionalitzador -ant. Documentem el mot a Jou; Febrer i
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Bringué (2007:  135)  el  documenten també a la  Vall  Ferrera.  Tot  i  que

només el trobem a les valls del nord, no té equivalència en gascó, de

manera que el considerem exclusiu del pallarès del nord. 

missa Documentem diferents  tipus  de misses amb caràcter  singular;  són les

següents:

1. missa d’àngels: «la que es celebra per un difunt menor de set anys»

(DCVB). Documentada a Bernui.

2.  missa  de  difunts: la  que  se  celebra  en  sufragi  dels  difunts.

Documentada a Guiró.

3. missa de fadrins: «missa que es feia el segon o tercer dia de la festa

major i anava a càrrec dels fadrins» (Violant 1981: 32). Documentada a

Ainet de C. i Bonestarre.

4. missa de “Pio X”: tipus de missa cantada. Documentada a Gerri.

mitadenc Barreja de forment i de sègol que s’utilitzava per fer pa. Prové de meitat

(mitat) amb el sufix participatiu d’origen germànic -enc < -ĪNG.

moixarró Bolet  molt  apreciat  (Tricholoma  georgii  o  Calocybe  gambosa).  Mot

compartit amb l’aragonès muxordón i el gascó moussaroû. En ribagorçà

trobem  les  variants  muxardón,  moixardó  i  muixardó.  A  Benasc,

moixardons fa referència als bolets en general (Haensch 2003 II: 194).

moixó Pronunciat moixó i muixó. Ocell.

moll La part comestible d’alguns fruits. Documentat a Escós en referència a

molls de nous.

molla Gens.  Apareix  acompanyat  sovint  de  l’adjectiu  cap amb  el  mateix

significat: cap molla.

mollena Qualitat  de les coses que estan molles o xopes.  Pronunciat  clarament

amb [o],  fet  que ens indueix a considerar errònia la grafia amb  u  que
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apareix al DIEC, ja que, a més, el mot deriva de moll i no pas de mullar.

moltura «Dret que es paga al moliner consistent en una part del gra que mol»

(DIEC). Documentat a Montardit de D.

monyo (joc) Joc infantil  consistent  a  posar  un  bastó  dins  d’un  clot.  Documentat  a

Llessui.

moraduix Marduix  (Origanum majorana).  «Herba molt  olorosa,  usada per  al  mal

d’orella fent-la bullir amb una cullera d’oli» (Febrer i Bringué 2007: 257).

morralla «Conjunt de corretges que envolten el cap d'una bístia de tir o de tragí»

(DCVB). A partir del substantiu es deriva a morraller, «corda fermada pel

cap d'una bístia,  i per la qual s'agafa aquesta per menar-la» (DCVB) i

amorrallar, «posar les morralles a una bèstia». Tots els substantius són

derivats de morro.

morroficat Amb el morro tocant o molt a prop de terra. Segons Coromines (1935:

298), el verb morroficar significa senzillament ensopegar. L’accepció que

dóna Pol del verb, però, (1973: 22) s’assembla una mica més al significat

que obtenim nosaltres: «cuando un animal tropieza y se da con el morro

en el suelo».  

mosseguet Àpat lleuger, mossada.  Es tracta de  mossec amb sufix diminutiu,  però

amb el significat d’àpat i no amb significat de mossegada. Mot compartit

amb l’occità moussequét. Documentat a Burg.

mosta Pronunciat amb o tancada [mósta]. Almosta. Mot compartit amb el gascó

mousto  i  amousto, i  amb l’aragonès mosta,  els quals també presenten

afèresi. Documentat a Llessui.

mostillo Melmelada que es fa a partir del cerut, aigua calenta, farina i nous. En lloc

de nous també acostuma a fer-se amb most (d’aquí mostillo, most amb el
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diminutiu castellà -illo). Documentat a Balestui i Escós.

mulatí Conjunt de pollins de les eugues. Els diferents diccionaris ho entren com

a adjectiu: bestiar mulatí. Nosaltres ho hem documental a Ainet de C. com

a substantiu.

mullir Munyir. L’intercanvi de palatals pot provenir de la influència gascona, el

qual  té  les  variants  mólher en  aranès,  i  moùlhe en  gascó  general.

Tanmateix, també cal tenir en compte que el DCVB documenta a l’altra

punta de país, a La Vila Joiosa, la mateixa variant amb consonant lateral

palatal sense que hi hagi intervingut la influència occitana.

Nosaltres ho hem trobat a les valls d’Àneu i Cardós. La forma general,

però, a tota la comarca exceptuant Àneu, és munyir.

mulo Matxo.  Castellanisme  de  mul.  Forma poc  estesa  en  comparació  amb

matxo.

munter Pronunciat bàsicament [montε] i [montε a], tot i que tenim documentatsɾ

alguns casos de [muntε] i un cas únic de [monté]. Significa munt o conjunt

de coses les unes damunt de les altres. Podem trobar també els derivats

amonterar i monterar.

murga Múrgola (Morchella esculenta). Coromines (1935: 298) en documenta tot

un  seguit  de  variants  dels  dialectes  pròxims  al  pallarès:  murúgula a

Andorra  i  en  aragonès,  merigòla en  aranès  i  mirgoulo,  merigólo i

murigoulo en occità.

murgó Metàtesi de mugró. Documentat a Peramea.

murriar «Ajeure's  les  ovelles  en fer  molta  calor,  amb els  caps  baixos,  fent-se

ombra unes a les altres» (DCVB). Documentat Àreu. A Ferrera trobem

una  variant  amb  pròtesi:  amurriar,  i  a  Rialb,  el  participi  passat

substantivat:  l’hora  de  la  morriada.  La  [o]  d’aquesta  última  variant,
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pronunciada clarament, prové del creuament amb morro. 

N                                                                                                                                             

nabís «Petit fruit comestible de color blau fosc» (Coll 1991: 57). Només n’hem pogut

documentar un sol exemple i en plural (nabissos) a Romadriu.

nebot 1. Fill del germà.

2. Nét, fill del fill. Documentat a les valls del nord i també a Montardit de B.

Conserva el doble sentit del llatí NEPOS per designar el nebot i el nét, tal

com han fet l’occità nebot (en gascó neboùt), el francès neveu o l’italià nipote.

nècci Dolent, no amb el sentit d’inclinat a fer el mal, sinó amb el sentit de no tenir

les qualitats desitjables. Procedeix de  neci i canvia el significat segurament

per desconeixement,  ja  que l’adjectiu neci no és d’ús popular  i  vulgar. La

pronúncia oclusiva podria provenir d’una reinterpretació del gascó nèsci o bé

per  analogia  amb  mots  que  presenten  etimològicament  una  cc.270 Ens

decantem per aquesta segona opció, ja que el mot el documentem a Vilamur,

i per tant, una mica allunyat de l’àrea més influïda directament per l’occità.

nial «Covador;  lloc  on  les  gallines  ponen  i  coven»  (DCVB).  Documentat  a

Llavorsí.

ninou «Capta de dolços o de fruita que feien per les cases del poble, les criatures,

el dia de Cap d’Any» (Coll 1991: 57). Pol (1973: 22) situa la festa per Pasqua,

però segurament es deu tractar d’una errada, ja que el substantiu procedeix

del llatí ANNĪ NOVĪ, any nou.

nolla Vedella d’un any. Afèresi d’anolla, derivat d’ANNŬCŬLU, que significa que té un

270. Consulteu l’apartat 2.2.3.1.3 de consonants fricatives.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                355

any. Documentat a Burg. Segons Coromines (DECat), el mot és comú a tot el

Pirineu. 

nyam «Exclamación de sorpresa» (Pol 1973: 23). Documentat a Ribera de C.

nyaupir Lladrar el gos. Documentat a Balestui. En ribagorçà tenim nyapir i més cap a

l’oest ñadrar, a Benasc (Haensch 2003 II: 215).

O                                                                                                                                             

oixque! Pronunciat  [ój ke],  ʃ amb la  semivocal  lleugerament  perceptible. Exclamació

que s’utilitzava per fer girar a l’esquerra els matxos encarregats de baixar la

fusta del bosc. Per fer girar a la dreta es feia servir ollà! Les expressions van

fer  fortuna,  ja  que no només apareixen al  DCVB,  sinó  que  Joan  Amades

(1934: 173) també va apuntar oixque! i oisque! per fer «decantar els animals

de tir cap a l’esquerra» a Ripoll;  Montoliu (1918: 47) documentà 3 variants

amb el mateix significat que nosaltres al camp de Tarrgona: ooxque! per girar

a l’esquerra, ollà! i ollaó! per girar a la dreta; en gascó trobem la interjecció o-

i-o «Cri  des  charretiers  pour  faire  tourner  à  droite  le  cheval»  (DPalai)  i

finalment, Pol (1973: 23) també documenta Oixt, segurament un derivat dels

anteriors, però en aquest cas per cridar els porcs.

oliar Untar amb oli. Documentat a Pujol.

orc Són diversos els significats del mot i documentats a bastament pels diferents

diccionaris i reculls lexicogràfics que hem utilitzat en aquest treball. Definirem

nosaltres només els casos presents en ell nostre corpus:

1. Persona de poc enteniment. I jo que sóc una orca, jo me quedo ací (Àreu);

són orcs, la gent (Montcortès).

2. Brut, repulsiu. I màrfigues i llançols orcs (Montardit de D.).
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3. fer l’orc: fer ximpleries. Fer l'orc par allí (Isavarre).

4.  orqueria:  ximpleria,  disbarat,  feta  irracional.  Allò  eri  una  orqueria

(Bonestarre).

orella

d’ós 

Es tracta de la Ramonda myconi, una planta silvestre amb les flors semblants

a les de la viola. Documentat a Montenartró.

osca 1. «Senyal fet en una orella del bestiar oví que consisteix en un tall en angle

recte» (DIEC). També trobem  osca en gascó,  osco en provençal i  güesca  i

muasca en l’alt aragonès (Haensch 2003 II: 142).

2.  Interjecció que indica sorpresa o contrarietat:  osca noi! (Peramea);  me

cagon l’osca! (Saurí i Surp); reosca! (Surp).

P                                                                                                                                              

pa de moixó Crespinell blanc (Sedum album). «Herba crassa que es fa a les roques i

parets. A Àreu s'utilitza contra les picades d'ortiga» (Ramoneda 2007: 39).

Segura (2001:  248)  també documenta  al  Baix  Vinalopó un  altre  pa  de

moixó,  però es tracta del  Sedum sediforme (crespinell  gros).  En aquella

comarca  també  se  l'anomena  raïm  de  pastor  o  arròs  de  pardal.

Documentat a Rialb.

paixera Peixera, resclosa per a reg. Al tractar-se d'una resclosa, el català general

ha  fet  valer  l'analogia  amb  peix,  però  en  realitat  el  mot  s'hauria  de

pronunciar i escriure amb a, ja que prové del llatí *PAXARIA (embarrat) i en

última instància de *PAXUM (pal) (Rohlfs 1977: 94). De fet, així es pronuncia

en aragonès (paixera), en gascó (pachero) i així ho pronuncien a Isil, on ho
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hem documentat.271

palbra «Mossec que es feia abans d'esmorzar» (Coll 1991: 59). No trobem cap

exemple  de  pàrvera,  tal  com també documenta  Coll.  Provinent  del  llatí

parva  (DECat), pàrvera  hagué de ser un estadi intermedi entre l'ètim i el

mot pallarès actual.

pallar Donar palla als animals, en el nostre cas a les eugues. Documentat a Isil.

pallera «Forca que té el mànec molt llarg i cinc o sis forcons, i serveix per a alçar

la palla i apilar-la en el paller» (DCVB). Documentat a Llessui. 

Krüger  (1995 III,  II:  330)  havia documentat  a Alós d’Isil  la  variant  forca

palladera,  provinent  de l’analogia amb la  corbella palladera.272 El  mateix

Krüger també documentà forca pallera a Palau de Noguera, Rialb i Vilaller.

palmar Prestatgeria. Documentat a Montcortès i Ribera de C. Comú en tot el nord-

occidental.

palmonia Pulmonia. L’assimilació produïda en la primera síl·laba s’ha vist  ajudada

per la pronúncia occitana (palmounie),  la qual també hauria influït  en la

mateixa variant pronunciada a Andorra (Riera 1992: 444). Tanmateix, a la

Marina  Baixa,  lluny  de  la  influència  occitana,  trobem  que  aquest  tipus

d’assimilació també s’havia produït (Martines 2000: 77).

Cal tenir en compte, però, que la forma amb [u] és la forma més estesa en

pulmonia i l’única en el primitiu pulmó. Documentat a Llavorsí i a Son.

palparna Situació de quedar-se a les fosques i caminar a les  palpentes, mot d'on

271. Haensch (2003 II: 161): «peišera en el Valle del Noguera Ribagorzana (KRÜGER, HP,

A,  II,  p.  384)  ;  paixéra  en  aranés  (COROMINES,  Dicc.  Aranés)  ;  peišera  en  el  Alto  Pallars

(COROMINES,  Cardós).—ROHLFS,  Gascon,  §  286,  cita  el  gasc.  pachèro,  paychèro;  Ariège:

paychèro; prov. ant. paissiera; prov. mod. peissiero; cat. occ. peišera, siempre con el significado de

"barrage fait avec des pieux, digue", y otras variantes como el arag. pachéra = "ouverture qu'on fait

dans un canal d'irrigation".—Cfr. Además  paséro (f) =  "courant d'eau pour irriguer" en ROHLFS,

Lescun.  En  la  etimologia  parece  haber  influencia  de  derivados  de  piscis  =  “pez".—Cfr.  en

extremeño : pesquera = "presa"».

272. V. corbella, en aquest mateix apartat de lèxic.
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deriva en primera instància. Tots dos serien derivats de palpar. Coromines

(DECat) documenta l'expressió a palpances, amb el mateix sentit que a les

palpentes; el mateix mot documenta Pol (1973: 23), però sense preposició,

segurament  per  oblit,  ja  que en l'explicació que ell  mateix  en dóna («a

tientas»), la preposició diríem que hi ha d’estar inclosa forçosament. Sistac

(1998: 84) documenta a les valls d'Àneu palparne(j)ar «caminar a palpons,

a les palpentes». A Andorra, Riera (1992: 444) hi troba palpinyar «aclucar

els  ulls  a causa de la  son» i  palpinyes,  «tancada d'ulls».  Tots dos són

derivats  de  palpanya (un  creuament  entre  palpebra273 i  pestanya),

documentat  pel  DCVB  a  Esterri  d'À.   Palparna nosaltres  ho  hem

documentat a Sorpe.

palpís «Cuixa desossada del corder, farcida amb ou dur, pernil, cansalada i allò

que es vulgui afegir» (Febrer i Bringué 2007: 75). Derivat directe de palpís,

amb el sentit de "tros de carn sense os".

pantec Panteix,  respiració  fatigosa.  Documentat  a  Llavorsí.  És  un  derivat  de

pantegar  (panteixar, amb canvi de sufix). Aquest últim el documentem a

Montardit de D. i Peramea.

pantigana Espècie de llagosta, panxuda, semblant a una cigala. Segons el DCVB es

tracta de la  Locusta viridissima.  El mot és també propi d’Andorra (Riera

1992:  445),  la  Ribagorça,  l’Urgell  i  la  Segarra,  i  també  de  l’aragonès

(Andoltz 1992: 321). Diu la dita que els de Ferrera són de “la terra de les

pantiganes”.  També documentem a Peramea la frase feta “rebutit  com

una pantigana”.

panxell Ventre  de  la  cama.  Documentat  a  Llessui.  Segons  Coromines,  el  mot

competia amb el seu equivalent castellà pantorrilla a l’Alt Pallars. Nosaltres

també hem documentat pantorrilla a Peramea.

panxó Panxut, amb canvi de sufix. Documentat a Montenartró.

pardina Ruïnes d’una casa, edifici caigut. En gascó aranès tenim pardia.

273. Palpebra significa parpella. És un mot idèntic al seu ètim llatí: PALPĔBRA.
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pare

carabasserot

Joc de les carabasses. Documentat a Anàs.

paridera Corral on es reclouen les verres per parir. Documentat a Baiasca.

parió Que fa parell amb un altre. Dit d’una de les vedelles bessones que havia

parit una vaca (pariona). Documentat a Llessui.

pàrrec Compartiment  dins  d’un  corral  per  separar  uns  animals  dels  altres.

Documentat  a  Escàs.  No  trobem  cap  cas  de  l’analògic  espàrrec,  que

Coromines (1935: 288) documentà a Ferrera amb el mateix significat, ni

tampoc del sinònim parçó. Mot compartit amb l’aranès.

partera 1. Dona que fa poc que ha acabat de parir.

2. Llevadora, dona que assisteix altres dones durant els parts. Documentat

a Lladorre.

passejada Pronunciat passeada. Viatge de nuvis.

pastel del 

rector

Pastís fet a base de melindros i crema. Documentat a Gerri. No trobem cap

cas sense el castellanisme pastel.

paster Pasta de pa per coure. Documentat a Ribera de C.

pastivar Engreixar el porc. Derivat de pastiu, el porc que es cria per matar a casa. 

patacó «Bocí  de cartolina plegada,  que s’usa per  jugar  al  “joc dels  patacons”»

(Coll  1991:  59).  Normalment  es feien a  partir  de  cartes fetes  malbé.  A

Llessui documentem la variant patracó. També se’n diu patrot a Peramea i

a  Sellui.  El  DCVB documenta  patroc com  a  «naip  que  serveix  com  a

moneda o matèria de guany en certs jocs infantils». Patrot provindria d’una

assimilació en el mot patroc, el qual procedeix d’un creuament entre patró i

joc segons Coromines (DECat).

pataquejar Pronunciat pataquear a Peramea. Donar patacades. El DAg documenta a
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la plana de Vic el mateix mot amb el sentit de «pegar amb el palmell de la

mà». En gascó s’utilitza pataquejà com a freqüentatiu de patacà (Palay).

patejar-se Pronunciat  pateia’s.  Malgastar  alguna  cosa,  fer-la  malbé.  Segons

Coromines (DECat), d’ús general també a Barcelona i en català central.

N’explica  que  «està  absolutament  arrelat,  i  expressa  un  matís

insubstituïble, de manera que encara que correspongui al cast. patear, s’ha

d’admetre com a mot legítim».

patral, casa Casa  on  habita  el  cap  d’un  llinatge,  casa  paterna  (Labèrnia  Dicc).

Documentat a Tornafort. 

patusca «Pájaro semejante al buho, muy lento» (Pol 1973: 23). Suposadament a

partir  d’aquest  ocell  trobem l’expressió  ser més ruc que la patusca a

Caregue, la qual també ratifica Coll  (1991: 60) amb la variant  patrusca,

probablement influida per patracó, variant del patacó que hem documentat

a la Vall d’Àssua. Segons el DAg, la  patusca era un joc de canalla, però

d’aquesta definició difícilment en pot derivar la nostra expressió  ser més

ruc que una patusca. Amades (1890-1959 vol III: 759-760) ens defineix la

patusca com un joc dels  segadors de Canyelles quan havien acabat  la

sega:

A Canyelles, en altre temps, així que havien donat el darrer cop de falç

feien el joc de la patusca. El cap de colla o el qui havia segat les darreres

espigues acoblava els quatre companys més braus o els més divertits i

els  qui  havien  resultat  més  curts  de  feina,  els  feia  posar,  agrupats,

d’esquena i amb una o més faixes els lligava per damunt de les cames i

els  feia  ajupir  tots  de  mans  a  terra,  de  manera  que  es  tocaven  pel

darrera, com si fossin quatre bèsties lligades o una amb quatre testes i

setze cames. El capità pujava damunt del grup i atiava ara l’un, ara l’altre,

dels companys, que, en ésser requerits pel genet, havien de caminar i fer

seguir els companys de recules i de gairell.

Més que no pas l’explicació del joc en si, ens serveix la cançó que s'hi

cantava, també recollida per Amades, i on la patusca era alguna cosa que
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feia por: 

Allí dalt de la muntanya

jo no hi vui tornar pas més

quehi vist passar la patusca

que em fa una por d’allò més.

El mateix Amades (1957: 262) defineix posteriorment  la patusca com un

«ente femenino que da también nombre a un juego, de la que tan sólo

sabemos que propina sendas palizas y soberbios mojicones a los [niños]

traviesos y desovedientes», una espècie de personatge llegendari que es

dedicava a espantar els nens.

I definint-la com a joc d’atzar on s’hi apostaven diners, també apareix al

DAg:

Aquí dalt a la muntanya

no confio tornar-hi més;

só jugat a la patusca,

m'han guanyat tots los diners

En tot  cas,  difícilment  l’expressió  més ruc  que  la  patusca pot  venir  de

qualsevol tipus de joc. Podria tractar-se de la  patusca com a personatge

llegendari que fa por als nens, no qualificada com a ruc directament, però

sí amb qualitats negatives, les quals acostumen a canviar-se fàcilment les

unes  amb les  altres.  Si  tenim en  compte,  però,  que tant  Amades com

Aguiló i també Alcover (DCVB) situen patusca com un mot intrínsecament

oriental, pràcticament només queda la possibilitat de considerar la definició

de Pol: patusca com un ocell de moviments lents i feixuc que es considera
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ruc a causa de les les seues qualitats físiques. 

A partir de la frase feta, hem documentat també l’expressió anàloga ser un

patusca a  Llessui,  amb  el  sentit  de  ser  molt  beneit.  I  un  altre  cop  a

Caregue, el substantiu verbalitzat  patusquear: fer el ruc. A la Ribagorça,

un patusca és un sapastre o un manasses, i una patuscada, una feina mal

feta o una sapastrada.

pebrotàs Pebràs (Lactarius piperatus). Creuament de pebràs i pebrot. Documentat a

Embonui.

peçol Pronunciat [pes l] ɔɔ «Trava, cap de corda amb què es lliga una de les cames

d’un cap de bestiar perquè no pugui fugir, especialment quan el  tonen»

(Coromines 1935: 302). Documentat a Lleret. En deriva el verb  peçolar,

amb el sentit de travar un cap de bestiar amb un peçol. Ho documentem a

Lleret  i  Rodés.  En  gascó,  el  pessou és  el  final  d’una  corda,  «bout  de

cordelette» (Palay).

pegataire Pegater, amb canvi de sufix -er > -aire. Documentat a Malmercat.

péixer «Fornir  d'aliment  o  pastura  algú  o  alguna  bèstia»  (DLC).  En  deriva  el

substantiu peixent, que és la pastura o herba per al bestiar.

pelar Castigar.  El  DCVB  documenta  aquesta  accepció  per  al  verb  pelar a

l’Empordà i Palay també ho fa per al gascó: «châtier, donner una raclée».

pelló «Pell d'ovella sense tondre, especialment usada pels pastors per a jeure-hi

damunt» (DCVB). Documentat a Rialb. En ribagorçà «especie de colchón

hecho de pieles de ovejas que usan los pastores» (Haensch 2003 II: 174).

pelofa Pellofa.  En  gascó  també  es  pronuncia  amb  la  consonant  lateral  sense

palatalitzar: pelòfre.

penal Esbalçader. Derivat del llatí  PĬNNA però sense palatalitzar la doble  n, com

seria l’evolució normal d’aquest segment. En gascó tampoc ha palatalitzat:

penacle. Documentat a Montardit de D.

penca «La part més carnosa de la fulla de certes plantes, adherida o més pròxima
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al tronc» (DCVB). Documentat a Balestui.

pensar Engreixar  el  porc.  Documentat  a  Peracalç.  A Llavorsí  documentem  un

derivat postverbal: tossino de pens.

perbocar Vomitar. Documentat a Baén. Derivat de boca.

perbullir «Bullir, donar un bull a un aliment» (Coromines 1935: 302).

percurar Procurar, amb el sentit de proporcionar, abastar. L’evolució del mot passa

per una primera dissimilació i una metàtesi següent: procurar > precurar >

percurar.

pericó Herba  medicinal  amb  propietats  cicatritzants  i  diürètiques  (Hypericum

perforatum). Documentat a Montenartró.

pericon «Dansa argentina de ritme ternari» (DIEC). Documentat a Ribera de C.

perxada 1. «Llúpia, paller cobert de llosat, però amb una cara lateral descoberta»

(DCVB).

2.  «Corral  sota  teulada,  on  a  l’hivern  es  tanca  el  bestiar  de  llana»

(Ramoneda 2007: 86).

pessó «Munt de palla o d’herba, especialment la pila de l’herba dallada que es

guarda en les bordes» (Coromines 1935: 302). Segons el DAg, un pessó

és un «munt, multitud de coses» a Andorra.

picador Llenyataire.

pigassa Destral  grossa. En gascó  pigasse.  No documentem cap cas del primitiu

picassa > picar,  general en els dos vessants dels Pirineus orientals,  en

català central i en balear.

pigassó Destral petita. Documentat a Llavorsí.

piler Pila, munt de coses. Ho documentem per tota la Vall d’Àneu. A Isil hem

trobat una variant femenina:  pilera. Prové de l'analogia amb el sufix  -er,
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-era i és indicatiu de l'àmplia presència d'aquest.

pinyoc «Manyoc; conjunt compacte de coses» (DCVB). D’aquí en deriva el verb

empinyocar (formar-se un pinyoc). Tots dos els documentem a Montardit

de B. Es tracta d’un creuament entre pinya i manyoc.

pinyora 1. Deformació de punyera per creuament amb penyora; la quarta part d’un

quilo segons el nostre informant de Sorre. El DCVB documenta  punyera

com a mesura  de  volum i  equivalent  a  la  quarta  part  d’un  litre  més o

menys.

2. fer pinyora: joc infantil en què un jugador s’amagava un objecte diminut

dins del puny d’una mà i l’altre havia d’endevinar en quina mà hi havia

l’objecte amagat. Documentat a Anàs. 

pisar Pronunciat [pizá]. Piconar. Compartit amb el castellà apisonar i en darrera

instància pisar, sense que puguem afirmar que es tracti d'un manlleu.

pisto «Pistó, part central de la càpsula on està col·locat el fulminant» (DCVB).

Agafat del castellà pistón.

pitral «Corretja  de  l’ensellament  que  passa  pel  pit  de  les  bèsties»  (DIEC).

Documentat a Isil.

pitxell Gerro amb broc per servir vi. A Soriguera documentem la variant femenina

pitxella.  Segons Pol  (1973:  24),  el  pitxell és una mesura de volum (en

concret una «mesura de vino») que equival a 2 litres, i  la  pitxella a 2,5

litres. Nosaltres sempre ho hem documentat amb l’accepció de gerro i mai

com a mesura de volum.

pla Adverbi que significa  certament,  prou.  Documentat  sobretot  a la  Vall  de

Cardós.

plaeret, a Deformació de l’expressió a pleret (a poc a poc, sense pressa) provocada

per l’analogia amb plaer, potser pel sentit de gaudir de les coses si hom les

fa a poc a poc. Documentat a Caregue.

plapa 1.  Clapa,  taca.  Plapat s’aplica  al  bestiar  clapat,  generalment  el  boví.
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Documentem vaques plapades a Ainet de C. Es tracta d’una assimilació

de clapa que també té el seu equivalent en gascó: plap.

2. «Espacio pequeño» (Pol 1973: 24). Es tracta d’una superfície petita de

terra. Documentat a Peracalç i Soriguera.

3. una plapa: un munt, un gran nombre. Documentat a Escós.

plega «Capta  de  diners  durant  el  dinar  de  Festa  Major»  (Coll  1991:  61).

Documentat a Rialb.

pletiu «Indret pla a l’alta muntanya, no clos, on fa nit habitualment el bestiar a

l’estiu» (Coromines 1935:  303-304).  Es tracta d’un derivat  de  pleta que

documentem a Cabdella i València d’À. En aranès tenim pletieu.

plovinejar Pronunciat  pluvinear a Peramea. Plovisquejar. Derivat de  ploure amb el

sufix -ejar.

polier Corda que agafava la  rabasta amb el  bast  de les corretges.274 Aquesta

corda ferma els arganells a la retranga o tafarra i té un joc comparable al

de la corda d’una politja. D’aquí provindria el mot, segons el DECat, ja que

es tractaria d’una elisió del grup -tj- intervocàlic que hauria ocorregut en el

plural del mot: poli(tg)es > puliés. Documentat a Isil.

pollar-se Corcar-se la fusta. Documentat a Llessui.

pollera Galliner. Documentat sempre en femení, a l’inrevés de Coll (1991: 61) que

el troba en masculí (poller).

pollí «Cavall, ase o mul, jove» (DIEC). 

pollicada Llocada. Documentat a Llarvén i Ribera de C.

pollinar «La somera o l’egua, parir» (DIEC).

274. Definició del propi informant d’Isil.
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polsonar Cobrir de pols. Mot de sentit  allunyat del significat dels pròxims  polsinar

(«convertir  en  pols»  [DAg])  o  polsinejar («alçar  pols»,  documentat  pel

DCVB a la Plana de Vic). En canvi, sí que existeix en gascó  poulsousà

(Palay),  amb el  mateix  significat.  Si  es tracta d’un manlleu,  el  canvi  de

consonant  alveolar  a  nasal  s’explicaria  per  dissimilació.  Documentat  a

Bonestarre.

poltronera Poltró,  dropo;  s’hi  ha  afegit  epentèticament  el  sufix  -era  enormement

prolífic a la comarca. Documentem l’expressió ser un poltronera a Bretui.

ponxós Esponjós,  amb  ensordiment  i  africació  de  la  consonant  postalveolar  i

afèresi  del  segment  inicial  es-  per  interpretar-ho  com  una  pròtesi.

Documentat a Montcortès.

pop Poncella  d’una flor. Curiosa l’etimologia que n’explica Coromines (1935:

304):  «del  ll.  vulg.  *PŬPPA,  “noieta”,  variant  de  PŬPA.  Per  al  canvi  de

significat es pot comparar el que ha sofert el mot  poncella en català, que

volia dir “donzella” en la llengua antiga». Documentat a Caregue. A Araós

documentem  la  variant  dissimilada  i  analògica  pom amb  el  mateix

significat.

popa Mamella d’una dona o un mamífer femella.

poralla Aviram.  Es tracta d’un derivat  de  polalla per dissimilació i  intercanvi  de

líquides.  Al  mateix  temps,  polalla  podria  provenir, segons el  DECat  i  el

DCVB,  d’una  dissimilació  de  pollalla o  bé  tractar-se  d’un  manlleu  del

llenguadocià poulalho o del gascó pouralhe. Ho documentem a Esterri d’À. 

Molt  interessant  és  la  variant  podralla,  amb  el  mateix  significat,  que

documentem a Sorpe. Aquesta  d epentètica provindria d’una ultracorreció

causada per l’analogia amb el verb  poder en les seues formes de futur i

condicional.275 Recordem de l’apartat 2.2.1.6.1 d’oclusives que en pallarès,

275. Formats, recordem, a partir de les formes de present i imperfet d’indicatiu del verb llatí

HABERE (per al futur i per al condicional respectivament) unides a l’infinitiu: PŎTĒRE - AYO* > podré;
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les  formes  del  futur  i  del  condicional  del  verb  poder actuaven

analògicament amb els verbs provinents dels grups llatins -N’R- i -L’R-, i no

intercalaven una -d- en l’evolució del grup llatí -T’R- (VENĪRE > vinre; PŎTĒRE

- AYO* > poré). La pressió de la llengua estàndard, la mateixa que ocasiona

la regressió poria > podria, també hauria produït la variant podralla.

porcell Garrí.  Del conjunt  de porcells,  especialment els nats en un mateix part,

se’n diu porcellada.

porc fer Senglar.

porro Porró.

portejador Pronunciat  porteiador  a  Cabdella.  Persona  que  travessa  un  port  de

muntanya transportant mercaderies. 

pota de rata Bolet amb aspecte de corall de color groguenc (el que és comestible). 

potxó Petó.  Comú també  en  ribagorçà;  en  gascó poutoû i  en  occità  general

poton.

prest A punt.   En occità també trobem el mateix adjectiu  prest.  Documentem

sovint la locució ser prest.

prestir Pastar la pasta per fer el pa. En occità també tenim  prestir  i  en francès

pétrir amb el mateix significat. Documentat a Arrós de C.

prilló Penelló. L’evolució més problable és partint de  perelló  <  PERNIO >  perilló

per dissimilació i > prilló per elisió. Documentat a Isil.

primal «Que té d’un a dos anys de vida, s’aplica a un animal oví, boví o cabrum»

(DIEC). A Tornafort hem documentat la variant primares per referida a les

ovelles  d’aquesta  edat.  En  ribagorçà,  el  primal es  refereix  a  la  cabra

(també es troba en aquest dialecte el substantiu sagalla, referit a la cabra

PŎTĒRE - ÍAM* > podria.
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d’un any). En gascó: primáon (Haensch 2003 II: 209).

prinyó Aranyó.  La variant  prunyó és també comuna en aragonès,  en el  català

d’Andorra (Castañer 2009: 211) i en gascó: prignoû, prugnoû (Palay).

prior Fadrí major.

pulça Puça. Del català antic pulça. Comú també en ribagorçà.

punyera «Porció de blat que el moliner pren damunt el blat que li porten a moldre,

per cobrar-se la seva feina» (DCVB). Documentat a Norís.

Q                                                                                                                                             

quarta Mesura  de  líquids  equivalent  a  uns  vuit  litres  de  vi.  Documentat  a

Llagunes, Tavascan i València.

quartà Mesura de grans. Segons Febrer i Bringué (2007: 144) equival a «un sac

de blat  de cinc quilos».  Documentat  a Alins i  Isil.  A Bernui  i  Caregue

documentem la variant monoftongada cortà amb el mateix significat. Per

extensió,  s’anomena  també  cortà al  recipient  que  conté  aquesta

capacitat de volum o pes.

quartera «Mesura de blat  més petita que el  quartà» (Ramoneda 2007: 105).  A

Caregue documentem una quartera com a mesura de pes equivalent a

uns 60 kg. També, segons el mateix informant, una quartera és el pes de

quatre cortans. 

quarteró Pronunciat  corteró.  És una quarta part  del pes d’un  cortà,  segons el

nostre informant de Caregue.



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                369

quartó Animal que té de tres a quatre anys d'edat. Segons el DCVB, a Andorra i

al Pallars es tracta de bestiar cavallí  i porquí. Segons Coll (1991: 62),

d’animal  cavallí.  Nosaltres  documentem  quartones a  Tornafort  fent

referència a ovelles. 

quera Corc, podridura. També se’n diu dels cucs que es mengen el pernil quan

s’asseca. Documentat a Esterri  i  Isil.  El verb querar,  amb el sentit  de

corcar,  el documentem a Montardit de D. Mot compartit  amb el gascó

quero, el provençal quèiro i l’aragonès quera (Haensch 2003 II: 204).

querar Corcar. Documentat a Montardit de D. Mot compartit amb el gascó.

quinquillaina «Arbust de l'espècie Rhus coriaria» (DCVB). No documentem cap cas de

quinquillainera,  tal  com  va  fer  Coromines  (1935:  39)  a  Estaon.

Documentat a Vallferrera.

quintada Broma més o menys feixuga que es fa. Originàriament es tractaria d’una

feta pròpia dels quintos (reclutes). Documentat a Ribera de C.

quintar Mesura  de  pes  equivalent  a  uns  quaranta  quilos  segons  els  nostres

informants d’Ainet de C. i Llessui. La mesura s’utilitza generalment per a

la sal, però a Rialb també hem documentat un quintar de ferro.

queixalera Pronunciat  quixalera a  Rialb.  Herba  tòxica  (hyoscyamus  niger)  que

«s’usa per calmar el mal de queixal» (Ramoneda 2007: 35).

R                                                                                                                                             

rabasta 1. «Tafarra, banda de cuir, cànem, etc., que subjecta la sella, el bast, etc.,

per darrere passant per sota la cua de la bèstia» (DLC). Derivat de  bast.

Documentat  a  les  valls  d’Àneu.  En  occità  també  existeix  el  mot  en

substantiu,  però  amb  un  significat  lleugerament  diferent:  obstacle  que
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impedeix l’assoliment d’alguna cosa (panoccitan).  Rebásto  en aragonès i

rabast en ribagorçà (Haensch 2003 II: 161).

2.  Adjectiu  que  significa  maldestre,  pocatraça.  Ho  documentem  en

l’expressió ser un rabasta, a Llavorsí. També prové de bast, en aquest cas

l’adjectiu (mancat de finor) i el trobem sempre en femení per analogia amb

la  rabasta  (tafarra).  A Bonestarre  documentem  el  substantiu  rabasteria,

com a acció feta amb poc enteniment.

rabinós «Molt  fort  de  geni  i  propens  a  enrabiar-se»  (Violant  1998:  300).  Podria

tractar-se de l’adjectiu rabiós amb una -n- epentètica amb funció antihiàtica,

però ens decantem més una influència de l’occità  rabinós, amb el mateix

significat. Violant documenta l’adjectiu al Flamisell; nosaltres a Llessui. 

ram Joc infantil on el nen que para ha de perseguir els altres. Quan n’agafa un,

aquest  se  li  ajunta,  i  així  successivament  fins  que  ja  no  queda  ningú.

Documentat a la Vall d’Àssua.276

ramal «Tros de corda lligat al musell, a les morralles, d’una bèstia, per a menar-la»

(DIEC). Documentat a Isil.

ramassada Bastonada feta amb una rama, substantiu del qual deriva. Documentat a

Mencui.

ramat Gran nombre. 

ramblar Discutir fort o recriminar quelcom a algú. Es tracta d’un derivat d’arrambar

amb influència  del  substantiu  rambla  i  afèresi.  Probablement  la  llengua

occitana té alguna cosa a dir en l’assumpció d’aquest significat, ja que en

occità, arrambar significa abordar.  Documentat a Alins.

ramejar Pronunciat  rameiar.  «Guarnir  de  rams;  dibuixar  o  fer  visibles  figures  de

276.  L’informant  d’Altron  ens  explica  que  abans  de  començar  a  perseguir  els  altres,  la

persona que parava havia de dir l’expressió ram, mossa de cam.
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rams o branques» (DCVB). Documentat a Caregue. 

rampill «Conjunt d'una barra amb tres travessers que va articulada amb el mànec

de la dalla i serveix per evitar que les espigues dallades tombin cap arrera»

(DCVB). 

ranc Que camina coix o amb dificultat. Documentat a Alins en l’expressió  anar

ranc.

rapat Grapat, substantiu del qual deriva. Documentem un rapat a Arrós de C.

rascleta «Rascle de pues espesses per a arreplegar herba» (DCVB). 

raspor Qualitat de raspós. Documentat a Àreu com a substantiu masculí: allò que

fas amb el ganivet per treure el raspor aguell. Als diferents diccionaris ho

trobem com a substantiu femení.

ratacalda Rata pinyada. Documentem el plural ratacaldes a València d’Àneu. Segons

Sanchis Guarner (1956: 101) el substantiu provindria del llatí RATTA CALĬDA.

En canvi,  segons Coromines (DECat) es tracta d’un derivat  provinent  de

ratacalba,277 variant de  ratapinyada que s’explicaria pel fet que el mamífer

no té plomes a les ales.  Difícil  com és de justificar  l’adjectiu  càlid en el

mamífer, trobem més versemblant la segona etimologia. 

raure Passar un instrument tallant, un raspador, etc., per la superfície d’un camp

per llevar-li l’herba que hi ha crescut. Documentat a Peracalç.

rebolcader Rebolcador, lloc on es rebolquen els animals; amb influència del sufix  -er.

Documentat a València.

reboll Roure reboll (Quercus coccifera). En deriva  rebollar, amb el significat de

roureda.

rebordonir Fer perdre la pròpia virtut, fer degenerar. Documentat a Peramea.

277. A la Vall d’Aran també podem trobar ratacauba. 
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rebuig Pronunciat rebui a Embonui. Part més dolenta d’un ramat de bestiar.

recossirar Recercar, buscar insistentment. Derivat de cossirar < consirar < considerar

< CONSIDERARE, amb el prefix intensiu re-. Documentat a Llavorsí i Llessui.

rècula «Conjunt  de  persones  o  coses  que  van  l'una  darrere  l'altra;  reguitzell»

(DLC). Documentat a València d’À.

redall «Segona  dallada  de  l'herba,  que  es  fa  a  la  tardor;  la  mateixa  herba,

crescuda després de la primera dallada» (DCVB). 

redonir Envoltar. Afèresi d’arredonir. Documentat a Lladorre.

redort «Tortell, pastís casolà que es fa per la Festa Major» (Coromines 1935: 306).

redorta «Branca de bedoll o de salanca o castanyer, apta per a servir de lligall a una

garba, a un feix de llenya, a les fustes d'un rai, etc.»  (DCVB). Mot compartit

amb l’occità redòrta.

regalèssia Pronunciat regalíssia a Rialb. Planta lleguminosa (Trifolium alpinum). Comú

també en ribagorçà.

regatxo Mosso de pastor. Documentat a Isavarre. Mot provinent de l’italià ragazzo,

que significa  xicot.  Forçosament hagué de passar per l’occità (ragàch en

gascó) per arribar al Pallars i a la Ribagorça, on també es documenta.

regola Pronunciat [reg la]. Mandɔɔ onguilla feta a partir dels menuts del corder. En

occità,  regol significa  sadoll,  cosa  que  podria  tenir-hi  quelcom  a  veure.

Documentat a Isil.

reguitzera Reguitzell, llarga sèrie de coses.

rellaurar Tornar  a  llaurar.  Documentem  només  el  participi  en  la  frase  fer  la
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rellaurada, documentada a Aidí i Montardit de D.

rellevat Documentem, de fet,  tall de rellevat a Isil. Es tracta d’una espècie d’osca

practicada a l’orella de les ovelles per marcar-les.

rem «Faixa o tira d'herba o de cereal que el dallaire talla i que roman estesa a

terra» (DCVB). A Bonestarre documentem l’expressió seguir el rem amb el

sentit  d’actuar  correctament  i  seguir  la  direcció  moral  adequada  i  ja

marcada.

remunta Compra i cria de cavalls destinats a fer de sementals.

rentina Pronunciat  rantina.  Resina  de  pi.  Documentat  a  Caregue.  D'aquí  prové

rantiner, la coneguda falla que es baixa a la festa major de Taüll.

reosca! Interjecció d’enuig, d'admiració, d'entusiasme, etc. Prové d’aplicar el prefix

re-  intensiu  damunt  d’osca!,  interjecció  provinent  d’oixque278 segons  el

DCVB.

reparar «Adonar-se d'una cosa, arribar a veure-la» (DCVB). De parar, amb el prefix

re-: tornar a parar-se per considerar alguna cosa.

repàs Menjada. Es tracta d’un gal·licisme que també té el seu equivalent en gascó

(repàs, en les dues llengües). Documentat a Ribera de C.

repluig Sopluig.  Documentat  a  Llavorsí  en  l’expressió  a  repluig,  és  a  dir,  sota

cobert. Expressió comuna també a Andorra (Riera 1992: 520).

resquici Rancor, ressentiment. Adaptació del castellanisme  resquicio amb el sentit

de vestigi. També podria tractar-se d’una adaptació amb canvi de gènere del

mot catalanitzat  resquícia, el qual també prové del castellà. Documentat a

278. Exclamació que s’utilitzava per fer girar a l’esquerra els matxos encarregats de baixar la

fusta del bosc.
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Sort i a Llessui. 

retall Tros sobrant d’alguna cosa, resultant del rebuig que queda de retallar. Ho

documentem a Ribera de C. amb el sentit de carns sobrants del porc a la

matança.

retjo Gruixut. Ho documentem un sol cop a Llessui en l’explicació de com es feia

un patacó:  agafaves aguesta cara i la ficaves ací dintre; baixave per’quí, i

ficaves l’atra cara aquí dintre. llavons et  quedave triplat allò, més retjo.

retorcedor Fus de tòrcer, per a formar cordills de llana.

reumar Remugar,  amb  síncope  i  metàtesi:  remugar  >  remuar  >  reumar.  No

descartem  l’analogia  amb  reuma,  la  qual  també  hi  ha  d’haver  influït.

Documentat a Llessui.

revèncer Vèncer qui ha estat vencedor. Usat amb el sentit de superar una malaltia.279

Documentat a Pujol.

ribelló Ribell, amb el sufix diminutiu -ó. Documentat a Saurí.

riguera Sèquia per on corre l'aigua per regar. Dissimilació de reguera. Documentat

a Vilamur. A Surri documentem el diminutiu de reguer: regueret.

rillol Documentat sempre en plural a Escós. Pinyola, la pasta molta de les olives.

Es tracta d’una dissimilació de rullol, rull amb el sufix diminutiu -ol. El DCVB

també  documenta  rull com  a  pinyola  a  Balaguer,  Pallars  i  Ribagorça.

Nosaltres  no  ho  hem trobat.  En  el  cas  de  rillols i  rullols,  el  mot  podria

prendre el sentit etimològic de la paraula (rull < RŎTŬLUS: anella o rotllana),

ja que els rillols estan compostos sobretot de la capa exterior de les olives.

rinxa Solc de terra per  on passa l’aigua per  regar o per fer-la  circular  per un

279. L’informant acompanya la paraula amb aquesta frase feta: hu vai revéncer, diu que lo

gat no trau les ungles fins que no les ha de menester.
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bancal. Documentat a Peramea i Llessui.

robet Tipus de terra ferrosa i de color rogenc. Provinent del llatí  RŬBEUS (roig).

Documentat a la Vall de Siarb.

rogle Pronunciat  [r gg e]ɔɔ ɫ .  Grup de gent  que formen una munió més o  menys

rodona. A Bernui documentem el derivat roglana. 

roella Rosella, amb síncope de la consonant sibilant. 

rondejar Pronunciat rondeiar a Llavorsí. Rondar, recórrer els carrers d’una població.

rondalla 1. Documentem a Bretui l’expressió fer rondalles amb el sentit de fer feines

petites i de poca envergadura, però necessàries igualment.

2. Grup d’instruments de música amb què un grup de joves fa la ronda per

divertir-se. Uns xicots que van fer una rondalla de bandúrries. Documentat a

Gerri.

ròssec 1. «Ormeig de fusta, compost de dues branques formant angle i unides per

travessers, destinat a vehicle per a transportar coses» (DCVB). Documentat

a Roní.

2. Quantitat de material transportada en un viatge amb l’anterior ormeig. Un

ròssec de llenya. Documentat a Roní.

3. «Xarxa de pescar, a manera de bossa amb dos caps, que, agafada per

cada cap, és arrossegada per dins el riu; després s'ajunten els dos caps i es

recullen  les  truites  que  han  quedat  agafades  dins  la  bossa»  (DCVB).

Documentat a la Guingueta. 

rosta «Tall de cansalada, de llom o de carn de porc torrat a les graelles o fregit»

(DLC). A Esterri documentem el verb  rostejar pronunciat  rosteiar, amb el

sentit d’anar fent talls o rostes de carn de porc.

rostolla Restoll. Documentat a Llessui.280

280.  Haensch  (2003  II:  167):  «rastóll  en  Las  Paúles  (KRÜGER,  HP, I,  p.  24)  ;  íd.  en



Capítol II Estudi dialectològic                                                                                                376

rota Camí obert damunt la neu. Normalment es documenta l’expressió fer rota,

obrir  camí  després  d’una  nevada  forta.  Deriva  del  llatí  RUPTUS,  -A.  Mot

compartit amb Andorra (Riera 1992: 530).

rull «Tronc tallat o porció de tronc tallada d'un arbre en sentit diametral, que té

forma cilíndrica i es destina a ésser serrat per a fer-ne fusta de construcció»

(DCVB).

S                                                                                                                                              

sabata ferrada «Sabata  amb  la  sola  guarnida  de  claus»  (DIEC).  Documentat  a

Montcortès.

sabent Savi, tafaner. Documentat a Sorpe. Mot compartit amb l’occità sabent i

molt pròxim al francès savant.

saboneta Pastilla de sabó.  Documentat  a Aineto i  Lladorre.  Mot compartit  amb

l’occità saboneta amb el mateix significat.

saca Sac una mica més gros del normal.

sacar Cercar, «procurar de trobar o emportar-se alguna cosa» DCVB. Derivat

de cercar. Documentat a Baiasca:  Si vols menjar fruita vete-la a sacar

als prinyoners.

Benasque (BADÍA, Contr.) ; rastóllo en Ansó (ibid.) ; rastúllo en BADÍA, Bielsa ; restóllo y restójo en

WILMES, Valle de Vió ; restójo en PARDO Asso ; rastólla en Rialp, Bohí, etc. (KRÜGER, loc. cit.) ;

gasc. rastoùlh, rastoùble, arrestoùble. Cfr. las variantes que cita KUHN, Hocharag».
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sagal Noi jovenet. Documentat a Saurí amb diminutiu: sagalet.

sajolida Pronunciat  sejolida a  Rialb.  Planta  de  la  família  de  les  labiades

utilitzada per adobar olives (Satureia hortensis).

salanca Nom de diverses espècies del gènere  sàlix.  Es tracta d’un arbust de

ribera.  Segons Coll  (1991:  66) es tracta de l’espècie  Salix  Purpurea.

Segons Ramoneda (2007: 41) Salix Caprea. Documentat a Montenartró.

A Pujol documentem el camp d’aquests arbustos: salencar. La vocal e

en aquest cas presenta un origen etimològic, ja que el mot deriva de

SALĬCEM,  amb  i breu;  aquesta  e també  es  conserva  en  ribagorçà

(salenca)  i  en  alguns  parlars  occitans  (sausenca  -Arieja-,  saugenca

-Luchon- o saussenco -Armanyac-) (Coromines 1935: 308). Salanca es

tractaria d’una assimilació.

salera 1. «Caixa de fusta dins la qual es posa la carn i xulla del porc, entre

sostres  de  sal,  perquè  es  conservi  sense  corrompre's»  (DCVB).

Documentat a la Vall d’Àneu.

2.  «Pedra  plana  damunt  la  qual  es  posa  la  sal  perquè  hi  mengi  el

bestiar» (DIEC). Documentat a Esterri i Vilamur.

salma «Ormeig  compost  de barres  de fusta  corbades i  articulades,  que es

posa damunt l'albarda d'una bèstia per portar-hi càrrega de garbes o

d'herba»  (DCVB).  A  la  Vall  d’Àssua  hem  documentat  el  mot  amb

vocalització de la consonant lateral en síl·laba travada: saumes. Comú

també en ribagorçà, el qual no vocalitza la consonant lateral.

salsufragi Pronunciat  salsofraja a Montenartró i Romadriu,  salsufraja també a

Romadriu i salsufragi a Rialb. A Andorra Riera (1992: 536) documenta

el mot totalment assimilat:  salsafraja. Herba perenne (Silene saxifraga)

usada contra les pedres de la bufeta. També se l’anomena  herba de

roca pel fet de créixer entre les fissures de les roques, i herba fina.

saltader Salt  d’aigua d’un riu o torrent.  Documentat  a Lladorre.  Mot compartit
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amb el català d’Andorra (Riera 1992: 537).

sanar Castrar. Documentat a Ribera de C. i  Tírvia.

sanca Rasa. Castellanisme provinent de  zanja, amb adaptació catalana dels

fonemes dental i velar. Documentat a Alendo i València d’À. A la Bastida

hi hem trobat el mot amb el fonema fricatiu velar sense adaptar: [sáŋxa].

sangat Ple  de  sang,  amb  molta  sang.  Dit  de  les  ovelles  que  estan  ben

alimentades i tenen tendència a bessonar. Documentat a Montcortès. 

santaula Centaura, amb assimilació vocàlica i intercanvi entre  l i  r; planta de la

família de les gencianes (Centaurium Quadrifolium).  És amargant i  té

propietats  digestives,  cicatritzants  i  antiinflamatòries.  Documentat  a

Ainet de C.

sapa Saba de les plantes. Pronunciada també  sàbia a Roní,  una  i que va

apareixent en diversos parlars catalans pròxims al castellà, fet pel qual

Coromines  (DECat)  creu  que  el  castellà  pot  haver-la  manllevat.  Del

substantiu  sapa se  n’extreu  el  verb  sapar,  pronunciat  amb  oclusiva

sorda la majoria de les vegades, tot i que també ho podem trobar amb

sonora  (els  bessulls,  ara  quan  saben…  –Roní).  Aquesta  alternança

d’oclusives  també la  manté  el  gascó.  Palay  documenta  sabe i  sabà

arreu de la Gascunya, mentre que troba sape i sapà a les valls d’Aspe i

Varetons. L’alternança d’oclusives prové de l’ètim del mot, sapa, que en

llatí significava “vi o most cuit”, el qual per evolució fonètica ha acabat

donant b en tots els parlars catalans excepte el pallarès.

sarro Sarró  (Chenopodium  bonus-henricus),  «herba  robusta  semblant  als

espinacs que és típica dels pletius de muntanya» (Ramoneda 2007: 41).

Documentat a Isavarre. 

saüc «Arbust  que  creix  als  marges  amb  flors  blanques  i  fruits  negres»,

(Sambucus nigra) (Ramoneda 2007: 41). Se n’extreu l’aigua de saüc,
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amb propietats diürètiques i antivíriques. Documentat a Montardit de D.

A Anieto trobem també la variant  saüquer:  Jo, encara en vaig beure

ahir a la nit de flor de saüquer. Me trobava una mica costipada.

segla Pronunciat amb consonant oclusiva sorda [k] o bé amb geminació de

l’oclusiva sonora [gg].281 Sèquia, rec per regar. El mot es troba estès en

gran part del català occidental. Coromines (1935: 309) n’explica el seu

curiós origen:

El lloc d’origen serà el Ribagorça o Fraga, on, gràcies a la pronúncia

de  l darrere  consonant  com a ,  hi  ha freqüents confusions entreʎ

oclusiva + [j]  i  oclusiva + [l],  cf.  Benasc  pllollo “piojo”  (Ferraz,  88).

L’arabisme  s qiyaǟ  procedent  sens  dubte  del  baix  Ribagorça,  gran

centre mahometà, en introduir-se en el Pallars, i més a l’oest substituí

per [l] la [ ], sentida com a característica fonètica del ribagorçà enfrontʎ

del pallarès.

segon Segó,  pells  dels  cereals  separades  del  gra  en  la  molta.  Prové  de

secŭndus, el que segueix el primer, ja que es tracta de la segona molta.

séguel Sègol (Secale cereale).282

seiar Documentat a Isil en l’expressió fer seiar: «portar les eugues al cavall

per  saber  si  estan  en  zel»  (Ramoneda  2007:  82).283 Trobem  una

expressió força anàloga en català central: fer seia, amb el sentit de les

criatures,  estar-se  assegudes,  però  sembla  molt  complicat  establir-hi

qualsevol tipus de relació. D’altra banda, sembla més adient, si més no

281. També presenta variabilitat en la pronúncia de la vocal tònica. Ho podeu trobar explicat

en l’apartat 2.1.2.2.2.2.4 de vocalisme tònic.

282. (Haensch 2003 II: 187): prov. ant. segal, segla; prov. mod. segue; gasc. ségle; fr. ségle,

seigle; cat. sègol; ségal en Las Paúles (KRÜGER, HP, C, I I , p. 6).

283. Ramoneda, però, documenta el mot amb a: saiar i no comenta res de la locució. Nosaltres hem

documentat el mot pràcticament sempre amb e, tot i que també hem espigolat alguna pronúncia escadussera

amb a.
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semànticament, un procés de ieisme sofert sobre sella o bé sellar.  El

procés respondria a un defecte de pronúncia,  ja que el  ieisme entès

com a pronúncia [j] de l’evolució dels grup llatins -C’L-, -G’L-, -T’L- i -LY-

no afecta el mot  sella  (<  SĔLLA -cadira-) i aquest defecte, en dialecte

pallarès, resulta ben rocambolesc, sense oblidar el salt semàntic de la

sella  del  cavall  al  fet  d’escalfar  les  eugues.Per  falta  d’hipòtesis  més

evidents, deixem com a desconegut l’origen d’aquest mot.

sentor Pronunciat  sintor a Son. Olor forta i tirant a desagradable. Derivat de

sentir, amb el sufix -or (qualitat de…) al qual s’hi hauria afegit l’analogia

amb olor, pudor...

sereny Vigorós, molt sa. Documentat a Llagunes i Llessui.

servar-se Protegir-se,  resguardar-se.  Documentat  a  Rialb:  i  trobar  es  pastors

estirats a sota del paraigües per serva's del raig del sol.

sirro Fem de cabra i ovella. Coll (1991: 67) documentà principalment  serro,

però nosaltres no tenim cap exemple amb aquesta vocal.

sobrances Sobralles, allò que sobra d’una menjada.

sobrany Bèstia de peu rodó que té més d’un any i  menys de dos o de tres,

segons el lloc. Comú també en ribagorçà.

sobrecel «Porxo o trebol més alt de la casa, sota el llosat» (DCVB). Documentat

a Isavarre.

sobresell «Peça de roba que es posa a la mula, a sobre de la sella» (Febrer i

Bringué 2007: 195). Documentat a Isil.

soc Esclop, sabata de fusta.

soflimar Pronunciat  soflimar a  Malmercat,  i  suflimar  a  Ainet  de  C.  i  Lleret.
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Socarrar, soflamar, posar sota la flama.

solà Terreny on toca molt el sol.

solana «Terreny en pendent situat cara a migdia, on dóna molt el sol» (DCVB).

D’aquí  en  deriven  els  adjectius  solanat i  assolanat.  Trobem  solana

també en ribagorçà i en gascó soulâ i soulán (Haensch 2003 II: 220).

solat Que hi toca molt el sol. Documentat a Arrós de C.

solera La sola d’una sabata. Documentat a Isil.

sòls La part inferior d’una cosa, la situada a l’altura inferior: als sols del poble

–Llarvén.

sòmit Somni, amb síncope de la consonant nasal per facilitat articulatòria i  -t

final  epentètica comuna en d’altres mots com ara  àpit,  gènit,  llavit…

Documentat a Bretui.

soneta «Instrument sonador rudimentari, consistent en una cardiguera o carlina

seca,  amb un  paper  de  fumar  col·locat  al  damunt»  (Coll  1991:  67).

Documentat a Llessui.

sopera «Recipient de forma rodonenca, més fondo i de més cabuda que un plat

individual,  que  serveix  per  a  posar-hi  i  servir  en  taula  les  sopes»

(DCVB).

soquer Persona que té per ofici fer i arreglar socs. Documentat a Ainet de C. 

sotal Sot, clotada. Documentat a Tírvia.

surja «La llana,  tal  com surt  del  tondre,  sense netejar»  (Coromines 1935:

311).  Mot  compartit  amb  l’occità  surja.  Documentat  a  Montenartró  i

Llessui. 
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sustracada Sotragada.  Provinent  d’un anterior  sostracada contaminat  per  sostre,

segons Coromines (DECat).

T                                                                                                                                              

tabola Documentat a Montardit de D. en l’expressió ser un tabola. Ser alegre i

agradable. Segurament relacionat amb el gascó tabalhè.

taleiar-se Adonar-se. Provinent de talaia, pel fet de ser una torre de guaita i haver-

hi d’estar vigilant. Ocorre sovint que la semivocal és interpretada com una

iod IIIa del sufix -IDIA ̄RE284 i s’elideix. Així, documentem talear-se a la Vall

d’Àssua i així ho té també documentat Pol (1973: 27).

tallucs Patates bullides i xafades. Metonímia provinent de talluc, tros tallat petit

d’alguna cosa. Documentat a Isavarre.

tampanada Garrotada,  cop  fort  amb alguna  cosa.  Segons  Coromines  (DECat),  el

substantiu  procedeix  d’uns  primitius  tampar (tapar;  la  m la  considera

pròpia dels dialectes catalans septentrionals, de l’occità  –tampar– i  del

francès -tampon-)285 o  timpar (tocar el timbal). Les accepcions gascones

de tampade,  tampide «action de fermer, de secouer» i  tampanejà «faire

du  vacarme»  (Palay),  amb  una  semàntica  prou  acostada  al  nostre

284. Hem explicat a l’apartat 2.2.3.2.2.1 de consonantisme que la iod IIIa (la procedent dels

grups llatins -DY-, -GY-, -GE, I- i I en posició intervocàlica: major < *MĂG-YŌ-S, pujar < *PODIARE… i en

concret  la  present  en  el  sufix  -IDIĀRE,  l’actual  -ejar)  en  pallarès  acostuma  a  pronunciar-se

semivocal [j] o també a elidir-se: netear, passear… 

285.  Nosaltres  no  hem documentat  cap  substantiu  o  derivat  amb  la  consonant  nasal  a

excepció del que estem explicant, però sí que documenten  tampa com a   «tapa de ferro per a

tancar la boca del forn» el mateix Coromines (1935: 301), Coll (1991: 68),  Febrer i Bringué (2007:

152) i Ramoneda (2007: 87).
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tampanada, n’avalen la hipòtesi. A partir d’aquí, documentem els derivats

verbals de tampanear a Gerri i València o tampaneiar a Isil.

A  Baén  hem  trobat  una  variant  aïllada,  trambanada,  anàloga  a

tarambana i  a  trambanear,  un  substantiu  (aquest  últim)  que  es

documenta precisament al Baix Pallars.

tantullar Sobreeixir,  vessar  el  líquid  d’un  recipient  per  damunt  les  vores.  No

documentem el mot en cap diccionari ni recull lèxic català. En gascó, el

trobem  reflexiu  amb  un  significat  diferent:  tantoulhà-s: «se  souiller»

(Palay); una accepció similar també trobem en l’occità general: «tantolhar

se: se mouiller les vêtements» (panoccitan). Remarquem que en tots els

significats  existeix  sempre  la  presència  d’un  líquid.  Documentat  a

Romadriu. A Llessui hem trobat una variant amb pròtesi i amb el mateix

significat: estantullar.286

tapatge Soroll  molt  gran.  Mot  compartit  amb  l’occità,  el  francès  i  el  català

rossellonès, ja que, de fet, ha penetrat pel nord. Ni Griera ni Veny (2006:

179)  no van  destriar  si  es  tractava d’un occitanisme o  un gal·licisme.

Documentat a Bonestarre.

tarambana Baliga-balaga, eixelebrat. Més que el substantiu, sobradament conegut,

trobem  interessants  els  derivats,  com  ara  l’intensiu  tarambanota,

documentat a Ribera de C; el verb tarambanear, documentat a la Vall de

Cardós i el mateix verb amb síncope documentat a la Vall de Siarb i a

Peramea: trambanear. 

tardanet Intensiu de  tardà, aplicat sobretot a les bèsties ovines nascudes cap al

final  de  l’estació.  Mot  compartit  amb  els  gascons  tardàgn i  tardàn.

286.  El  verb,  que  sempre  l’hem  documentat  reflexiu,  l’utilitzen  els  informants  per  fer

referència sempre a vessar la llet a l’hora de transportar-la amb ferrades. Per evitar-ho, deixaven

unes fulles de cardamella o cardigàs (l’informant els relata com a sinònims; vegeu-ne la discussió

en aquest mateix apartat en les entrades corresponents) a la superfície i aquestes impedien que es

vessés.
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Documentat a Alins.

tarna «Pedaç, tros de roba, especialment el que s'aplica a apedaçar o adobar

peces de vestit» (DCVB). Comú també en ribagorçà.

tarter Un munt de coses, apilades. Documentem també el femení tartera amb

el mateix significat i tarteró amb el sentit de “muntet d’alguna cosa”.

tartrana Tartana.  La  consonant  vibrant  que  apareix  després  de  la  dental  per

assimilació retardatòria o repercussió és un fenomen habitual en català.

Vegeu, si no, els substantius  ordre, cartró, rastrell, murtra… (Recasens

1996: 338-339).

tavella Mongeta tendra. Comú també en ribagorçà. (mapa 098)

te de roca Planta de la família de les asteràcies utilitzada com a digestiu (Jasonia

Glutinosa). Documentat a Montenartró i a Rialb.

telerada Generació,  conjunt  de  persones  d’edat  similar.  Derivat  semàntic  de

telerada, conjunt del fil que es posa al teler, pel fet de succeir-se els fils

els uns amb els altres. Documentat a Peracalç.

tella V. guiro.

tendre Pronunciat tendre i tenre. Tou, bla. El pallarès, de la mateixa manera que

el  francès  o  l’occità,  encara  conserva  algun  cas  de  l’adjectiu  amb

l’accepció  etimològica,  tot  i  que  condemnat  a  desaparèixer  per

l’estàndard tou.

terçó «Animal de peu rodó de dos a tres anys» (DLC). En gascó, terçoû es

refereix només als bòvids, de la mateixa manera que el ribagorçà terçó i

l’aragonès terzón (Haensch 2003 II: 208).

timonet Timó. Utilitzat  generalment en plural,  tot  i  que també es pot  espigolar
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algun cas en singular. Comú també en ribagorçà.

tinyol Tros gros de pa. Documentat  a Bernui.  Comú també en ribagorçà,  on

trobem tonya i tinyol. En gascó trobem tougno (Haensch 2003 II: 147).

tirador El qui baixava la fusta del bosc amb l’ajuda de matxos. 

teixó Pronunciat tixó a Esterri. El mamífer mustèlid. A Soriguera també trobem

el normatiu  teixó.  Comú també en ribagorçà i en gascó (tach, tàchou,

techoù) (Haensch 2003 II: 199).

tocadís Que es deixa tocar. Documentat a Esterri i compartit amb l’occità tocadís.

toia «Rifa, sorteig que els fadrins organitzen durant el ball de la Festa Major,

per pagar els músics» (Coll  1991: 69).  Derivat directe de  toia,  ram de

flors, ja que era el premi del sorteig.

tondre Xollar,  els  corders  i  ovelles.  Existeix  el  mateix  mot  amb  la  mateixa

accepció en occità i en francès.

tona Bóta,  recipient  per  guardar-hi  el  vi.  Griera  (1930:  148-149)  explica  al

Butlletí de dialectologia catalana com a causa de l’homonímia amb tona,

al Pallars l’Antònia és la Tonya:

«La cuba, té, al Pallars, un nom especial: és la tona, originària del celta

TUNNA,  franc.  tonne.  Aquesta forma, que, a ben segur, conserva una

etapa  arcaica  de  la  llengua,  representa,  també,  el  seu  paper  en

l’economia de la llengua. En català dialectal i antic existia la tendència

de fer perdre el caràcter palatal de les nasals finals procedents de -NN-

o Nɪ ̯: mall an “any”, dan “dany”, etc.

Compareu Ton < ANTONIU,  Tona < ANTÒNIA, que compareixen en tot el

domini  català,  feta  una  excepció:  a  Pallars  l’Antònia és  una  Tónya

(Durro,  Esterri,  Tremp, Sort),  i  això per què? Senzillament perquè la

bóta és una tona (tóna)».
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tonya Dona desgraciada i infeliç. Documentat a Gerri.

tonyar «Fènyer  la  pasta  del  pa  i  donar-li  forma»  (DLC).  Documentat  a  la

Guingueta. Alcover (DCVB) no veu clar si tonyar es tracta d’un derivat de

tonya (peça de pa) o és a l’inrevés. Un fet curiós, és que tant en aragonès

com en occità, el substantiu tonya fa referència a un tipus de pa, mentre

que el verb tonyar no apareix en cap d’aquestes llengües fent referència

al pa. 

tosta Afèresi d’antosta, paret prima. Documentat a Rialb i a Roní. Tanmateix, a

Llavorsí  i  Rialb  (el  mateix  informant  en  aquest  últim  poble)  també

documentem antosta. 

totxada Cop  de  bastó.  Mot  compartit  amb  l’aragonès,  llengua  del  qual  prové

segons Coromines (DECast). Documentat a Llessui.

tou Buit  de  dins.  Gairebé  un  segle  enrere,  Coromines  (1935:  313)  ja

documentà  «algun  cop»  tou amb  el  sentit  de  “bla”  «sens  dubte  per

influència forastera». Avui en dia, el significat més estès per a l’adjectiu és

el  normatiu  (sinònim  de  “bla”),  el  qual  pràcticament  ja  ha  desplaçat

l’autòcton tènre.

Documentem també el substantiu tou amb l’accepció de pallissa, però no

la considerem pròpia del pallarès, sinó pràcticament de tot l’àmbit nord-

occidental. Del tou com a «panal de miel» que trobà Pol (1973: 27) a les

valls d’Àneu no n’hem registrat cap cas.

traïdora «Botifarra de la mateixa amassada que la llonganissa, però a més porta

fetge» (Ramoneda 2007: 103).

trepadella Documentat  sempre  amb  a:  trapadella.  Planta  de  la  família  de  les

papilionàcies que es cultiva com a farratge (Onobrychis Viciifolia).

trapa «Forat entre la paret i el taulat del paller per on s’aboca l’herba cap al

rastell» (Ramoneda 2007: 88). Documentat a Ainet de C i comú també en
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ribagorçà.

trasbalisar Trasbalsar,  amb  vocal  anterior  tancada  epentètica  i  essa  sonora.

Documentat a Llavorsí.

tràssec V. carraca.

trebolat Trebol, sostre. Es tracta d’un participi (trebolar: posar el trebol d’una casa)

substantivat. Documentat a Alendo.

trèfol Arcaisme  de  trèvol,  ja  que  el  mot  procedeix  del  grec  tríphyllon (tres

fulles). Mot compartit amb l’occità trefòlh. Documentat a Ainet de C.

trellat Afèresi d’entrellat. Mot documentat a Escàs en l’expressió donar trellat,

una interpretació de treure l’entrellat (treure l'entrellat > treure el trellat >

donar trellat). Al País Valencià també apareix l’expressió com a tal (Veny

2007: 232).

tremir Tremolar. Documentat sempre en l’expressió fer tremir:  hi haví una ma

de feina que feve tremir  la terra (Llavorsí).  A Vilamur hem documentat

l’intensiu retremir, també en l’expressió fer retremir. Mot compartit amb

l’occità.

trencacap Trencacaps, cosa de difícil solució. Documentat a Llessui en singular en

l’expressió vulgar fotre un trencacap. 

trencada Acció  de  trencar,  de  llaurar  la  terra  per  primera  vegada  abans  de

sembrar. Documentat  a Montardit  de D.  i  a  Tírvia.  Mot  compartit  amb

l’occità trencada.

trescantar-se Dispersar-se, perdre’s. Derivat postverbal de  trescar (recórrer caminant)

pel fet de caminar sense parar quan algú o algun animal es perd.

trescotar Travessar  un  coll.  Provinent  d’un  primitiu  *trascollar que  a  la  vegada

prové de  trascoll amb el sentit  que dona Coromines (DECat)  de  tras-,
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més enllà: passar més enllà del coll. Documentat a Rialb.287

tribe Pronunciat  per  assimilació  tribi i  tríbit.  Barrina  grossa  de  fuster.

Coromines (1935: 315) documentà triben a Esterri de Cardós i Coll (1991:

70)  també  descriu  les  variants  tribe i  tríbet.  Nosaltres  només  hem

documentat trebet a Gerri. Comú també en ribagorçà.

tricot «Gec  de  punt  de  mitja,  tricotat  a  casa,  amb  fil  de  llana  dels  propis

ramats» (Ramoneda 2007: 114). Mot procedent del francès tricot.

trit Farina grossa, de segona.

tron Arcaisme de  tro (provinent  del  llatí  tardà  TRŎNUS).  Mot  compartit  amb

287. Mot documentat en “la cançó dels contrabandistes”, cantada per un informant de Rialb.

En aquest tipus de cançons la variació és un fet habitual, ja que per exigències de prosòdia o de

rima s’acostuma a modificar el vocabulari, a vegades fins i tot amb el resultat de mots sense sentit:

Quina cançó en cantarem
que tots la sapiguem
la dels contrabandistes.
A Andorra vàrem anar
de debat (tabac) vam carregar
tota una companyia. 

Pel coll d'Ares vam passar
i ens van veure a trescotar
una refumuda espia,
que al cabo hu va anar a portar
que passaven contrabandistes.

Au minyons anem passant
a perseguir-los
allí on els trobarem
els pararem i farem una carnisseria.

Al passar per la basseta
els varen parar
els contrabandistes.
En sortint els duros a pilons
allí els anaven soltant
la moneda és molt bonica,
els pagaves i ja et deixaven passar.
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l’occità. Documentat a Surri.

tronat Golfes, part de la casa on es guarden els malendreços. Documentat a

Tírvia.

tronca El tronc de Nadal, el tió. El substantiu femení s’estén per la Ribagorça i

també en aragonès. El DCVB defineix tronca com un tronc més gruixut

que del que és normal, i Coromines també documenta al DECat que la

tronca és la part baixa del tronc dels arbres a Estaon. En el nostre cas,

sempre hem documentat la tronca com el tronc de Nadal.

trossa «Feix lligat d’herba, de llenya o similars» (Coll 1991: 70). Tenim  tróssa

també en aranès i trousso, trousse en gascó (Haensch 2003 II: 177).

truitada Truita d’ous.  Mot ben viu al  Pallars,  pel fet  de diferenciar  l’homonímia

existent entre la truita d’ous i el peix de riu.

trumfa Patata. Els dos mots comparteixen espai com a sinònims. El normatiu

patata, però, va guanyant terreny progressivament. (mapa 099)

turell «Bocí de tronc o de branca gruixuda que conserva la forma cilíndrica i

que és fàcil d'estellar» (DLC). Documentat a Isil. Compartit amb el gascó

toret, ja que es tracta del sufix diminutiu  -ĔLLU que en català ha restat

com a -ell i en gascó ha canviat a -et. 

tustar Pegar,  donar  cops.  Documentat  a  Tornafort  i  Llessui.  Compartit  amb

l’occità.
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U                                                                                                                                             

ullerat «Cap de bestiar clapat de negre vora els ulls» (Coll 1991: 70). Documentat a

Isil.

urdol Segons el DCVB es tracta del miol del gat. Nosaltres ho documentem a la

Bastida fent  referència al  grunyit  dels  porcs i  del  senglars.  Tanmateix,  pel

sentit de l’oració no podem concretar si es tracta del grunyit concret del porc

o del so emès en general per diferents tipus d’animals. En tot cas, sembla

que  tingui  certa  relació  amb  el  substantiu  udol,  però  la  consonant  ròtica

resulta  difícil  d’explicar:  si  el  mot  prové  del  llatí  vulgar  ŪLŬLARE (udolar),

l’aparició de la r estaria justificada per una dissimilació i intercanvi de líquides,

però la dissimilació ja ocorre en l’aparició de l’oclusiva  d, de manera que la

consonant  bategant  apareix  en  forma  d’epèntesi  difícil  d’explicar  per

comoditat articulatòria i igualment difícil per analogia a causa de la falta de

referents.

El  DCVB  documenta  el  verb  amb  vocal  tònica  posterior  semioberta  [ ].ɔɔ

Nosaltres ho fem amb posterior semitancada [ó].

V                                                                                                                                              

vailet «Noi de dotze a quinze anys que ajuda a la feina d'un menestral, d'un pagès

o d'un pastor» (DCVB). Mot compartit amb l’occità.

vara d'or Pronunciat com a castellanisme (vara d’oro) a Montenartró. Planta de la

família de les asteràcies (Solidago Virgaurea) amb propietats diürètiques.

vela Repàs o classes de col·legi que es feia a les nits, sobretot a l’hivern quan el
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dia  escurçava.  Acostuma  a  aparèixer  en  l’expressió  anar  a  vela.  Molt

probablement té l’origen en el castellanisme  vela (candela), ja que aquest

estudi es feia a les nits i, a més, el substantiu vela, com a candela, és d’ús

habitual.

venar-se 1. Pronunciat avenar-se a Soriguera. Revenir les fonts, tornar a rajar aigua

per les fonts que prèviament s’havien assecat. Derivat de vena amb el sentit

de flux de líquid que s’escola.

2. venar-se el nas: sortir sang del nas. Es tracta d’una afèresi d’avenar-se,

propiciada per l’homonímia entre vena (vas sanguini) i vena (flux de líquid).

Documentat a Vilamur.

vendèmia Verema.  No  es  tracta  pas  d’un  castellanisme,  sinó  d’un  occitanisme:

vendemia. Coromines també documentà el mot amb [ ]: ɲ vendemnya (1935:

317),  en aquest  cas també procedent  del  llenguadocià  vendemnha,  però

nosaltres no n’hem trobat cap exemple. Sí que conservem casos del derivat

verbal vendemiar. Un fet avalador de l’origen dels mots és que només els

documentem a les valls del nord.288

vent 1.  vent  de  la  fam:  vent  provinent  de  l’oest,  de  l’Aragó.  Documentat  a

Vilamur.

2. vent de port: vent provinent del nord, molt fred.

ventrera «Biga  disposada  sota  cada  vessant  d'una  teulada,  paral·lelament  a  la

comunera,289 que serveix per a evitar que el llosat faci ventre, que es guerxi»

(DLC). Documentat a Isil.

verduc «Branca prima i  flexible de bedoll i,  per extensió,  vímet de salanca o de

vimetera» (Coromines 1935: 318). El DLC dóna un significat més general:

«rebrot  d’un  arbre».  Es  pronuncia  verdugo  en  aragonès,  espanyol  i

288. A més a més, els termes han aparegut sempre mentre els informants relataven l’experiència

d’haver anat a veremar a França.

289. V. comunera, en aquest mateix apartat de lèxic.
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portuguès.

vespra Documentat sempre en plural,  vespres. «Part de l’ofici diví que es diu a la

tarda, abans de les completes» (DIEC). És habitual també documentar el

substantiu afectat de metàtesi: vrespes.

vestrús Beneit, ximple. Pronunciat  vastrús en l’expressió cara de vastrussos que

documentem a Escàs.  Es  tracta  d’un  castellanisme provinent  d’avestruz.

Tanmateix,  si  el  substantiu  s’hagués  pres  directament  del  castellà  la

pronúncia  hauria  de  ser  amb  [e] (vestrús,  tal  com  certifiquem  que  es

pronuncia a la Segarra o a l’Urgell), de manera que molt probablement el

substantiu s’ha importat ja del català. El DCVB documenta vestrús, bastrús i

bestrús tots amb el mateix significat.

vetlla Documentat sempre en plural: vetlles. El dia abans o els dies abans d’una

diada, d’una efemèride, etc.

viadant Arcaisme de  vianant, derivat de  via  i  an(d)ar. L’occità encara conserva les

dues consonants etimològiques: viandant. Documentat a Vilamur.

vianda Escudella de patates, col i altres verdures cuites. 

vidalba Pronunciat  vidauba,  amb vocalització  de la  consonant  lateral  en síl·laba

travada,  a  Llessui  i  a  Roní.  Liana  de  la  família  de  les  ranunculàcies

(Clematis vitalba) utilitzada com a tabac per fumar. El mot és compartit amb

l’occità vidalba.

vilestres Restes  del  menjar  de  les  ovelles  aprofitat  per  a  d’altres  animals.  Del

substantiu, documentat a Isil un sol cop i en plural, no en trobem cap traça

enlloc més, ni tampoc a cap dels diccionaris que hem consultat presents a la

bibliografia. S’hi aproximaria el substantiu vilets que Pol (1973: 27) defineix

com  a  «comida  que  se  da  a  los  corderos  de  leche»  (nosaltres  no  el

documentem) i sobretot el vilets que defineixen Febrer i Bringué (2007: 196):

«restes del menjar dels corders aprofitat per a les vaques». En el nostre cas,
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les restes anaven destinades a les eugues, per això hem conclòs que era

aprofitat per a “d’altres animals”.

Coromines (DECat), comentava que el vilets documentat per Pol (el menjar

dels corders de llet)  podria provenir  de  beslets (be letsii )  “mitges llets”.  Si

l’origen del nostre mot és aquest, el canvi a  vilestres podria ser degut al

sufix despectiu -astre, ja que al cap i a la fi es tracta d’un menjar ja rebutjat

per una classe d’animals, o també a l’analogia amb d’altres substantius, com

ara calostre, relacionat amb els corders de llet.

vista Documentat sempre en plural a Isil i Ribera de C. en la locució fer vistes.

«Veure's en un lloc convingut un home i una dona per tractar de festejar i de

casar-se» (descripció que dóna el DCVB per a les locucions anar a vistes i

prendre vistes). 

vistaire V. bull del vistaire.

voleiadora Tipus de forca utilitzada a  l'hora  de batre.  Documentat  a Isil.  Derivat  de

voleiar (amb el sentit de fer donar un o més tombs enlaire).

voltanera Que li agrada voltar, anar d’ací d’allà. Documentat a València d’À.

volva «Boll, els residus que salten del gra en passar-lo pel ventador» (Coromines

1935:  319).  Mot amb gran profusió per les dues bandes del Pirineu amb

diferents  variants,  com ara  guálva  i  bualva en  aragonès.  Documentat  a

Tírvia.

vorla Volva de neu. Es tracta d’un derivat de volva, amb analogia semàntica de

borla (bola de fils). Documentat a Burg.
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X                                                                                                                                              

xalma «Coixí o pell posats a tall de bast sobre l'esquena d'un animal» (DLC).

xambrada Espècie  de col·lació que pagaven els  aprenents de xollador  quan s’havia

acabat la campanya. Mot d’origen desconegut que manté certs paral·lelismes

amb la cambra.290 Si l’origen és aquest, el mot provindria de l’occità chambre.

Documentat a Gerri.

xampat Eixerit, trempat.  Usat també a Solsona aplicat al temps «per dir que fa un dia

ben clar i estitllat» (BDLC IX: 160). Documentat a Rubió.

xantista Cantador,  que  sap  de  cantar.  Derivat  de  xant (cant,  acció  de  cantar  les

persones) i en última instància de l’occità antic chant (DECat). Documentat a

València d’À.

xantot Xant, amb el sufix despectiu -ot. «Esgarip o crit de dolor, sia de persona, sia

d'animal» (DCVB). Coll (1991: 72) també documenta el primitiu xant i el verb

xantar.

xarquer Terra mollera, molt tova (Griera 1966-1970 XIV: 322). La definició de Griera

és més propera a l’explicació del nostre informant que no pas la de mossèn

Alcover: «Toll d’aigua bruta» (DCVB). Potser provinent de l’espanyol charco,

però en tot cas cal considerar el fet que en gascó també existeix charco com

a manlleu del mateix espanyol o de l’aragonès (Rohlfs 1977: 97).

xarradera Xarradissa, conversa animada, amb canvi de sufix cap al prolífic  -er, -era.

Documentat a Peramea.

xarramejar Pronunciat xarramear a Roní. Parlar sense substància.

xàtxara Xarrera, ganes de parlar. Documentat a València.

xau Mesura de volum utilitzada sempre en vi. La seua equivalència és variada:

290. V. cambra en aquest mateix apartat de lèxic.
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mig porró (DCVB), Coll (1991: 72) i Ramoneda (2007: 106); un quart de litre

(Pol 1973: 27);  mesura més petita que el  porró i més gran que el petricó

(DECat);291 i  finalment  mig  litre  segons  un informant  de  Caregue  i  també

Coromines (1935: 320).  Provinent de l’occità antic  ochau (vuitena part);  el

documentem a Caregue, on també trobem el derivat verbal xauar (beure molt

de vi).

xeringa Documentat en l’expressió  ser un xeringa a Esterri.  Valer poca cosa una

persona. Segurament agafat del gascó cheringe amb el sentit de «personne

très mince» (Palay), on hi hauria hagut un canvi semàntic d’alçària a caràcter

moral.

xerigot «Part aquosa de la llet, separada de la coagulable» (DIEC). És corrent també

trobar la seua variant assimilada: xirigot, tal com fem en ribagorçà. En gascó

tenim serigou;  siricuéta, sirigüélla  i  siriquéta  en aragonès (Haensch 2003 II:

172).

xeta Afèresi d’aixeta, pronunciat amb consonant africada inicial. Compartit amb el

gascó  cheta. També documentem aixeta, però amb una freqüència inferior.

No hi trobem, però, el sinònim canella.

xic Petit. Tots dos adjectius (xic  i  petit) comparteixen espai per tota la comarca

amb un lleu avantatge per al primer. És interessant la quantitat de diminutius

que  hem  arribat  a  documentar:  xicorrinot,  xicurrinot,  xicurrí,  xicorrí,

xicarrí, xiquirrins, xicarrinet, xicarró, xicurró i xicarrot.

xicoia Planta de la família de les compostes que es menja amanida (Taraxacum

officinale).

xinar Estirar  els  cabells.  Del  participi  en  surt  el  substantiu  xinada,  estirada  de

cabells, que documentem a Embonui.

xitxarrer Carnatge,  mortaldat.  Derivat  de  xitxa que  documentem  a  Puigforniu.  En

deriva el substantiu  esxitxarrassader, que documentem a Baiasca amb el

291. Documentat per Coromines a Cardós i a la Vall Ferrera.
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mateix sentit de carnatge, matança o destrucció de persones o animals. 

xonques Documentat a Roní en l’expressió a xonques, que significa a poc a poc, amb

tranquil·litat. Expressió d’origen desconegut.

xupa Xumet, adaptació del castellà chupete.
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5. Conclusions

a) El dialecte del Pallars Sobirà i la Vall Fosca coincideix plenament dels trets que Joan Veny

(1982: 138-142) proposà per al dialecte pallarès. Així mateix, cal remarcar la substitució

que ha sofert el paradigma del present d’indicatiu en la 4a i 5a persona dels verbs de la

primera conjugació. Segons Veny, aquestes persones mantenen l’antiga desinència -am,

-au (cantam, cantau), «bé que ja sofreixen la competència de les modernes  -em, -eu».

Aquesta  competència  actualment  ha  acabat  per  eliminar  completament  els  morfemes

anteriors.

També és un fet remarcable que dels mots que ens proposa el filòleg en un petit tast del

lèxic pallarès (mots que Veny segurament considerà com emblemàtics o representatius),

molts  d’ells  no  els  tinguem  registrats.  Es  tracta  de  bufaldella (bufa),  sargartalla

(sangartana), allon(d)re (a un altre lloc), llenasca (penya o llosa gran), tolre (llevar), perna

(anca), pernada (pallissa), clop (pollancre) o gord (dur). Certament, no podem pas afirmar

que tot aquest vocabulari no s’utilitzi avui en dia, ja que nostre mètode d’entrevista no

utilitzava  qüestionari,  però  tanmateix  és  un  nombre  molt  elevat  de  paraules  que  no

apareixen si considerem la proposta de Veny com una petita mostra representativa.

Pel que fa a la resta de característiques fonètiques i morfològiques, el dialecte encara

conserva un alt grau de manteniment.

b) A causa de la seua situació geogràfica, podem considerar el dialecte del Pallars Sobirà i la

Vall Fosca com un dialecte que conté elements de transició cap a l’occità, majoritàriament

cap  a  la  seua  variant  gascona,  però  en  alguns  casos  també  cap  a  la  variant

llenguadociana. Aquest fet (la major influència del gascó) s'aprecia, per exemple, en la

gran quantitat de mots que trobem compartits amb aquest dialecte occità, com ara poden

ser  girada,  llossa,  mascarda… en  comparació  amb  els  que  trobem  de  procedència

llenguadociana: vendèmia…
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Pel  que  fa  a  la  fonètica,  trobem  un  element  de  transició  cap  a  l'occità  gascó  en  la

pronúncia de la vocal /a/ àtona en posició final, amb moltes realitzacions pròximes a la

vocal [o], vocal que és la pronúncia etimològica general en gascó. Tanmateix, queda per

resoldre la qüestió de la distribució geogràfica de la pronúncia d’aquesta vocal, ja que els

processos  de  canvi  i  transició  acostumen  a  presentar  una  distribució  de  percentatge

d’aparició gradual en l’espai, mentre que el dialecte pallarès té una distribució aleatòria.

c) El dialecte pallarès presenta una elevadíssima variació interna, sobretot en fonètica, però

també en lèxic. Podem veure que la variació és sovint present en tota la comarca i sense

una  distribució  clara,  un  fet  que  impossibilita  una  representació  gràfica  en  forma

d’isoglosses.  Si  tornem  a  la  definició  que  Veny  (1982:  138)  feu  del  dialecte,  podem

comprovar que, de manera implícita, el filòleg ja feia referència a aquesta variació: «el

vocalisme  tònic  es  caracteritza  [...]  per  un  accentuat  grau  de  tancament  de  la  /o/,

especialment  travada  per  una  nasal»,  «sobretot  a  les  valls  més  septentrionals»,  «/a/

pretònica  es  relaxa  i  pot  arribar  a  una  mena  de»,  «ço  que  no  sol  ocórrer  amb  la»,

«manifesta un estat de fluctuació remarcable».

Quant al lèxic, podem apreciar influència de la llengua estàndard en la convivència de

mots amb presència única al dialecte amb els mots d’abast general en català, com poden

ser, per exemple, forment i blat. 

Aquesta variació, interpretada en clau actual, podríem relacionar-la amb el pes i el prestigi

de la llengua estàndard, en contraposició amb el poc prestigi d’un dialecte que a poc a

poc es va veient arraconat. Tanmateix, hem de considerar el fet que els nostres informants

responen a la definició de persones grans, rurals i sedentàries,292 cosa que ens descarta

una de les principals vies d’entrada de la influència de la llengua estàndard: l’escola, ja

que tots ells van estudiar en castellà.

Aquesta hipòtesi i també la descripció de Veny ens porten a afirmar que l’origen d’aquesta

variació no rau en la llengua estàndard i hem de buscar-lo més enrere en el temps. 

Identifiquem, doncs, un parell de causes que ens podrien explicar aquest elevat grau de

292. A l’apartat 1.3.1 de metodologia fem una explicació de la selecció dels informants i en fem una

descripció.
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variació:

a) La situació  geogràfica  del  dialecte amb gran influència  de l’occità,  però

també pel contacte amb tres dialectes més: el català de l’Alt Urgell i d’Andorra, el

ribagorçà  i  el  lleidatà,  cadascun  dels  quals  també  ha  exercit  la  seua  part

d’influència. Aquesta circumstància ha fet que els referents a l’abast del dialecte a

l’hora de triar solucions concretes hagin sigut tradicionalment variats. 

b) I segurament la més important: la percepció de subordinació dialectal dels

parlants cap a tot el català vingut de fora. Per explicar-la ens podem remetre a

unes notes que Alcover va escriure justament a Sort per al seu dietari de l’excursió

filològica de 1906 (2006: 114):

[...] ací i fora d’ací n’hi ha que s’estranyen molt de que mos n’anem de poble en

poble per aqueixes muntanyes, fent dir paraules i demanant-ne a homes vells

sense lletres i dones velles i minyons, lo qual creuen que, en lloc d’aclarir-mos

lo que és el català, mos tirarà dins mil confusions, i que, en lloc del bon català,

aplegarem totes les corrupcions, escreixences i barbaritats de la ignorància i de

la incultura,

Alcover, però, no es referia pas a la gent de Sort amb aquest comentari, sinó que

parlava de certs personatges que s’havia trobat durant la seua excursió. Això no

obstant, creiem que les notes d'Alcover són plenament representatives del que pot

arribar a succeir en els dialectes més perifèrics. La percepció que el propi dialecte

fretura de vàlua en comparació amb el que pot venir de fora, per tant, veiem que

no és actual. La manca del referent clar d’una normativa i d’un estàndard proper fa

que la variació tingui un terreny perfectament abonat per proliferar.

4) Si fem una aproximació una mica més focalitzada cap al parlar de les diferents valls ens

trobem que podem dividir la comarca en dos subdialectes. El primer englobaria les valls

del nord: Espot, Àneu, Cardós i Ferrera, amb una marcada influència gascona, i, el segon,

les restants valls centrals i del sud. Fins i tot, si volguéssim filar més prim, es podria fer

una  tercera  subdivisió  amb  les  valls  centrals  d’Àssua  i  Baiasca,  les  quals  agafen
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característiques de les dues parts.

Com a exemples, podem citar la major conservació dels segments amb -e  inicial sense

neutralitzar  en  -a  i  també una  major  presència  de  la  vocal  [έ]  etimològica,  tots  dos

concentrats a les valls de nord. 

5) Podem apreciar que la presència d’arabismes i mossarabismes a la zona és pràcticament

inexistent, ja que el Pirineu va restar al marge de l’ocupació musulmana de la península.

Pràcticament només és present en mots d’abast més general i que han acabat penetrant

a través d’altres dialectes catalans i no per influència directa, com és el cas de segla. De

la  mateixa  manera,  els  mots  d’influència  castellana també tenen poca presència  a  la

nostra zona.  A part  de mots fortament arrelats en la llengua catalana com serien, per

posar algun exemple, la conjunció  pues o la interjecció  bueno, trobem que la influència

directa del castellà tradicionalment ha estat més aviat minsa:  sanca, brincar, aquetar…

Cal tenir en compte que la porta d’entrada d’aquests castellanismes era a través de la

Ribagorça  i  l’Aragó,  fet  pel  qual  moltes  vegades  ja  apareixien  filtrats  per  l’aragonès.

D’aquest últim també se n’ha rebut certa influència, com ara en alguns mots:  totxada,

xarquer… però molt lluny de la que s’ha pogut rebre de l’occità. A més a més, hem de

tenir en compte la dificultat de diferenciar els hispanismes dels aragonesismes. Aquests

darrers, per identificar-los com a tal haurien de ser presents també en ribagorçà i ser d’ús

tradicional. 

6) Aquest fet demostra que els moviments poblacionals tradicionalment han estat de nord a

sud, i no d’occident a orient. A causa de la seua situació geogràfica en contacte amb el

gascó i amb els altres dialectes catalans, i separat del castellà pel ribagorçà i l’aragonès,

el pallarès és actualment un dels dialectes catalans menys contaminat de castellanismes. 

Cal considerar també que, a causa de la seua situació geogràfica exterior i  aïllada, el

pallarès és un dialecte arcaïtzant, tant en la conservació de solucions fonètiques (com ara

és la  presència  de la  vocal  àtona  e- en  posició  inicial  sense neutralitzar  en  a-)  com

lèxiques: dobleta, emprés, gronçar, pulça…

7) Respecte a la metodologia de l’enquesta duta a terme per personal no lingüista i sense

qüestionari, presenta els seus avantatges i els seus inconvenients. 

Com  a  avantatge  principal  destaquem  el  fet  d’establir  un  clima  de  confiança  entre

entrevistador i entrevistat des del primer moment, fet que garanteix la parla espontània per
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part de l’informant. Tanmateix, si fem un cop d’ull als resultats d’enquestes dutes a terme

per lingüistes i fetes sense coneixença prèvia, els resultats també acostumen a ser (a

parer del lingüista) satisfactoris. L’habilitat d’aquest a l’hora de guanyar-se la confiança de

les persones entrevistades també hi pot jugar un paper important. Deixem com a exemple

un parell de casos comentats per Navarro (1996, I: 32):

Totes les sessions es van desenvolupar amb una gran distensió, superats els

primers moments del procés de coneixença mútua. En un primer moment em

pensava  que  el  micròfon  i  el  magnetòfon  cohibirien  els  informants,  però  la

familiarització amb la tècnica també ha arribat a la Terra Alta i, ràpidament, els

aparells  entraven  a  formar  part  del  paisatge  mobiliari  dels  domicilis  dels

informants.

I per Cubells (2005: 38-39):

Una de les constatacions que ha permès fer aquesta investigació és que els

subjectes enquestats no se senten en cap cas coaccionats pel material tècnic

que ha d’emprar l’entrevistador. El micròfon, per exemple, no els imposa gens,

contràriament a la creença més estesa. En aquest sentit, resulta oportuna de

comentar  una  anècdota  que  es  va  produir  amb un  dels  informants  de  Flix.

Després de muntar tots els estris necessaris per fer l’enregistrament (aparell de

DAT, micròfon i peu de micròfon), l’entrevistadora va procedir a les preguntes,

aquell  dia  amb  l’apartat  que  interrogava  sobre  les  veus  dels  animals  i  les

maneres de cridar-los. Doncs bé, quan feia una estona que l’entrevista havia

començat,  l’informant va manifestar:  “Com m’agradarie tindre,  ara,  aquí,  una

gravadora, per puguê’m gravar i dixâ-ho sentir als meus companys del cafè...”.

Som conscients, però, que per avaluar els diferents mètodes caldria una comparativa feta

amb els mateixos informants o bé informants molt pròxims entre ells i veure si es troben

diferències en els resultats. Una investigació com aquesta, a coneixença nostra, no s’ha

realitzat.

Com a inconvenients,  destacaríem que el  fet  de realitzar  l’entrevista enquestadors no

especialitzats comportava algunes vegades que aquests s’oblidessin de l’objectiu principal
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de l'entrevista i s’establien converses personals al voltant d’un tema determinat, cosa que

impedia el tractament de diferents camps semàntics, amb la pèrdua d’informació que això

implica. Fins i tot va donar-se algun cas, puntual però existent, d’algun entrevistador que

interrompia els informants.

També  resultà  un  inconvenient  les  transcripcions  que  vàrem  rebre  per  part  dels

entrevistadors. En un principi, a ulls de lingüista podia semblar que la nostra proposta de

transcripció era prou entenedora, però els resultats varen ser diferents en cada cas, fins al

punt que les vam haver de refer totes per mantenir un criteri unificat que permetés una

cerca posterior eficaç mitjançant expressions regulars.

Finalment,  queda  el  contrapunt  del  camp del  lèxic.  En  els  camps  de  la  fonètica  i  la

morfologia, els lingüistes podem obtenir amb aquest mètode molta informació necessària

(no tota) sense gaires problemes. Exceptuant algun cas concret de morfologia verbal en

verbs poc utilitzats, la resta es cobreix força bé. En el camp del lèxic, però, és on costa

més d’aconseguir informació. Calen moltes hores d’entrevistes per obtenir un nombre de

paraules reduït.  En són una prova la  gran quantitat  de paraules que documentem en

només un o  dos  pobles.  Per  un altre  costat,  però,  aquesta  metodologia  certifica  que

aquest lèxic continua viu i present encara avui en dia, cosa que no es pot assegurar del

tot amb l’ús del qüestionari. Així, ens ha quedat el dubte de fins a quin punt els mots

presents en reculls anteriors i absents en el nostre són avui en desús, o simplement no

van venir a conversa i no n’hem pogut deixar constància.
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Justificació

Hem pogut veure al llarg d'aquesta tesi que el dialecte pallarès és un dialecte sotmès a

una gran variació. Hi ha vegades que aquesta variació es presenta de forma gradual,

cosa que indica un procés de canvi com els que descriuen Chambers i Trudgill (1980:

125-142);  però  ens  trobem  que  la  majoria  de  cops  aquesta  variació  es  presenta

dispersa  per  tota  la  comarca.  És  freqüent  trobar-se  en  un  mateix  poble  dues

pronúncies diferents per a un mateix mot, i fins i tot en un mateix informant. És per

aquesta raó que a l’hora de representar gràficament aquesta variabilitat la isoglossa

era una eina que no ens servia. Vam descartar també l’opció adoptada per Navarro

(1996) en la seua tesi sobre  el parlar de la Terra Alta, en la qual utilitzava un mapa

comarcal amb els termes municipals ben delimitats i pintava un color diferent per a

cada terme segons el fenomen que volia descriure. Aquest n’és un exemple:

Aquest tipus de mapa no ens podia representar la gran variabilitat present fins i tot en

els mateixos pobles.

Una altra de les opcions de què disposàvem era la que van adoptar Beltran (2000) i

Segura  (2001)  en  les  seues  respectives  tesis  doctorals:  també el  mapa comarcal

separat per termes municipals, però amb el ratllat com a opció gràfica per representar

un tipus de variació dicotòmica:
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Aquest  tipus  de  mapa  ens  representava  dos  problemes  concrets  per  a  la  nostra

comarca: en primer lloc nosaltres teníem un número de pobles molt superior als mapes

que hem comentat, de manera que l’opció dels termes municipals separats per colors

hauria suposat un garbuix considerable. I en segon lloc, hi ha poblacions que elles

soles ja presenten mes de tres variants, de manera que aquest tipus de representació

no hauria estat possible.

A causa d’això, hem optat per marcar la presència d’un determinat tret lingüístic en una

població concreta, tant a l’hora de definir les característiques del dialecte, com a l’hora

de plasmar-ho als mapes. El resultat n'ha estat el següent:
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MAPA 001                                              

encabat / ancabat1

1 Hem senyalat en aquest mapa els pobles on hem documentat encabat pronunciat amb
e- inicial. Tanmateix, el nombre de casos amb  a-  inicial que tenim documentats als mateixos
pobles són superiors. En cap cas significa que als pobles on apareix marcat el color referent a
e- inicial la pronúncia sigui aquesta; només que en tenim documentat algun cas. Ocorre el
mateix en els altres exemples de e- inicial.
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MAPA 002                                              

estar / astar
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MAPA 003                                              

emportar / amportar
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MAPA 004                                              

exacte / axacte
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MAPA 005                                              

Europa / Auropa
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MAPA 006                                              

ermita / armita
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MAPA 007                                              

eixugar / aixugar
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MAPA 008                                              

educar / aducar
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MAPA 009                                              

electric / alectric
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MAPA 010                                              

damunt / demunt / damont / demont
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MAPA 011                                              

trevessar / travessar
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Mapes dialectològics                                                                                                                 475

MAPA 044                                              

ll[é]t / ll[έ]t
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Mapes dialectològics                                                                                                                 483

MAPA 052                                              

s[é]tze / s[έ]tze
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Mapes dialectològics                                                                                                                 488

MAPA 057                                              

n[é]ixer / n[έ]ixer
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Mapes dialectològics                                                                                                                 499

MAPA 068                                              

b[ ], b[ ]n- / b[ó], b[ó]n- ɔɔ ɔɔ



Mapes dialectològics                                                                                                                 500

MAPA 069                                              

m[ó]lt / m[ ]ltɔɔ



Mapes dialectològics                                                                                                                 501

MAPA 070                                              

pr[ ]u / pr[ó]u ɔɔ



Mapes dialectològics                                                                                                                 502

MAPA 071                                              

 j[ó], i[ó] / j[ ], i[ ]ɔɔ ɔɔ



Mapes dialectològics                                                                                                                 503

MAPA 072                                              

vindre / vinre



Mapes dialectològics                                                                                                                 504

MAPA 073                                              

col·legi / col·legit



Mapes dialectològics                                                                                                                 505

MAPA 074                                              

feina / fenya



Mapes dialectològics                                                                                                                 506

MAPA 075                                              

ningú / dingú / digú / dengú / degú



Mapes dialectològics                                                                                                                 507

MAPA 076                                              

major / maior



Mapes dialectològics                                                                                                                 508

MAPA 077                                              

roig... / roi...



Mapes dialectològics                                                                                                                 509

MAPA 078                                              

migdia / misdia / mesdia



Mapes dialectològics                                                                                                                 510

MAPA 079                                              

forma[ ]e / forma[ ]eʤ ʧ



Mapes dialectològics                                                                                                                 511

MAPA 080                                              

xorís / xolís



Mapes dialectològics                                                                                                                 512

MAPA 081                                              

darrere / radere



Mapes dialectològics                                                                                                                 513

MAPA 082                                              

tampoc / tapoc



Mapes dialectològics                                                                                                                 514

MAPA 083                                              

joves / jóvens



Mapes dialectològics                                                                                                                 515

MAPA 084                                              

l'un / lo un / la un



Mapes dialectològics                                                                                                                 516

MAPA 085                                              

el Josep / Josep



Mapes dialectològics                                                                                                                 517

MAPA 086                                              

Demostratius (1a persona del plural)



Mapes dialectològics                                                                                                                 518

MAPA 087                                              

aviat / l[έ]go
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