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INTRODUCCIÓ GENERAL

Un deis ámbits de la llengua on la variació dialectal es manifesta d’una manera més
marcadament multiforme és el de la morfología verbal. Antoni M. Alcover, considerat el
fundador de la dialectología a Catalunya, desenvolupá a comen9aments de segle el projecte

que, sota el títol Estudi especial de la conjugado, donava a conéixer el variat polimorfisme que

presentaven les realitzacions verbals a tot el domini lingüístic catala. Aquests resultáis es

plasmaren a fináis deis anys vint i a principis deis trenta en la publicació de 1mflexió verbal en
els dialectes catalans.

Les dades recollides en aquest compendi constitueixen un reflex real de l’estat de la
morfología verbal del catala en un ámbit temporal, que s’estén del 1906 al 1928, i en un

ámbit espacial, que es concreta en cent quaranta-nou localitats de sis árees dialectals: el

pirinenc oriental (que correspon grosso modo a Tactual rossellonés i a una part del catala
septentrional de transició), el catala oriental, el catala occidental, el valencia, el balear i

1’alguerés.

Fins ara, algunes d’aquestes dades han estat utilitzades en treballs específics per ü lustrar la
conjugació d’un verb en una zona geográfica determinada o per constatar la variació que una

forma verbal pot experimentar segons Tarea dialectal on es realitzi. Tanmateix, els mateñals
de La flexió verbal en els dialectes catalans mai no han estat estudiáis globalment ni
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comparativament des d’un punt de vista sincrónic i, menys, des d’una perspectiva
interdialectal. La descripció que es desenvolupará en aquest treball permetrá de contrastar les
realitzacions subjacents deis segments morfológics que conformen cinc verbs que, per les
seves característiques, esdevenen els representants regulars de les diverses varietats dialectals.

L’interés d’aquest treball rau, dones, a endinsar-se en la regularitat verbal a partir deis
resultats oferts pels diferents dialectes que conformen el catalá, a través d’un conjunt de
dades significatives, que s’han recopilat, en general, seguint uns criteris for5a unificats.

1. Objectius i abast de la tesi

L’objectiu general d’aquesta tesi és dur a terme una análisi de l’estructura del verb catalá a

comen9aments de segle i de la variació morfológica que pot presentar aquesta estructura en

els diversos dominis dialectals. L’estudi se centra en la flexió de cinc verbs que s’han establert
com a models regulars. Els paradigmes s’han obtingut a partir de les dades incloses en el
recull d’Alcover, que incorpora la conjugació completa de setanta-quatre verbs que van ser

enquestats durant els tres primers decennis d’aquest segle. El present treball es basa en

l’examen de la variació dialectal que presenten les representacions fonológiques deis

segments morfológics o morfs, obtinguts de segmentar les formes verbals seleccionades en

les seves parís constitutives. L’análisi descansa en els pressupósits teórics que la gramática
generativa planteja en relació amb l’existéncia de dos nivells ben diferenciats de descripció: el
nivell subjacent i el nivell de les realitzacions concretes.

L’objectiu general esmentat es concreta en una serie d’objectius específics, que serán definits
i justificáis a continuació:

1. Estudi de l’origen i la procedencia deis materials verbals estudiáis.

Aquest objectiu incorpora una aproximació a la metodología utilitzada per Alcover en relació
amb el treball d’enquestació, que es concentra en els criteris de selecció de localitats i
d’informants i en l’aplicació de diversos procediments metodológics relatáis a l’enquesta
dialectal.
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L’estudi específic d’aquests aspectes té la seva justificado en el fet que les dades de Laflexió
verbal van ser editades sense l’acompanyament de referéncies básiques —tret d’un breu

apartat introductori que obre el primer volum de l’obra— que explicitessin les informacions
més generáis relacionades amb la tria deis verbs enquestats, la seva caracterització
foneticomorfológica, el métode aplicat, les fases d’obtenció de les dades, la selecció de les
localitats i deis informants, el procediment de sistematització deis resultats o la possible
contribució de factors sociolingüístics que, sens dubte, havien d’haver influit positivament en

algunes de les respostes de l’enquesta.

Els materials d’aquest recull han estat usats sovint en diversos treballs i han esdevingut un
simple inventari —certament válid i complet— per conéixer l’estat de la morfología verbal
en un període sincrónic determinat. Els aspectes col-laterals esmentats, pero, han estat, en

general, obviats pels mateixos usuaris de l’obra a causa de l’abséncia d’aquestes informacions
en les pagines de Laflexió verbal i de Pallunyament i dispersió de les diverses fonts que podien
completar-les. Amb aquests entrebancs no és estrany que es generin dubtes i equívocs en

relació, per exemple, amb els informants i la seva representativitat.1 És aquesta, dones, la
informació que s’ha volgut compilar en el primer volum d’aquest estudi.

2. Descripció de la classificació verbal catalana, que pren com a referencia primera les
divisions tradicionals en conjugacions i en paradigmes. Aqüestes classificacions marquen, de

retop, una frontera entre els verbs considerats regulars i els verbs considerats irregulars.

En aquest treball, l’análisi de les dades d’Alcover es restringeix a les realitzacions dialectals
d’uns determinats verbs i no abasta l’estudi de totes les formes verbals registrades —més de
470.000, de fet— que comprenen la flexió deis verbs de les 149 localitats enquestades.
L’abundor de dades allargassaria una descripció que podría etemitzar-se en el temps i que
ocuparía un espai més que considerable.

Qualsevol agrupado que es faci deis setanta-quatre verbs recollits en La flexió verbal ha de
teñir en compte una divisió fonamental: la divisió que s’estableix entre els verbs regulars i els

1 Un exemple resulta prou adaridor d’aquesta mena d’equívocs provocáis per la manca d’informació. Rabassa
(1996) utilitza les dades de La flexió verbal en el seu estudi sobre l’andorrá. Tanmateix, quan esmenta un deis
informadors que partkipa en l’enquesta d’Alcover, s’hi refereix com si es tractés d’un subjecte únic. En canvi,
com es pot extreure de les observacions del BDLC i deis diversos quadems de camp, Alcover enquestá a
Andorra més d’un informant.
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verbs irregulars. L’aplicació d’aquesta partido —no explidtada clarament per Alcover—
permet d’extreure del conjunt, a partir de la utilitzadó d’uns determináis criteris selectius,
cinc verbs —o cinc classes de verbs— que encaixen dins els parámetres de la regularitat
verbal. Obviament, aqüestes classes de verbs poden variar tipológicament en fundó del
domini dialectal examinat. La resta de verbs del recull, al marge deis que es poden associar
amb els models regulars establerts, s’aparten de la regularitat per diversos motius, i a la llum

d’aquesta primera subdivisió, poden, al seu tom, esdevenir objecte d’una descripció i análisi
posteriors.

L’opció per uns determinats models implica l’examen de les diverses classificacions verbals

proposades fins ara i la definido deis límits —no sempre precisos— entre els conceptes de

regularitat i d’irregularitat aplicats a l’ámbit verbal.

3. Repás deis estudis desenvolupats sobre el verb catalá des deis punts de vista diacrónic i
sincrónic.

El verb catala ha estat tractat des de les dues perspectives temporals que determinen els talls
sincrónics i diacrónics. Els resultáis obtinguts del repás d’aquestes aproximacions són en

alguns casos extremadament útils per complementar les informacions de l’apartat descriptiu
que es desenvolupará en la segona part d’aquest treball.

4. Revisió de les diverses propostes de divisió dialectal del domini lingüístic catala.

Abans d’iniciar la descripció verbal própiament dita, i atés que les dades abracen tots els
dialectes catalans, es revisaran les diverses propostes de divisió del domini catala amb la
finalitat de plantejar-ne una de nova, basada en els resultats obtinguts del tractament de les
dades de haflexió verbal. Aquesta fragmentado no discrepa essencialment de la proposada peí
mateix Alcover, pero será el resultat d’aplicar uns criteris sincrónics objectius, que es

fonamenten en el comportament morfológic general deis verbs consideráis regulars.

5. Definido i descripció del marc teóric que servirá de base per realitzar l’análisi verbal.

Aquest objectiu específic s’acomplirá a través d’un succint recorregut pels models de

descripció morfológica verbal que s’han desenvolupat en els darrers temps. Atés que l’análisi
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descriptiva es fonamenta en un determinat model, s’ha cregut convenient de revisar
determináis aspectes teórics relacionats amb la morfologia flexiva.

6. Descripció i análisi de les dades verbals objecte d’estudi.

Optar per la proposta de descripció morfológica que ha semblat globalment més explicativa i
válida per tractar les dades regulars de La flexió verbal ha significat examinar els ttactaments

que, des d’una perspectiva sincrónica, s’han desenvolupat en els darrers anys per caracteritzar
formalment els verbs catalans. Així, tot i prendre en considerado les aportadons deis models
tradicionals i estructuráis, l’atenció s’ha concentrat essencialment en les análisis que encaixen
en un model generatiu. D’aquest darrer corrent, s’ha valorat que les propostes de Viaplana

(1984 i 1986) i de Mascaró (1985) permeten dur a terme una descripció satisfactoria de la
flexió verbal.

L’análisi es fonamenta en la segmentado morfológica, que permet de determinar l’estructura
formal deis verbs estudiats a partir de la postulado de les formes subjacents corresponents.

La descripció adjunta els processos fonológics que converteixen les representacions
abstractes postulades en les respectives realitzacions fonétiques concretes en el marc de
cadascun deis dialectes examinats.

7. Análisi comparativa deis diferents segments morfológics a la llum de dues perspectives
diferents: una perspectiva intradialectal i una perspectiva interdialectal.

Des d’una perspectiva espacial, i aplicant una análisi sincrónica a les dades d’Alcover, les

representacions fonológiques deis morís serán examinades intradialectalment —en el marc
d’una mateixa varietat— o interdialectalment —en el marc de les diverses varietats

examinades.

8. Revisió del concepte de regularitat verbal i reconsiderado de la divisió dialectal del catalá.

Aquests dos objectius específics són els darrers que es planteja aquest estudi, que es faran
efectius a través de l’examen deis comportaments morfológics que presenten les classes
verbals regulars considerades des d’una perspectiva interdialectal.
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2. Hipótesis de partida

En aquest treball no es planteja una hipótesi única. A causa de la diversitat d’objectius que es

proposen, es contemplen diferents hipótesis que es correlacionen amb els objectius
específics descrits en l’apartat anterior.

Una primera señe d’hipótesis té a veure amb la reconstrucció deis aspectes relacionats amb
l’origen i amb la procedencia deis materials verbals estudiáis:

1- Els verbs enquestats per Alcover no foren seleccionats a l’atzar. Tot al contrañ, són verbs
que es consideraven representants d’unes conjugacions determinades i que molt
probablement formaven parí d’un qüestionari mes o menys explícit.

2- Les dades verbals que inclou La flexió verbal són representatives de les diverses
realitzacions dialectals.

3- La classificació verbal presentada en La flexió verbal no va ser realitzada per Antoni M.
Alcover sino per F. de Borja Molí.

4- És previsible l’existéncia d’un qüestionañ verbal, que s’aná modificant al llarg de les
diverses etapes d’enquestació.

5- Existeix una aplicado implícita de criteris de carácter sociolingüístic, que tenen una

incidencia directa en els resultats verbals.

Quant ais aspectes descriptius d’aquest treball, es plantegen les següents hipótesis:

1- Com a cñteri d’agrupació verbal, Alcover (o Molí) emprá la forma de l’infinitiu per

classificar els setanta-quatre verbs que inclou el seu recull, adoptant un procediment que ha

esdevingut el sistema de classificació verbal mes usual. El present treball suggereix que la
realització de l’infinitiu no és prou representativa per atribuir la pertinen9a d’un verb a una

determinada conjugació.

2- La segmentado de les formes verbals permetrá d’establir quins són els segments

morfológics que associen un verb amb una determinada conjugació o classe verbal. Amb
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aquest procediment será possible precisar, a partir de la variado experimentada per les
terminacions en les diferents varietats dialectals, els segments coincidents i divergents que

configuren dialectalment l’estructura del verb catalá. La comparado morfológica permetrá
també de determinar uns models de conjugació que poden ser, amb algunes variadons, més
o menys comuns a un conjunt de localitats.

3- La delimitado de les classes verbals i l’establiment deis respectius models regulars s’han
dut a terme, en general, prenent com a referencia l’estándard, i es pot afirmar que el

concepte de regularitat verbal s’ha limitat únicament a aquesta varietat. En aquest treball la
determinació deis verbs regulars prescindirá deis resultáis de l’estándard i es basará en les
dades deis diversos dialectes del catalá per tal d’establir uns models regulars de conjugació

que posseiran dialectalment un abast més o menys ampli en fundó de les localitats que

poden adaptar-s’hi.

4- L’accés a les dades verbals en el marc de les diferents varietats modificará el concepte de

regularitat verbal i modificará també, en alguns casos, la distribució deis verbs en classes
verbals en fundó de l’área dialectal.

En darrer terme, quant a la interpretado deis resultats, es poden plantejar dues hipótesis:

1- L’aplicació de les perspectives intradialectal i interdialectal permetran d’extreure els criteris

objectius que facilitaran, d’una banda, la delimitado deis models verbals aplicables a cada
localitat, i, d’una altra, l’explicitació deis segments morfológics —comuns i divergents— que

caracteritzen cada área dialectal i que diferencien una d’una altra. Les fronteres dialectals

subsegüents, pero, no respondran a línies divisóries estrictes sino a límits més o menys

amplis de transició.

2- Els criteris morfológics sincrónics aplicats a l’ámbit verbal propiciaran una reestructurado
de les árees dialectals del catalá, de manera que els dialectes definits no s’afiliaran a la

bipartido clássica entre catalá oriental i catalá occidental, sino que se simaran seqüencialment
en l’espai geográfic, tot superposant-se en alguns casos.
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3. Estructura

Per acomplir els objectius específics explicitats en l’apartat anterior, aquest treball es divideix
en tres parts, que es distribueixen, respectivament, en tres volums. Cada volum s’obre amb
una introducció i es tanca amb unes conclusions. L’estructura que segueix cadascuna de les

parts és la següent:

Part I. L 'origen i laprocedencia deis materíais verbals estudiáis.

Aquesta part inclou quatre capítols i reconstrueix el rerefons metodológic i sociolingüístic

que envolta la recopilació de les dades de JA?jlexió verbal.

En el primer capítol es descriuen les dades de LmJlexió verbal i s’hi incorporen observacions
relacionades amb els verbs estudiáis, obtingudes a partir de la consulta de diverses llibretes
de camp d’Alcover i a través de les informacions recollides en el BDLC i en el DCVB. Les
observacions de carácter foneticomorfológic confirmen en molts casos les realitzacions de
jL¿7Jlexió verbal i en altres poden ser extrapolables a esferes morfológiques no verbals, com ara

les realitzacions nomináis o adjectivals.

El segon capítol presenta els aspectes metodológics en qué es fonamentava la recollida de
dades verbals. El BDLC i els diversos quaderns de camp esdevenen fonts inexcusables de
consulta en relació amb aspectes vinculáis al métode d’obtenció de les dades, al qüestionari,
a les característiques deis enquestadors o deis informants i ais criteris emprats per a la seva

selecció. A través d’aquestes informacions s’ha pogut fer una relació del nombre
d’informants enquestats i s’han indos alguns aspectes significatius que tenen a veure amb la
seva edat i ocupació.

El tercer capítol incideix en la divisió dialectal establerta per Alcover i en la seva repercussió

peí que fa a l’agrupació i a la distribució de les localitats enquestades en L¿7 Jlexió verbal. En

aquest apartat també s’han examinat aspectes demográfics i sociolingüístics, en particular els

que fan referencia a la tipologia i a les característiques deis subjectes entrevistáis. S’analitzen
així les variables que implícitament i explícita están contingudes en les diverses informacions
relacionades amb la flexió verbal: l’edat, el sexe, el nivell d’instrucció, la professió, la

procedencia, la classe social; i també la relleváncia de certes actituds lingüístiques que

traspuen en alguns deis escrits d’Alcover: la consciencia lingüística, l’autoestima, el prestigi o
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la retracció. Aqüestes actituds són aplicables tant ais informants com ais habitants de les
diverses localitats o zones dialectals visitades.

Finalment, el capítol quart recull les conclusions parcials extretes de rexamen de les

temátiques que s’han plantejat en els capítols anteriors.

Parí II. Uanálisi de la variado i de ¡'estructura del verb caíala a comen<¡aments de segle.
En aquesta part es desenvolupa la descripció deis verbs presos com a models regulars, que
s’emmarca en els sis ámbits dialectals (de fet, vuit, si es prenen en consideració els
subdialectes del balear) en qué Alcover dividí el territori lingüístic catalá.

Per tal d’arribar a una descripció verbal satisfactoria, aquesta part s’ha subdividit en dos grans

apartats.

El primer apartat, de carácter essencialment teóric, integra sis capítols. El primer capítol

presenta les classificacions verbals, dividides en classes i en subclasses, que han estat

recollides en diferents gramátiques normatives. S’hi afegeixen també les propostes d’algunes

gramátiques d’abast dialectal. A més, s’especifiquen els criteris emprats per dur a terme les
diverses agrupacions verbals i per establir la frontera entre verbs regulars i verbs irregulars.

El segon capítol repassa succintament els diversos treballs —de carácter diacrónic i
sincrónic— que s’han desenvolupat, preferentment al llarg d’aquest segle, sobre el verb
catalá.

El tercer capítol pren en consideració les diferents propostes d’análisi morfológica aplicades
al verb catalá, en particular les que es basen en un model generatiu, per tal d’adaptar la que

resulta més satisfactoria a una análisi descriptiva deis verbs de Im flexió verbal que s’emmotllen
a uns determináis criteris de regularitat verbal.

En el quart capítol es revisen les propostes de subdivisió dialectal que s’han anat succeint de
la proposta de Milá i Fontanals encá. Aquesta revisió és motivada peí plantejament d’una de
les hipótesis de treball a qué s’ha fet referéncia anteriorment i que suggereix que la descripció
verbal dialectal basada en les representacions fonológiques deis segments morfológics
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permetrá de modificar la divisió dialectal més generalitzada, que parteix d’una bipartició del
territori catalá en una área oriental i en una área occidental.

El cinqué capítol examina el concepte de regularitat verbal.

En darrer terme, el sisé capítol dona compte del model de descripció morfológica que s’ha

adoptat en aquest estudi i desenvolupa una análisi descriptiva preliminar, adaptada ais verbs

regulars de l’estándard. Aquesta primera aproximació permet d’il lustrar els criteris aplicats en

relació amb la segmentació de les formes verbals i amb la noció de regularitat. Atés que el

concepte de regularitat verbal només es pot aplicar a les terminacions i no a l’arrel, aquest
darrer component no rep una atenció particular. Les desinéncies són les úniques seqüéncies

susceptibles de justificar els comportaments regulars de les classes verbals.

Els aspectes teórics esmentats serveixen de prolegomen per desenvolupar el segon gran

apartat d’aquesta segona part, que analitza morfológicament i amb detall les dades d’Alcover

corresponents ais paradigmes verbals modélics que s’han definit per a cada ámbit dialectal.
Al llarg de l’apartat descriptiu, que es basa en un primer moment en les realitzacions

fonétiques de les desinéncies verbals i en la seva agrupado geográfica, s’extreuen les

característiques morfológiques de les terminacions deis cinc verbs proposats com a model:
cantar, batre, beure, dormir i partir. Aquesta caracterització s’obté a partir de la segmentació

morfológica i de la determinado de l’estructura de cada forma verbal. La descripció parteix
de les dades obtingudes en cadascuna de les árees dialectals —i subdialectals— establertes en

la proposta d’Alcover: el pirinenc oriental, el catalá oriental, el catalá occidental, el balear

(que inclou el mallorquí, el menorquí i l’eivissenc-formenterer) i l’alguerés.

La descripció de cada ámbit pren com a referéncia els temps i els modes verbals que

configuren un paradigma; és a dir, les formes no personáis i les formes personáis. Peí que fa
a les segones, la presentado de les dades no segueix la seqüenciació típica de l’ordenació
tradicional, que s’inicia —quant a les formes simples— en el present d’indicatiu i finalitza en

rimperatiu, tot passant peí subjuntiu. Per contra, amb la finalitat de donar compte deis

segments morfológics que poden presentar —segons les árees dialectals— més variado
fonética i deis que posseeixen unes característiques més estables, la descripció comenca amb
les formes d’imperfet —d’indicatiu i de subjuntiu. Seguidament, es descriu, quan s’escau, el
perfet simple, i es presenten les realitzacions del futur i del condicional, que són els temps
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que recuUen, juntament amb el perfet, els resultats dialectals més homogenis. La descripció
verbal de cada área es tanca amb els tres presents —d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu.

Aquesta mateixa estructura s’aplica a totes les zones dialectals examinades.

L’apartat descriptiu arriba a conclusions significatives quant a l’estructura de les formes
verbals i a les realitzacions subjacents deis segments morfológics que les integren, així com
deis processos fonológics, que connecten les formes abstractes postulades amb les

representacions fonétiques emprades pels diversos dialectes. En cap cas, pero, la descripció
no sobrepassa el límit dialectal establert. En un primer moment, s’associen les localitats
d’una mateixa área que compten amb una representado fonética coincident de les
terminacions verbals examinades. A continuado, es postula la forma subjacent de cadascun
deis elements resultants de la segmentado, s’expliciten els processos fonológics que

intervenen per donar compte de les representacions reais, i, en darrer terme, es defineixen els

temps i modes verbals —en forma de models modotemporals— de cada classe verbal, que
resulten modélics per a una o més d’una de les localitats que configuren un domini dialectal
determinat.

Amb aquests resultats parcialitzats s’enceta la tercera part d’aquest treball: Parí III. La

interpretado deis resultats: la variado morfológica de l’estructura verbal.
En aquesta darrera part, de carácter interpretatiu, es posen en joc dues perspectives diferents
d’análisi —una intradialectal i una altra interdialectal— que pretenen donar compte de la
variado que experimenten —en fundó del punt de vista adoptat— els segments morfológics
i els models modotemporals definits en la descripció anterior.

Peí que fa a la perspectiva intradialectal, s’apliquen tres tipus de tractament: un tractament

comparatiu, un tractament quantitatiu i un tractament distributiu. Aquests tractaments

permeten de representar de manera objectiva la classe de variado que manifesta l’estructura
verbal i cadascuna de les representacions fonológiques deis morfs que la componen en el
marc d’un mateix dialecte.

Peí que fa a la perspectiva interdialectal, s’apliquen solament els tractaments comparatiu i
distributiu. El tractament quantitatiu és ornes per raó del nombre considerable de segments

morfológics que cal quantificar, que sobrepassa el procediment de comptabilització manual

emprat en la perspectiva intradialectal. D’altra banda, el tractament distributiu s’aplica amb la
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voluntat de verificar l’encaix deis diferents dialectes en la divisió establerta entre catalá

oriental i catala occidental, a partir de les coincidéncies o de les divergéncies que

experimenten les representacions fonológiques deis segments morfológics en les diverses
árees examinades.

En les dues perspectives citades s’aplica vm tractament comparatiu, que contrasta els
segments morfológics subjacents corresponents a nombre/persona, a mode/temps, a tema,
a extensió i a mode. Els resultáis de la comparado poden concordar en alguns casos tant
intradialectalment com interdialectalment; en altees casos, pero, poden ser discrepants. La

contraposició comparativa no afecta sois els segments morfológics, sino que incideix també
en els processos fonológics i en l’esteuctura morfológica.

A partir del tractament comparatiu, es determinen uns models modotemporals que resulten
paradigmátics de la regularitat verbal establerta en una o mes d’una de les localitats que

pertanyen a una área dialectal. La postulado d’aquests models té l’avantatge, en relació amb
la comparado anterior —que descansava en el simple contrast deis segments morfológics

que presentaven divergencia morfológica—, de definir amb facilitat el model o els models
verbals regulars que s’apliquen en els diversos indrets de cadascuna de les árees dialectals
examinades. A més, permeten la connexió deis segments morfológics que en el tractament

comparatiu explicitat en el parágraf anterior havien estat considerats ailladament deis
paradigmes.

Quant a la perspectiva intradialectal, el tractament comparatiu es complementa amb dos
altees tractaments: d’una banda, amb un tractament quantitatiu, que es fonamenta en el

recompte de les ocurréncies deis segments morfológics subjacents que experimenten
divergencia en cadascuna de les localitats estudiades; d’una altea, amb un tractament

distributiu, que té la finalitat d’ubicar geográficament i alhora contrastivament les diverses

representacions morfológiques que pot presentar un mateix morfema.

Des d’un punt de vista intradialectal, el tractament distributiu suposa la mapificació deis
resultats. Des d’un punt de vista interdialectal, el tractament distributiu es realitza a través de
la comparado deis segments morfológics coincidents i divergents en el marc deis diversos
dialectes. Aquest contrast permetrá de qüestionar la pretesa divisió bipartida
—oriental/occidental— del domini lingüístic catalá.



INTRODUCCIÓ GENERAL 21

La tercera part d’aquest treball es clou amb un conjunt d’annexos que registren, a més de la
relació deis signes fonétics emprats (annex 1), de les abreviacions utilitzades (annex 2) i de la
llista de localitats examinades (annex 3), un conjunt de taules que recullen els segments

morfológics que experimenten divergencia intradialectal (annex 4), els models que fan
referencia a cada temps i mode verbals (models modotemporals), que agrupen les localitats
d’un mateix dialecte i que permeten de reconstruir el paradigma de cada classe verbal regular

(annex 5) i els resultáis d’aplicar el tractament distriburiu intradialectal, que es manifesten

cartográficament a través de la distribució de cadascun deis segments morfológics que

experimenten divergencia en el marc de cada dialecte (annex 6). Finalment, des de la
perspectiva interdialectal, s’apleguen les taules que expliciten els models relatáis ais temps i
modes (models modotemporals) que integren cada classe verbal (annex 7).

4. Metodología

En general, els estudis referits ais verbs regulars, al marge del seu enfocament sincrónic o

diacrónic, han pres sempre com a referencia les dades de l’estándard, del barceloní, o, com a

máxim, s’han estés, en algunes ocasions, a estándards dialectals, com ara el valencia.
Darrerament, el panorama s’ha enriquit amb el desenvolupament d’análisis morfológiques
que es fonamenten en l’aplicació de criteris dialectométrics a dades del nord-occidental i del
valencia. Amb tot, pocs treballs han tingut robjectiu d’analitzar globalment les dades verbals

regulars de tot el domini lingüístic caíala.

El present treball vol contribuir a donar compte de la variado morfológica experimentada

per cinc verbs que es consideren regulars en el marc del conjunt deis dialectes catalans. En
un primer moment, aquest estudi s’adapta, amb el tractament deis materials d’Alcover, a les
orientacions més próximes a la geolingüística, definida tradicionalment com un conjunt de
métodes de recopilado sistemática de les diferencies que es fan patents éntre els dialectes.

Lm flexió verbal en els dialectes catalans és una recopilado completa de dades verbals que

manifesten variado geográfica. No és desitjable, pero, que aquest recull resti com un mer

aplec de particularitats de carácter dialectal. Per aquest motiu, el propósit d’analitzar la
variado verbal en termes de segments morfológics subjacents, que poden convergir o

divergir intradialectalment o interdialectalment, a través de la seva comparado i distribució
en l’espai, supera els objectius del métode de la geografía lingüística, i atorga un nou



22 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENCAMENTS DE SEGLE

enfocament a aquest conjunt de dades. Aquest enfocament penetra en dos ámbits d’estudi: la

morfología i la fonología.

Les eines metodológiques utilitzades en aquest treball provenen de dues orientacions
emmarcades en els pressupósits teórics de la gramática generativa: la fonología generativa i la

dialectología generativa. Complementáriament, aquest estudi també es val de les aportacions
de la Morfología Natural.

El marc teóric en qué es fonamenta aquest treball s’adapta al model generatiu clássic

(Chomsky i Halle 1968). La dialectología generativa analitza la variació lingüística interna
sota els postuláis de la lingüística generativa, i, en particular de la fonología generativa.

Aquesta disciplina es basa en l’análisi de les unitats componencials subjacents i en la

postulado d’uns processos fonológics que regeixen les modificacions que experimenten els
fonemes fins a esdevenir les realitzacions fonétiques reais. Adaptant aquests pressupósits a

l’ámbit dialectal, dos dialectes poden divergir en relació amb el nombre de fonemes

subjacents que posseeix el seu inventad —cf. les varietats apitxades en relació amb altres
dialectes rinventari fonológic deis quals posseeix els fonemes fricatius i africats sonors— o

amb el nombre de regles fonológiques que s’apliquen o no en cada varietat —cf. Newton

(1972) peí que fa ais dialectes del grec. L’aplicació de la fonología generativa a la dialectología

permet d’extreure generalitzacions més económiques que les obtingudes a partir de la simple

disposició seriada deis elements que divergeixen fonéticament i facilita la contraposició de la
variació morfológica experimentada per dues o més árees dialectals.

El present treball, que posseeix, malgrat tractar-se de dades enquestades a comenfaments de

segle, un enfocament clarament sincrónic, es fonamenta en la segmentado morfológica. Tot
i que la descripció deis sistemes verbals propis de cada área dialectal es pot basar en la simple
comparanca de les dades fóniques de les diverses localitats, els sistemes verbals regulars, que

configuren cada domini dialectal, s’extrauran no de les variants superficials sino de les

representacions morfológiques de carácter subjacent.

L’análisi s’inicia amb la contraposició de les realitzacions fonétiques de les dades verbals,

pero pren volada amb la postulado de les representacions fonológiques corresponents. Des
d’un punt de vista morfológic, el procediment d’análisi descriptiva, que es desenvolupa en la

segona part d’aquest treball, seguirá les fases següents:
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1. Agrupado de les localitats que en cadascuna de les árees dialectals examinades
comparteixen les mateixes realitzadons fonétíques.
2. Segmentado morfológica de les representacions fonétíques de les desinéncies deis verbs
estudiats.

3. Postulado de les representacions subjacents de les formes fonétíques segmentades i
determinado de l’estructura morfológica de cada forma verbal.
4. Explicitació deis processos fonológics que operen en els temps i en els modes deis verbs

regulars en cadascuna de les árees dialectals.
5. Determinado deis models modotemporals de carácter subjacent que poden ser comuns a

una o a més d’una de les localitats que componen cadascun deis ámbits dialectals estudiats.

En relació amb els resultats obtinguts, cal fer les remarques següents, que incideixen
directament en els plantejaments metodológics:

1. Peí que fa a l’ámbit geográfic, la unitat d’análisi descriptiva és l’área dialectal —préviament
establerta per Alcover en forma de sis zones, una de les quals se subdivideix en tres árees
subdialectals. Cal limitar a més conceptualment el terme parlar, l’ús del qual s’ha generalitzat
darrerament, pero amb un significat ambigú, que tant pot designar la parla d’una sola
localitat o d’una zona dialectal més o menys ámplia com la d’un dialecte concret.2 Davant la
diversitat significativa que pot adquirir aquest concepte, s’ha optat, dones, per identificar el
terme parlar amb les solucions própies de cadascuna de les localitats que componen els
diferents dialectes. L’análisi que hipotéticament es desenvoluparia a cada indret rebria el nom
d’análisi intraparlar, que no coincideix, pero, amb la unitat d’análisi que es pren com a

referéncia en el present treball.

2. Peí que fa a les nocions de dialecte i llengua, es considera que els dialectes són les formes
diferents que pot adoptar, en fundó de la seva distribució territorial, una mateixa llengua. I,

recíprocament, la llengua es defineix com un conjunt de dialectes —és a dir, un conjunt de
sistemes estructuráis homogenis d’aquesta llengua— que posseeixen elements comuns i
diferenciáis —cf. Viaplana (1996). Els elements comuns —a tots els dialectes o només a una

part— donen compte deis elements nuclears que basteixen una mateixa llengua i de les

2
Cf., per posar un exemple, el títol i l’abast deis següents treballs dialectals: Elparlar de Cadaqués, d’Emesta

Sala, Elparlar de Fraga, de Josep Galan, El parlar de la Marina AJta o El parlar del Camp d'AJacant, de Jordi
Colomina, Els parlars del BaixMatarranya, d’Artur Quintana o Elparlar de Pedreguer, de Josep García i Rosselló i
Vicent Beltran i Calvo.
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afinitats mes estretes que poden presentar alguns dialectes entre si. Els elements diferenciáis
individualitzen cadascun deis dialectes en relació amb els altres. Des d’aquesta perspectiva, la

llengua esdevé una realitat derivada de naturalesa abstracta, que només té entitat i
representado a partir de l’explicitadó deis sistemes estructuráis —que apleguen els elements
comuns i diferenciáis esmentats— deis dialectes que la componen.

3. Peí que fa a les seqiiéncies verbals analitzades, es distingeix entre arrel i terminacions. Les
terminacions, a diferencia de l’arrel, que és idiosincrática, són els únics elements pertinents i

generalitzadors deis comportaments verbals regulars.

4. Peí que fa a la postulado de les formes subjacents de cadascun deis segments resultants,
s’ha intentat d’evitar un excés d’abstracdó, tot adoptant criteris de generalitzadó productiva
comunes al nivell d’análisi efectuat —tant si es tracta de l’análisi intradialectal com

interdialectal.

4. Cal distingir entre dues unitats de comparació morfológica distintes: els segments

morfológics subjacents determinats des d’un punt de vista horitzontal i els models

modotemporals determinats des d’un punt de vista vertical.

La primera unitat de comparació es defineix a partir de les representacions fonológiques deis

segments morfológics que experimenten divergencia intradialectal o interdialectal. Aquests
segments, tractats individualment, des d’un punt de vista horitzontal, són comparats

ailladament del desenvolupament del paradigma. Per exemple, les realitzacions intradialectals
deis morfs relacionáis amb mode/temps corresponents a la la persona de l’imperfet
d’indicatiu de la classe [I], peí que fa al pirinenc oriental, són /bi/ i /ba/; interdialectalment,

pero, aquests resultats experimenten una modificado parcial i adopten ara les realitzacions
/bi/, /ba/ i /va/.

La segona unitat de comparació sorgeix d’associar verticalment els resultats morfológics

corresponents a les formes que integren els modes i els temps verbals que configuren cada

conjugació. Des d’aquesta perspectiva, es poden postular els models modotemporals que

defineixen els diversos paradigmes regulars adoptats per les localitats de cada dialecte, tant
des d’un punt de vista intradialectal com interdialectal —cf. (1), peí que fa ais models
verdeáis corresponents a l’imperfet d’indicatiu, en pirinenc oriental, des d’una perspectiva
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intradialectal. La classe [I] posseeix tres models altematius; les classes [II] i [III] només un de
sol.

(1)
Classe |T| 1 Classe [T|2 Classe [T

arrel tema m/t n/p t m/t n/p t m/t3 n/p a t m/t n/p a t m/t n/p
X á bi á ba á ba/bi X í a X i a

X á ba z á ba z á ba z X i a z X í a z

X á ba á ba á ba X í a X í a

X á ba m á ba m á ba m X í a m X í a m

X á ba w á ba w á ba w X í a w X i a w

X á ba n á ba n á ba n X í a n X í a n

Classe [IT] 1 Classe [111] 1

Un cop efectuada la descripció, els resultats poden manifestar tres tipus de variado: variado

morfológica, variado en l’estructura morfológica i variado en l’aplicació deis processos

fonológics.

Els resultats obtinguts, com s’ha suggerit en els parágrafs anteriors, poden ser susceptibles de
dues perspectives d’análisi: una perspectiva intradialectal —sense sortir del marc definit per
les localitats que integren un mateix dialecte— i una perspectiva interdialectal —des d’una

óptica que contrasta les representacions fonológiques deis segments morfológics del conjunt
deis dialectes del catalá.

5. Cal definir en qué consisteixen les aproximacions de carácter intradialectal i interdialectal

que s’apliquen a les dades verbals, les quals, en fundó del punt de vista que adoptin, poden
donar lloc a certes ambigüitats significatives. Clua (1999), per exemple, que analitza les dades
morfológiques de vint-i-dues localitats de l’área valenciana, parla de Taplicació d’una
comparació interdialectal. • El present estudi, pero, i a partir de les característiques de les
dades que examina, considera que aquesta mena d’análisi és de carácter intradialectal, per raó
que el terme interdialectal s’aplica a la comparació deis resultats de dos o mes dialectes
diferents. D’aquesta manera, i almenys peí que fa a l’ámbit d’estudi d’aquest treball, cal
diferenciar tres tipus d’análisi: l’análisi “intraparlar”, l’análisi “intradialectal” i l’análisi
“interdialectal”.

3 La barra inclinada que separa dos morfs manifesta Texisténcia de solucions altematíves en el marc d’un
mateix paradigma. * *
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L’análisi “intraparlar”, com s’ha esmentat anterionnent, se cenyeix a l’ámbit d’una localitat
determinada; és a dir, en el cas de luí flexió verbal, a les solucions verbals de cadascuna de les
cent quaranta-nou localitats estudiades considerades ailladament.

L’análisi “intradialectal” es realitza a través del contrast deis resultats obtinguts en l’ámbit de
cadascun deis diferents dialectes. Així, reprenent l’exemple subministrat per les dades
d’Alcover, es tractaria de comparar els resultats verbals de les vint-i-cinc localitats que

configuren el pirinenc oriental, i d’aplicar la mateixa comparació a les localitats que

conformen la resta de dialectes.

Finalment, l’análisi “interdialectal” sorgeix de contrastar uns resultats mútuament

comparables —o totalment homologables— entre dos o mes dialectes. Peí que fa a luíflexió
verbal, es comparen globalment les dades, en termes de representacions fonológiques deis
morfs, de les vuit árees establertes en la proposta d’Alcover.

En tots els casos, cal aplicar uns criteris de coherencia interna per tal de facilitar la

comparació deis diferents resultats. Les formes verbals han de ser tractades sempre, en

fundó del punt de vista aplicat, en termes homologables. Paral lelament, la descripció general
—interdialectal— no s’ha d’allunyar estructuralment deis resultats extrets de les diverses

descripcions particulars —intradialectal o intraparlar—, i viceversa.

Peí que fa a la perspectiva intradialectal, els segments morfológicament comparables són
únicament les representacions fonológiques deis morfs que presenten divergencia, atés que

l’abséncia de variado, és a dir, l’existéncia d’homogeneitat i de coincidencia en l’ámbit d’un
mateix dialecte no tenen interés contrastiu. Així, per posar un exemple, peí que fa al pirinenc

oriental, les realitzacions de la primera persona del singular (/fé/) i de la primera i segona

persones del plural (/rém/, /réw/) del futur, que són comunes a totes les localitats de l’área,
no poden ser objecte de comparació intradialectal a causa de la seva identitat formal i de la
manca de divergéncia que experimenten.

Des d’una perspectiva interdialectal, per contra, es comparen no solament els elements que

presenten discrepáncies morfológiques, sino també els elements que intradialectalment són
coincidents, i que han estat obviats des d’aquesta darrera perspectiva. Reprenent l’exemple
anterior, interdialectalment, les representacions de futur, que són coincidents en pirinenc
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oriental, han de ser preses ara en considerado peí fet que presenten divergéncies si es

comparen amb els mateixos resultats del catalá oriental o del catalá occidental —cf. a 1 [-pl]
/ré/ contrasta ara amb /re/ i a l,2[+pl] /rém/, /réw/ contrasten amb /rém/, /réw/.
Inexistencia de coincidéncies morfológiques interdialectals donará compte, d’altra banda,
deis segments comuns a una o a mes d’una de les varietats examinades.

La quantificació deis segments morfológics, que s’aplica només des d’una perspectiva
intradialectal, es basa en la comptabilització de les ocurréncies deis segments morfológics en

cadascuna de les localitats deis dialectes examinats.

Intradialectalment, la distribudó deis segments morfológics adopta les directrius de la

geolingüística, a través de la seva plasmado cartográfica. Interdialectalment, aquest

tractament, que remarca les semblances i les diferencies entre els diferents dialectes

examinats, permet de replantejar la divisoria oriental-occidental en relació amb la distribudó
deis dialectes del catalá i de revisar la noció de regularitat aplicada al verb catalá.

5. Observacions fináis

Peí que fa a les dades origináis, s’han dut a terme dues modificacions de carácter general: en
primer lloc, s’han actualitzat els topónims; en segon lloc, les formes verbals s’han transcrit
utilitzant les convencions de l’AFI, per bé que s’ha romás sempre fidel a les propostes
d’Alcover. Cal teñir en compte que les manifestacions fonétiques de les dades verbals són de
dos tipus diferents. Així, les transcripcions proposades en La flexió verbal i en la Introducció al
DCVB aphquen l’alfabet románic. Per contra, en els quadems de camp i en els diversos
fascicles del BDLC, la representado fonética de les dades sovint es barreja amb l’ortografia i
la transcripció és básicament de carácter lax.

6. Agrai'ments

La realització d’aquest treball no hauria estat possible sense l’ajut i la col-laborado
desinteressada de moltes persones. Tot i que l’espai redult d’aquest apartat m’impedeix
d’esmentar-les totes, voldria expressar el meu agraíment d’una manera explícita a aquelles
persones que han contribuí! directament que aquest treball adoptés la seva forma definitiva.
En primer lloc, a Joaquim Viaplana, director d’aquesta tesi, per la seva paciencia, per les
seves correccions a una primera versió d’aquest treball i peí marge de llibertat i d’autonomia
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que ha suposat la seva direcció; a Esteve Clua i a Mana Rosa Lloret, per les seves valuoses
observacions i el suport que n’he rebut en tot moment; a Joaquim Rafel i a Josep Moran, que
han sabut escoltar, de vegades en moments ftmja intempestius, els meus dubtes i han respost

amb interés i amabilitat les meves consultes; a Josep Massot, pels seus interessants

suggeriments en relació amb determináis aspectes desenvolupats en la primera part d’aquest
treball.

L’encoratjament deis amics ha jugat un paper fonamental en els moments més difícils. Tots
ells saben que els estic profimdament agraida. No puc deixar d’esmentar, pero, tres persones
que m’han encomanat ánim en els moments de cansament i defalle^a i que han seguit amb
interés les fluctuacions que ha sofert aquest treball des deis seus inicis: Montse Pau, M.
Teresa Pau, i, en especial, Montse Ramia, que ha aguantat molt sovint els xáfecs de les meves

vacil lacions i els ha sabut reconvertir sempre amb un toe d’humor.

Vull manifestar també la meva gratitud a tots aquells amics i companys del Departament de

Filologia Catalana i del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona que han

seguit de prop i amb interés el meu treball i m’han ajudat de maneres molt diverses a

millorar-lo.

Per acabar, vull expressar el més profund agraiment al meu pare, que m’ha donat en els
darrers temps—i com sempre— un suport infatigable, pacient i constant
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1. LES DADES VERBALS

1.1. La flexió verbal en els dialectes catalans

La flexió verbal en els dialectes catalans (LaFV) és un recull sistemátic rektiu a la morfología
verbal dialectal —de carácter únic en molts aspectes1— que va ser el resultat d’un treball de

camp ampli i complet realitzat per Antoni M. Alcover2 a través de diverses eixides

filológiques, i d’un treball posterior de recopilació i agrupació sistemática de les dades verbals
resultants en relació amb les localitats enquestades, dut a terme per Francesc de Borja Molí.

Els resultáis parciáis3 d’aquest treball van aparéixer integrats en quatre números de YAnuari
de rOficina Románica de Lingüística i Literatura. Posteriorment, els mateixos materials es

publicaren de manera monográfica en quatre fascicles editats per les Publicacions de

1 Vegeu la introducdó del primer fascide de Laflexió verbal en els dialectes catalans, pp. 1-8.
2 Hi ha diverses referéndes dd projecte de publicado d’aquest recull verbal en les pagines del BDLC:

Sobre la conjugació en pona retreurc moltes més de coses; pero con vendrá deixar-les per quant poblicaré l’estudi de
la Conjugació Catalana, per lo que replec cabal fa molts d’anys, i confii de publicar-ho prompte (BDLC, VII, 1913,
353).

I, més endavant,
...anantse’n ells tots xalets i botant de que llurs noms remanguen escrits per figurar en el llibre que he de publicar de
la Conjugado Catalana l’he de presentar a Sa Magéstat lo Senyor Reí N’Anfons XIII d’Espanya (BDLC, XI, 1920,36);

i, encara en el mateix volum,
I llavó llicenciy aquella ajogassada ai-lotea, que fugen come Uonzins cap a jugar, tots satisfets de que llurs noms
romanguessen escrits dins la meua llibreta per anar després an el Uibrt de la Conjugado que cont publicar (BDLC, XI,
1920,55).

3 Anuari de lOficina Románica de Lingüística i Literatura (v. II (1929) [73] 1- [184] 112, v. III (1930) [73] 1- [168]
96, v. IV (1931) [9] 1- [104] 96, v. V (1932) [9] 2 - [72] 64). Les xifres entre claudátors corresponen a la
publicado de l’obra en fasdeles.
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l’Oficina Románica, que presentaven els seixanta-set verbs enquestats a cent quaranta-nou

localitats del domini lingüístic catala, amb im total de 368 pagines. Resta per publicar, pero,
el material corresponent a un cinqué volum que contenia la segona part de la flexió deis
verbs reunits sota l’epígraf de verbs especiáis-, es tractava de la continuació del verb teñir i de la
flexió completa deis verbs pondré, romandre, vaig (auxiliarj, venir, veure, viure i voler, que

completaven així numéricament els setanta-quatre verbs esmentats en la introducció de
LaFV.

Els verbs recollits en els quatre fascicles són, dones, els següents:

G)
VOLUM I página conjugació
CANTAR 9 i

BATRE 15 Ha

CABRE 19 Ha

CALDRE 25 Ha

CORRER 27 Ha

DOLDRE 34 Ha

MOLDRE 39 Ha

PLÁNYER 43 Ha

REBRE 50 Ha

REMETRE/PROMETRE 57 Ha

SOLER 62 Ha

TÉMER 64 Ha

VELER 69 Ha

BEURE 75 Ilb

CAURE 80 Ilb

CLOURE 85 Ilb

COURE 89 Ilb

CREURE 96 Ilb

DEURE 101 Ilb

JAURE 107 Ilb

VOLUM II P- conj.
MOURE 113 nb

PLAURE 119 nb

PLOURE 122 Ilb

RIURE 124 Ilb

SEURE 129 Ilb

TREURE 134 Ilb

DEFENDRE 142 lie

ENTENDRE 145 lie

FONDRE 149 lie

PERDRE 154 lie

PRENDRE 159 lie

ROMPRE 164 lie

CONÉIXER 170 lid

MERÉIXER 176 lid

NÉIXER 183 lid

PARÉIXER 191 lid
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PÉEXER 199 lid

AJUPIR 203 lid

VOLUM III P- conj.
BULLIR 1 ni

CONSENTIR 7 ni

CRUDUR 13 ni

COLLIR 19 ni

COSIR 25 ni

DORMIR 31 ni

FUGIR 35 ni

LLEGIR 41 ni

LLUIR 45 ni

MENTIR 52 m

MUNYIR 57 ni

OBRIR 63 ni

OIR 71 ni

OMPLIR 75 ni

PARTIR 81 ni

PUDIR 85 ni

SENTIR 91 ni

SORTIR (continua a IV) 95 ni

VOLUM IV P- conj.
ANAR 307 especial
DIR 313 especial
DUR 318 especial
EIXIR 322 especial
ÉSSER 327 especial
ESTAR 333 especial
FER 329 especial
HAVER 344 especial
MORIR 351 especial
PODER 357 especial
SABER 362 especial
TEÑIR (incomplet) 368 especial

Com es pot comprovar, el criten d’ordenació es realitza a partir de la pertinet^a d’un verb a

una determinada conjugado, a través de la forma que posseeix rinfinitiu. Aquesta disposició
será analitzada en l’epígraf § 1.3.1. del present capítoL

La flexió completa de cada verb implica el desenvolupament deis següents temps verbals: el

present d’indicatiu, el pretérit perfet simple, el pretént perfet perifrástic —solament en el cas
de la flexió del verb vaig (auxiliar)—, l’imperfet d’indicatiu, el futur, el condicional, el present
i 1’imperfet de subjuntiu, l’imperatiu i les formes impersonals d’infinitiu, gerundi i participi.
En alguns casos, el participi esta flexionat i en els verbs arrupir i ancrunar, que apareixen en els

quadems de camp, el gerundi presenta pronoms enclírics posposats. En altres verbs algunes

persones de l’imperatiu també poden adjuntar enclítics pronominals. Es tracta deis verbs
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acudir,, ajupir, anar, complaure, dir, doldre, escopir, haver; llegir, morir, moure, munyir, passejar, plányer,
teñir, venir, veure, voler, alguns deis quals apareixen exclusivament en els diversos quadems de

camp —cf. (6). Els temps compostos no van ser enquestats.

Les localitats visitades están distribuides en sis árees dialectals,4 com queda explicitat a (2). La
xifra entre paréntesis fa referencia a la data d’enquestació i el número que precedeix la
localitat és un número d’ordre5 que, tot substituint el nom de la localitat, esdevé

d’importancia cabdal en la presentado de les dades verbals al llarg deis diversos volums
editats —cf. (4).

(2)
PIRINENCORIENTAL

1. Canet del Vilatge (1906)
2. Mosset (1906)
3. Nohedes (1906)
4. Formigueres (1906)
5. Prades (1906)
6. Argeles (1906)
7. Porté (1906)
8. Mont-Lluís (1906)
9. Fontpedrosa (1906)
10. Angustrina (1906)
11. Ceret (1906)
12. Arles del Tech (1906)
13. Sallagosa (1906)
14. Puigcerdá (1906)
15. Prats de Molió (1906)
16. Massanet de Cabrenys (1906)
17. Campmany (1906)
18. Martinet (1906)
19. Rocabruna (1906)
20. Cadaqués (1906)
21. Camprodón (1906)
22. Ribes (1906)
23. Sant Joan de les Abadesses (1921)
24. Ripoll (1906)
25. Olot (1906)

Denominado actuaf'
1. Canet de Rosselló

3. Noedes
4. Formiguera
5. Prada
6. Argelers
7. Porté
8. Montlluís
9. Fontpedrosa (1906)
10. Angostrina

12. Arles

16. Ma5anet de Cabrenys

21. Camprodon
22. Ribes de Freser

4 Vegeu el capítol 3: L’ámbit d’estudi en relació amb els criteris de determinació de la partió dialectal.
5 La localitat corresponent a Boí presenta el número d’ordre 65a. Aquesta localitat, inicialment oblidada, fou

incorporada posteriorment en la publicado. Atés que l’estructura del volum estava feta, s’hi afegí amb aquest
dígit per tal de no modificar la numerado proposada en un primer moment

6 S’indica la denominado actual en el cas de les localitats que han experimentat una modificado toponímica i
la corresponent actualitzadó de la numerado, com recull l’annex 3. Aquesta será la nomenclatura utilitzada en
aquest treball.
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CATALA ORIENTAL

26. Pobla de Lillet (1906) 26. la Pobla de Iillet
27. Figueres (1906)
28. Baga (1906)
29. Crespiá (1906)
30. Camallera (1918)
31. Mieres (1918)
32. l’Escala (1918)
33. Sant Lloreng de Morunys (1906 i 1921)
34. Berga (1906)
35. Sant Feliu de Torelló (1921) 35. Torelló
36. Amer (1918)
37. Girona (1918)
38. Solsona (1921)
39. Sant Bartomeu del Grau (1906 i 1916)
40. La Bisbal (1918) 40. la Bisbal d’Empordá
41. Vic (1910)
42. Sant Hilari Sacalm (1909)
43. Arbúcies (1909)
44. Sant Feliu de Guíxols (1918)
45. Centelles (1916)
46. Tossa (1918) 46. Tossa de Mar
47. Manresa (1906)
48. Lloret de Mar (1918)
49. Blanes (1918)
50. Pineda (1918) 50. Pineda de Mar
51. Caldes de Malavella (1909)
52. Granollers (1909)
53. Canet de Mar (1918)
54. Igualada (1918)
55. Terrassa (1920)
56. Santa Coloma de Queralt (1921)
57. Barcelona (1916 i 1920)
58. Vilafranca del Penedés (1918)
59. Valls (1914)
60. Reus (1914)
61. Vilanova d’Escomalbou (1914)
62. Tarragona (1918)

CATALA OCCIDENTAL

63. Alós d’Isil (19061
64. Isabarri (19061
65. Esterri (1906 i 19211

63. Alós d’Aneu
64. Isavarre
65. Esterri d’Aneu

65a. Bohí (19061 66. Boí
66. Andorra la Vella (1906)
67. Llavorsí (1906)
68. Vilaller (1906)
69. Torre de Capdella (19061
70. Bonansa (1921)

70. la Torre de Cabdella

71. Pont de Suert (19211
72. Sort (1906)
73. la Seu d’Urgeü (1906)

72. el Pont de Suert

74. Pobla de Segur (1906 i 19211
75. Organyá (1918)
76. Tremp (1906 i 1921)

75. la Pobla de Segur

77. Benaharri (19181
78. Sant Salvador de Tolo (1918)

78. Benavarri
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79. Pons (1918) 80. ponfs
80. Artesa de Segre (1921)
81. Tamarit de k Ditera (1920) 82 Tamarit de Llitera
o2. Balaguer (1918)
83. Pradell de Preixens (1921) 84. Pradell de Sió
84. Cervera (1920)
85. Bellpuig (1920)
86. Deida (1918)
87. Sant Martí de Maldá (1918) 88. Sant Martí de Riucorb
88. Fraga (1918)

on 90-la Granadellaoí' P ía'rnoíS } 91- Riba-r°ía d>Ebre91. Falset (1918)
92. Gandesa (1918)93.Galaceit(1921) 94. Calaceit
94. Tortosa (1918)

VALENCIA

95. Morelk (1918)
96. Vinarós (1918)
97. Benassal (1918)
98. Alcalá de Xivert (1918)
99. T.lncena del Cid (19211 100. Llucena

100. Castelló de k Plana (1918)
101 MnWIre 119181 102. Sagunt fMorvedre)
102. Llíña (1918)
103. Valencia (1918)
104. Sueca (1918)
105. Gandk (1918)
106. Benigánim (1918)
107. Pego (1918)
108 Potrón918) 109. Patró f\rall de Gallinera)
109. Cocentaina (1918)
110. Benissa (1918)
111. Tárbena (1918)
112 Alrnyn9im 113. Alcoi
113. Biar (1918) ’
114. Vilajoiosa (1918) 115. la Vila joiosa
115. Monóver (1918)
116. Alacant (1910)
117. Ebc (1918)

BALEAR

MALLORCA
118. Pollensa (1920) 119. Pollera
119. Alcudia (1920)
120. sa Pobla (1920)
121. Sóller (1920)
122. Santa Margalida (1920)
123. Arta (1920)
124. Binisalem (1920) 125. Binissalem
125. Esporles (1920)
126. Ariany (1923)
127. Sineu (1920)
128. Son’ Servera (1920) 129. Son Servera
129. Palma (1928)
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130. Manacor (1918-1927)
131. Felanitx (1918)

MENORCA
132. Fomells (1917)
133. Ciutadella (1917)
134. Mercadal (1917) 135. es Mercadal
135. Ferreries (1917)
136. Es Mitjom-Gran (1917) 137. es Migjom Gran
137. Alayor (1917) 138. Alaior
138. Maó (1917)
139. Vüla-Carlos (1917) 140. es Castell
140. Sant Climent (1920)
141. SantLluís (1917)

EIVISSA
142. Sant Mateu (1921)
143. Corona (1917)
144. Sant Jordi (1917)
145. Jesús (1917)
146. Vila d’Eivissa (1917 i 1921)

FORMENTERA
147. Sant Francesc Xavier de Formentera (1917) 148. Sant Francesc de Formentera

ALGUERÉS
148. Alguer (1913) 149. l’Alguer

1.1.1. Presentado de les dades

La breu introducció que encap9ala LmFV té la finalitat de presentar els verbs estudiáis, la
data en qué foren enquestats i les localitats on fou efectuada l’enquesta. A mes de destacar la

importancia d’una obra d’aquesta magnitud, Molí, autor del próleg, de les notes i de la
sistematització de les dades verbals, justifica les convencions establertes per tal de facilitar-ne
la consulta, determina la presencia de variants morfológiques7 que precedeixen les vadants

fonétiques, constata l’abséncia de determinades realitzacions, indica els signes arbitraris que

fan referencia a les formes utilitzades exclusivament pels vells, pels joves o pels infants, i, en
darrer terme, introdueix dues taules amb la relació deis signes fonétics, vocalics i

consonántics, utdlitzats en la transcripció fonética de les dades.

La disposició deis verbs es realitza en funció de la seva pertinen9a a una determinada

conjugació i, dins de cada subgrup resultant, a partir de l’ordenació alfabética deis diversos
verbs que l’integren. Cal remarcar, pero, un cert desequilibri peí que fa al nombre de verbs

.143. Sant Mateu d’Aubarca

145. Sant Jordi de ses Salines

147. Eivissa

7 Es tracta, en definitiva, de formes que apleguen formalment variants fonétiques d’una forma morfológica
comuna. Tanmateix, s’aprecien, en alguns casos, certes imprecisions en l’establiment d’aquestes relacions.
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que formen parí de cada grup. A (3) s’aprecien tres conjugacions i un grup de verbs

especiáis. La segona conjugació es divideix, al seu tom, en quatre subagrupacions.

(3)
T/v'A:-:á: 2a 2b 2c 2d 3 E
cantar batre beure defendre conéixer ajupir anar

cabré caure entendre meréixer bullir dir

caldre cloure fondre náixer colllr dur

correr coure perdre paréixer consentir eixir

doldre creure prendre péixer cosir ésser

moldre deure romandre cruixir estar

plányer jaure rompre dormir fer

prometre moure esmunyir haver

rebre plaure fuglr morir

remetre ploure llegir poder
soler riure Iluir saber

témer seure mentir teñir

valer traure munyir
obrir

oir

omplir
partir
pudir
sentir

sortir

En alguns casos, la flexió de cada verb va precedida d’unes observacions que poden fer
referencia a les localitats que no han estat enquestades, a la vitalitat d’un determinat verb o a

les variants formáis que pot presentar. Peí que fa al desenvolupament del paradigma, les
formes verbals són transcrites fonéticament. Cada variant fonética esta vinculada, d’una

banda, a les diverses localitats que l’usen, i, d’una altra, a la variant morfológica esmentada
anteriorment, que determina, en certa manera, l’abast dialectal de cada forma verbal. Les
localitats están representades peí número d’ordre atribuit, els quals están separats per comes,

o, quan el resultat és comú a diverses localitats correlatives, per guions. En general, només es

transcriu el radical de la primera persona del singular del present d’indicatiu de cada verb,

que és el que presenta el radical tónic. La resta de radicáis, excepte quan poden divergir
formalment del radical proposat, no es transcriuen; cal teñir en compte aleshores que caldrá

aplicar les regles de reducció vocálica en les localitats que les experimentin. D’altra banda, no
hi ha cap constancia de l’actuació de processos fonológics més restringits que poden afectar
determinades poblacions; per posar un exemple, no s’expliciten les localitats que, tot i no

experimentar la reducció de o a u, tanquen la o en u per efecte d’una i o d’una u tóniques
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(4)

244 tercera conjugad A

PAHTICIPI passat

Fugit: fuíít 1-lfi, 21'29, 31, 22-G2, CO, 72, 75-70. Tfi-flO, 82-8G, 89-01, 93, 95-97,
133 ([), 137 (!}, 138 (!), 139 (I). 141 (1). fuizíi B7, 92,94, frfit 8B, 0S-SD,104,10G-110,
112-117. 148, f?&lt ICIO, 111. fuíit 101-103,103.—Fuyt; 195117,19-21,25,27, 29-
32,33-27, 40,44, 46, 4B, 50 {**), SI, 115-147.—Fnit: fult63-G5a, 07-03,72, 74, 7G-7S,
61.—Fuygut: fujHiit 70-71.

1VIRT1CIP1 PHESENT

Fugint: íiiíln 1-G2, GG, 73, 73, 78-80, S2-SG, 89-91,93. 95-97,142-147. lulzít» 87,
92,94. Etighi SB, 98-99,109,112-113, 113. f^gín 100. Íü2iníl0l-l03,1®. fiiglnt
194, 105-108,110,114,118-117,148. fpgíntlll. ípí.int 11S-120,127,129-130. EuSinf
121-126, 128, 131-138, 140-141.—Fuint: íuin G3-65a, C7-72, 74, 7G-78.—Fny-
guent: rujgfti 81. —Fugignent: íiiZigént 124. íuálfi^nt 123,133,123-130,13B-
129. f?2i£¿nt 129. Eit21g$n 142-147.

l’RGSENV I)'lND]CATlU

(No fou recnllít a la localila! 81, sogurament per oWil}.
l.o sg.—Fugli'fúii 1-3,5-1G, 18-24. féál 4- —Fñjochf íftZnk 17,19,21,23,

23,29-32,36-37,40,44.48-30,53.—Fúgich: fiiáílr 19,21.23,.25. —Fnjo: rü2ci 10,
21-24, 26-20,33-35, 38-39,41-4$, 31-52,54-59,61-02. Íilj2n 60. Itó» 6G, 73,75, 78-80,
89-00, 9«. 50129 87,91-92,94. fugo 63.—Fújot: fú2ut 30,36,49, 44.— Fuyo:
ffi¡p 63-G5a, 67,71-72,74,76,78 —Fugeixo: fuz$5ij <58.— Fngixo: itréiS? 09.
— Fuise o: luis? GS, 70.—FuygO: iújg? GS, 70, 77.—Fnjea: fiiákg 88.—
Fujgo! fiiíSg? 92. fitégn 93.—Fujoli: ftii§lc05,101,103,105-100,112.116. IVrSk
97-98,100-102,104, 107-111,113-115, 1 [7. UHk 99. —Fulg: IW l®, 1ÍB-14S.

2A sg.— Fuges: lites i-a, 5-37, 30-55,37*59, 01-92,132-147. f$2as4. fiiSes
38. 0G, 73, 75,78-80, 99-9D, 93, 95-97. írtzfis 56. finios G9. Filfas 87, 91-92, 94,
Fúg?s8H, OB-1O0,104.106-117. ffifies lOMtfl, 193.—Fuigs: luis 48, 67-G8, 72, 77-
78,118-131. fúiá 03*03, 70,74. F»í<5 Ofi.— Fnyes: íiSíps C5a, 7.1, 74, 7(1,—Fuyei-
se3! s 06.—Fugixes: fu2SS?s 66.—Fuisscs: Sulsps (», 76.—Fuj-
ques: Sátiras SB.—FngiS: íúgls 148,

3.a s«.— Fuís: fú6 1-3, 5, 7-14,16*62, 60, 73, 75, 78-147. fóC 4.—Fuy: hii C,
15, 03-65, 07-G8, 70-72, 74, 7G-78.—Fuye: /ú/? 65a.—FugeiXí Fu5$5 06.—
Fugix: Fuáís OS, — Feria: íuls 08,70. —Fugi: fú&i 148.1.» pl.—Fugim: luíim 1-17.19*62, 60,73,75.70-86.89-91, 93.95-97,110,12l-
120. 12B, 131-147. Ful2Lm 87,94. fuglra 88, 98-109,104, 106-117, 146- í?I2im 92.
fuCiin 101-103,103. r?gfint 111. Su2im 118-120,127,129-139.— Fugigucm: fn2l-

18- —Fuim: fuím G3-85<i, 67-08, 79-72, 74, 7G-78.2.a pl.—Fugius-iu 1-17, 19-62, 06,73,75. 70-143. —Fucjiflueu: -iRÍ" 18.
— FuiU: -i» 63-G5a, 67-G8,76-72,74, 76-78.3.a pl.— Fugen: -s*H. 1-37,39-55,57-62,118-147. -?n 38, 65,73,73, 75- ¡17, -fin
58,—Puyen: -?n G3-C¡5ii, G7-0S, 70-72, 74 , 76-78.—Fugeixon:-GS?n 6G.—

Mostra de la presentado de les formes verbals en Laflexió verbal en els dialectes catalans
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Tot i la seva valúa indiscutible, el desavantatge principal que presenta aquesta edició és la
seva excessiva sintetització. En efecte, la reconstrucció deis paradigmes és feixuga i, en

alguns casos, al marge d’algunes errates detectades, pot induir a errors d’interpretació. Rafel
(1981: 99) incideix negativament en l’ordenació deis materials tot afirmant que “en dicha
obra aparecen según una ordenació que dificulta cierto tipo de consultas”. La simplificació
excessiva impedeix, dones, d’aprofitar-ne plenament totes les possibilitats. Un tractament

informátic adient permetrá de fer-ne una nova presentació que superará els inconvenients
esmentats.

1.2. Les llibretes de camp

L’abséncia d’un cinqué volum amb la flexió deis verbs qualificats d’especiáis, que havia de

completar el volum quart i tancar definitivament l’obra, ens va impel-lir a recorrer a unes

hipotétiques fonts origináis per tal de completar el material verbal. En primer lloc, es va

visitar la Biblioteca Balmes, seu de la publicado de YAnrnri de ¡'Oficina Románica, pero aquesta

visita va resultar del tot infructuosa. Des d’allá, pero, s’apuntava la possibilitat que si bé el
material per confegir un cinqué volum va ser preparat,8 les dades mai no es van arribar a

publicar a causa de la guerra. Els origináis tipográfics, a mes a més, s’haurien perdut. S’obria
aleshores una segona via de solució: es tractava de recorrer no ais mateñals impresos, sino a

les fonts origináis. D’aquesta manera, es van establir contactes amb l’editorial Molí, i el

responsable, el Sr. Francesc de B. Molí Marqués, cedí gentilment una copia fotocopiada de
dotze llibretes de camp, que podien recollir tot o una bona part del material verbal enquestat.

Els dotze volums esmentats, pero, no es designen amb una terminologia única; per contra,
els termes utilitzats són ambigus i imprecisos i la datació consta només en un (Conjugado I -

1918-). Sortosament, les dates poden establir-se, d’una banda, resseguint les pagines deis
dietaris que Alcover va incloure al BDLC tot ressenyant les diverses eixides filológiques i,
d’una altra, prenent també com a referéncia les dades que apareixen a LaFV'. Els mots

‘quadems’, ‘llibretes’ o ‘volums’, que alternativament encapcalen cada llibreta, sembla que fan
referéncia a un treball ulterior de sistematització de les dades. En efecte, en cap moment

8 Es podría conjectuiar, encara, que el procés de sistematització de les dades verbals es feia per etapes, i que la
darrera —concloure la flexió deis verbs que posseeixen conjugacions especiáis— no es va acomplir
definitivament. D’una banda, la guerra va impedir la continuació d’aquesta tasca, i, d’una altra, el fet que Molí
no hagués publicat posteriorment els materials restants, comptant amb un oferiment explícit de Josep Massot,
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sembla referir-se a un quadem de camp stricto sensu, terme que, en realitat, vol designar l’obra
que aplega el resultat directe del procés d’enquestació. La disposició de les formes verbals
—sovint ordenades—, i la cura en la utilització de les grafies fonétiques suggereixen que les
transcripcions de les dades verbals foren trasplantades —‘escatades’9 és el mot utilitzat per
Alcover per a referir-se a un primer procés d’agrupació, ordenació i sistematització de les
dades verbals— a altees volums, com a procés intermedi per a la seva publicado posterior.

Es parteix, dones, de la hipótesi que els dotze volums trobats poden ser el resultat d’un

buidatge deis primers quadems de camp existents, els quals no han estat locahtzats o s’han

perdut. Peí que fa a aquests primers volums, el mateix Alcover consigna la seva existencia en

efectuar la primera de les grans eixides en qué féu una replega sistemática de material relatiu
a la flexió verbal:

El Dr. Schádel (...) me presenta un llibre, aont hi ha una setantena de verbs irregulars, posades les seues

formes més interessants fent columnes, y al costat d’aquella columna, n’hi ha vint-i-quatre més, per
posar a cada una d’aquestes les formes d’aquells verbs que trobem a n-els pobles qu’anirem visitant, una
columna per cada poblé. De manera que a cada poblé hem d’aplegar totes les formes d’aquells verbs i

consignarles a la seua columna corresponent; y, plenes aquelles vint-i-quatre columnes, y per lo mateix,

pie el llibre, venga un llibre nou! (BDLC, III, 260).

Un altee testimoni pot trobar-se a Molí (1970), quan relata ‘el gran viatge d’estudi’ dut a

terme entre el 7 de juliol i el 23 de novembre per cinquanta-dues poblacions del domini

lingüístic catalá10 i fa referencia a la quantitat de notes recollides pels tres viatgers (Mn.
Alcover, Francesc de B. Molí i Mn. Joan Benejam):11 vint-i-cinc quadems amb un total de
3.316 pagines.

Al marge que es tracti o no de la versió original de les llibretes, els materials inclosos en els
dotze exemplars presenten la flexió completa deis verbs absents esmentats anteriorment, que
havien de completar el cinqué volum, i també la d’altres verbs. Aquests darrers, pero, no
están recollits sistemáticament. Quant a les localitats, a més de les cent quaranta-nou que

fa pensar que aquesta feina estava encara per fer i que la complexitat i la lentitud en la seva execució no
motivaren suficientment Molí per dur-la a terme. Agraeixo profundament a Josep Massot aquest suggeriment.

9 Escotar té un significat múltiple en el DCVB. Els significats més propers fan referencia a l’accepció propia de
Mallorca i Menorca “netejar fregant” o a l’accepció menorquina “enllestir, deixar acabada una cosa”. Segons el
suggeriment de Josep Massot, el terme escotar., aplicat a la flexió verbal, pot indicar la tasca d’ordenació i de
depurado d’un conjunt de dades aplegades en els quadems de camp origináis, els quals contenen molta més
informado que l’estrictament necessária per reproduir un resultat significada

10 Vegeu el BDLC, XXII, 145-339.
11 Després s’hi afegirá Mn. Jaume Sastre, de Llucmajor.
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apareixen en l’edició impresa, cal afegir-ne vint-i-una més que, de manera, en general, parcial,
presenten la flexió de tots o d’una part deis verbs estudiáis. Amb aqüestes incorporacions la
xifra total de verbs és de 117 i la de localitats arriba a 170.

Peí que fa al nombre total de verbs enquestats, cal destacar que Alcover, a través del Bolletí
del Dicáonari de la Uengua Catalana —órgan difusor de les seves eixides dialectals— en dona

sempre una xifra variable: “una setantena de verbs irregulars”, “la conjugació de més de
cinquanta verbs”, “més de setanta verbs”, “seixanta-vuit verbs”, vuitanta-dos verbs de la
llista”, “vuitanta-cinc verbs”, “la conjugació de setanta-cinc verbs”, essent aquesta darrera la
xifra majoñtária. Aquest valor numéric, com es veurá posteriorment, sembla dependre de
dos factors: d’una banda, de la cronología de l’eixida i, d’una altra, de l’area dialectal
estudiada. Amb el pas del temps, pero, sembla que la recopilació verbal es fa més sistemática.

A més de les pagines destinades a desenvolupar la flexió verbal deis diversos verbs —que en

constitueixen el gruix—, els quadems de camp presenten, en general, una estructura similar:

a) la llista de les localitats enquestades; b) la llista deis verbs estudiáis; e) unes observacions

que fan referencia a les localitats, ais verbs i a la conjugació; d) la flexió própiament dita deis
diversos verbs (a través d’una transcripció fonética for9a laxa, que, de vegades es barreja amb

l’ortografia); i e) la llista d’informants enquestats (procedencia i edat, especialment si es tracta
d’informants joves —els subjectes preferits per Alcover per desenvolupar la flexió verbal).
Totes aqüestes dades no són en absolut negligibles. És molt probable que el conjunt hauria

confígurat l’apéndix que Molí promet en la introducció de LaFV: l’historial complet de les

enquestes fetes per Alcover.

Deis dotze exemplars, els dos primers pertanyen a Schádel12 —així ho indica el nom i

l’adre5a que apareix en la portada de cadascun13— i presenten la flexió verbal aplegada en la
excursió conjunta que van realitzar per la zona pirinenca del 31 de juliol al 3 de setembre de
1906. Es molt probable que aquests dos volums siguin els origináis. Com s’ha dit
anteriorment, les llibretes reben una denominació asistemática: d’una banda, els quadems de

12 Vegeu el capítol “Bemard Schádel i els inicis de la lingüística catalana” a Molí (1983) on es relata com el
1920, després d’un període de desconnexió, les relacions entre Schádel i Alcover es tomen a reprendre. Aquell
any Schádel visita Mallorca i, com ho havia fet el 1905, exposá a Alcover una serie de projectes. Alcover va
acceptar la coHaboració de Schádel i li compra els manuscrits de les notes lingüístiques que aquest havia pres
durant l’excursió de 1906 per l’área corresponent ais Pirineus orientáis.

13 El segon, a més, conté l’ex-libris de Schádel.
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Schádel, Katalanische verbalflexion (QCSchl),14 Die Katalanischen Dialekte der Ostpyrenaen

(QCSch2); d’una altra, la resta de quadems que inclouen la flexió completa de tots els verbs

que apareixen a LaFV: Conjugado I (QC1), Conjugado II (QC2), Conjugado III (QC3), Conjugado
IV (QC4), Uibreta V (QC5), Quadem VI (QC6), Quadem VII (QC7), Volum VIII (QC8),
Uibreta IX (QC9), Uibreta X (QC10).

A continuado, es presentará succintament el contingut de cadascun deis dotze exemplars:

Katalanische verbalflexion1’ (QCSchl): Té dues-centes noranta-set pagines. En primer lloc,

apareix la llista de les localitats enquestades i, seguidament, la llista deis verbs estudiáis. La

portada conté una informado que es tomará a repetir en el volum IX: “escatada per má d’en

Miquel Picomell” i una data: 24 de mar9 1923. En aquest cas, cada verb es relaciona amb
una numerado que fa referencia a la seva disposició en les págines d’aquest quadem. El

desenvolupament de la flexió es realitza dins el quadre de doble entrada que generen les
localitats disposades en columnes en la part superior de les págines i els temps verbals situáis
en fileres en el marge esquerre de les págines.16 La forma referencial, si existeix, és en

mallorquí. El desenvolupament de les formes verbals s’estén de la página 4 a la 293. La flexió

completa sol aplicar-se a una sola localitat en cada página i aquesta solució serveix com a

model per manifestar els comportaments idéntics o els comportaments divergents en relació
amb els resultats de les altres localitats. En aquests casos s’utilitzen signes convencionals que

indiquen les coincidéncies o les divergéncies amb les formes preses com a referencia. Dins la
flexió, s’inclouen també unes observacions generáis relatives a les localitats, ais verbs i ais

temps verbals. S’incorporen també observacions rellevants peí que fa a les formes verbals

própies o ais verbs absents de cada localitat. Els resultats transcrits no sempre són
sistemátics; apareixen buits en les formes verbals d’algunes localitats, la qual cosa pot generar

ambigüitat en la tria de les solucions respectives.

14 Entre paréntesis apareix la denominado abreujada que, de manera arbitraria, pero amb una voluntat de
sintetitzadó, hem facilitat a aquests quadems.

15 Aquest títol és consignat pardalment en el “Dietari de l’escursió filológica feta amb el Dr. Schádel dins els
domini catalá, de 31 de juliol a 13 de setembre de 1906” (BDLC, III, p. 271), en el fragment següent:

y cap a cal Rector, el Dr. Schádel amb sos paquets devall la xclla y jo amb el llibrc de la Verbalflexion.
Aquest fet podría confirmar Foriginalitat d’aquests dos quadems.
16 Vegeu el BDLC (III, 260), per al paral-lelisme formal en relació amb l’estructura deis quadems de camp.
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Les localitats que apareixen en aquest volum són les següents: Perpinyá,17 Canet de
Rosselló, Arles, Argelers*,18 Prats de Molió, Noedes, Mosset, Prada, Montlluís, Sallagosa i
Santa Llocaia, Fontpedrosa, Formiguera, Puigcerda, Angostrina, Porté,19 Martinet, la Seu

d’Urgell, Andorra la Vella,20 Sort, Llavorsí, Esteró, Isavarre, Alós d’Áneu, Vilaller.

La xifra de verbs enquestats arriba a 76: absoldre,21 acudir, acollir, ajupir, anar, batre,
beure, bullir, cabré, caldre, caure, cloure, conéixer, consentir, correr, cosir, coure, creure,

cruixir, collir, deure, dir, doldre, dormir, eixir, entendre, escriure, escollir, escopir,

esmunyir-se, estar, fer, fugir, grunyir, haver, jeure, lluir, mentir, meréixer, mirar, morir,
moure, munyir, néixer, obrir, omplir, paréixer, partir, prendre, perdre, plaure, ploure, poder,

pondré, pudir, rebre, remetre, riure, rompre, saber, sentir, ser, seure, soldre, sortir, sumir,
temer, teñir, tossir, treure, vaig (auxiliar), valdré, venir, veure, viure, voler.

Die Kaíalatiischen Dialekte der Ostpyrenden (QCSch2): És un volum breu, només té cinquanta

pagines, quaranta-vuit de les quals están dedicades al desenvolupament de la flexió. Hi
consten solament les primeres persones del singular del present d’indicatiu deis verbs
estudiáis i, en un nombre redui't de verbs, la tercera persona del singular del present
d’indicatiu i també alguns participis. Com en la resta de casos, les localitats están disposades
en columnes i els verbs (en aquest quadem només apareix la primera persona del singular del

present d’indicatiu) en fileres. Addicionalment, una llista explicita i sistematitza la desinencia

corresponent a la primera persona del singular del present d’indicatiu deis diferents indrets.

Les localitats no coincideixen totalment amb les del quadem anterior: Perpinyá, Canet de
Rosselló, Estagell i quasi totes les viles de la plana, Argelers, Prats de Molió, Noedes,

Mosset, Prada, Montlluís, Sallagosa i Santa Llocaia, Fontpedrosa, Formiguera, Puigcerda,

Angostrina, Porté, Martinet, la Seu d’Urgell, Andorra la Vella, Sort, Llavorsí, Esterri d’Áneu,
Isavarre, Isil, Alós d’Áneu, Vilaller, Boí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur, Tremp,
Manresa, Crespiá, Berga, Sant Llorenc de Morunys, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser,

17 En tots els quadems, les localitats en negreta no apareixen en LaFV.
18 Les localitats que duen un asterisc no van ser visitades, pero Alcover i Schádel feren l’enquesta amb una

persona d’allá.
19 Aquesta localitat consta en la part del quadem on es desenvolupa la flexió verbal, pero no apareixia, potser

per oblit, en la llista general. Per aquest motiu, s’ha incorporat a la llista de localitats.
20 Ibid.
21 Els verbs en negreta són els verbs considerats especiáis i que es troben absents de LaFV. La cursiva i la

negreta indiquen que es tracta de nous verbs no recollits en l’edició existent. En aquest darrer cas, la flexió no
sempre és completa i sistemática.
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Ripoll, Parroquia de Ripoll, Sant Bartomeu del Grau, Camprodon, Rocabruna, Olot i
comarca, Campmany, Ma9anet de Cabrenys, Figueres i Vilabertran, Cadaqués, Ceret, Arles i
Sant Lloren^ de Cerdans.

Deis verbs estudiáis només consta la primera persona del singular del present d’indicatiu:
temo, parteixo, bato, perdo, dormo, obro, pujo, sentó, entenc, solc, preñe, mereix, conec,
neix, paree, bec, dec, moc, cree, sec, jec, trec, ric, cloc, coc, caic, plac, veig, escric, vise, corro,
isc, puc, vull, tiñe, vine, cabo, sé, he, som, vaig, faig, dic, duc.

Conjugado I (QC1): Té cent disset pagines. La portada inclou un títol general “La conjugació
vivent” (1918), el nom de les localitats enquestades i l’observació “escatada el 2 de mar<j de

1923”, sense indicar, pero, l’autor d’aquest procés. L’any i les localitats enquestades fan
referencia a l’eixida que féu Alcover l’any 1918 per terres de la Catalunya oriental i que esta

consignada en el volum X del BDLC. Les localitats són les següents: Girona, Amer, Mieres,
Camallera, l’Escala, la Bisbal d’Empordá, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de

Mar, Blanes, Pineda de Mar i Canet de Mar. En les pagines interiors apareix la taula de verbs,
ordenats alfabéticament. El desenvolupament de la transcripció deis paradigmes no és

complet; en alguns temps només apareix la primera persona. La part destinada a la flexió
s’estén de la página 1 a la 104. Dins la flexió, s’integren observacions que fan referencia a les
formes verbals própies de cada localitat i se n’expliciten els verbs absents. L’apartat
‘Observacions sobre els pobles escorcollats en aquesta llibreta” fa la relació deis informants
—de les persones ‘escorcollades’—, entrevistáis en cadascuna de les localitats i se n’indica
l’edat. S’inclouen també aspectes destacables peí que fa a la pronúncia o a les solucions
exclusives de cada indret.

El nombre total de verbs és de 81, pero hi ha 5 verbs absents; la xifra real és, dones, de 76:
acudir, ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré (kebre), caldre, cantar, carne, cloure, conéixer,
consentir, correr, cosir, coure, creare, cruixir, collir, defendre, deure, dir, doldre, dormir, dur,

ésser, entenebre, escriure, escopir, estar, eixir, fer, (fondre),22 fugir, grunyir, haver / haure,

jaure, vaig (auxiliar), (llegir), lluir, mentir, meréixer, moldre, morir, moure, munyir, néixer,
obrir, (oir), omplir, passejar, paréixer, partir, perdre, prendre, plányer, péixer, plaure, ploure,
pondré, poder, prometre / remetre, pudir, rebre, rime, (romandre), rompre, saber (sebre),
sentir, seure, soler, sortir, témer, teñir, tossir, treme, valer, venir, veure, viure, voler.

22 No hi consta la flexió deis verbs entre paréntesis.
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Conjugado II (QC2): Té cent vint pagines. La portada inclou el títol “Enquesta de la
conjugado. Conjugació II” i la relació de les localitats enquestades. La primera página
presenta la llista ordenada alfabéticament deis verbs estudiáis. Aquesta llista inclou 81 verbs,
pero n’hi ha 6 d’absents: acudir, ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré, caldre, cantar, caure,
cloure, conéixer, consentir, correr, cosir, coure, creure, cruixir, collir, defendre, deure, dir,

doldre, dormir, dur, ésser, entendre, escriure, escopir, estar, eixir, fer, (fondre), fugir,

grunyir, haver /haure, jaure, vaig (auxiliar), (Uegir), lluir, mentir, meréixer, moldre, morir,
moure, munyir, néixer, obrir, oir, omplir, passejar, paréixer, partir, perdre, prendre, plányer,

péixer, plaure, ploure, pondré, poder, (prometre /remetre), pudir, rebre, (riure), (romandre),
(rompre), saber (sebre), sentir, seure, soler, sortir, témer, teñir, tossir, treure, valer, venir,
veure, viure, voler. El nombre total de verbs és, dones, de 75. Com en la majoria de

quadems, les observacions sobre els verbs i sobre les localitats s’inclouen dins el

desenvolupament de la flexió, que s’estén de la página 3 a la página 112. La flexió, pero, no
és completa. En alguns temps només hi apareix explicitada la primera persona. Les
observacions sobre la conjugado inclouen també la llista d’informants de cada localitat, així
com altres informacions pertinents relacionades amb la fonética i la morfología verbal de
cada poblado. Tot i que no hi ha data, les dotze localitats que apareixen en el quadem foren

enquestades el 1918, en el decurs de l’eixida per Valencia i per la Catalunya occidental:23
Monóver, Elx, la Vilajoiosa, Tárbena, Benissa, Pego, Patró, Gandia, Benigánim, Cocentaina,
Biar i Sueca.

Conjugado III (QC3): Té cent vint-i-una págines. Com en el volum anterior, les localitats

figuren en la portada sota el títol general “Enquesta de la conjugació. Conjugació III”. La
llista de verbs disposats alfabéticament s’inicia en la página 1. Les característiques d’aquest

quadem suggereixen que es tracta de la continuació del quadem anterior, atés que aplega la
conjugació de dotze localitats de Valéncia i de l’área occidental: Valéncia, T .liria, Morvedre,
Castelló de la Plana, Alcalá de Xivert, Benassal, Vinarós, Morella, Gandesa, Tortosa, Falset,

Riba-roja d’Ebre. Per tant, pot datar-se, com l’anterior, el 1918. Novament, algunes
informacions sobre els verbs están incloses en la flexió verbal i l’apartat “Observacions sobre
la conjugació (notes)” recull informacions sobre la fonética i les dades deis informants de
cada localitat. Com en la majoria de quadems, la flexió de tots verbs no és completa, en

alguns temps només apareix la primera persona.

23 Vegeu “Dietari de l’eixida p’el Reyne de Valéncia i Catalunya occidental (1918)” (BDLC, X, 165-252).
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Malgrat les similituds, la llista de verbs presenta certes desavinences amb la del quadem
anterior: acudir, ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré, caldre, cantar, caure, cloure,

conéixer, consentir, correr, cosir, coure, creure, cruixir, collir, defendre, deure, dir, doldre,

dormir, dur, ésser, entendre, escriure, escopir, estar, eixir, fer, fondre, fugir, grunyir, haver
/haure, jaure, vaig (auxiliar), llegir, Huir, mentir, meréixer, moldre, morir-se, moure, munyir,
néixer, obrir, oir, omplir, passejar, paréixer, partir, perdre, prendre, plányer, péixer, plaure,

ploure, pondré, poder, prometre / remetre, pudir, rebre, riure, romandre, rompre, saber

(sebre), sentir, seure, soler, sortir, temer, teñir (tindre), tossir, treure, valer, venir (vindre),
veure, viure, voler. La flexió deis 75 verbs es desenvolupa de la página 1 a la 119.

Conjugado IV (QC4): Té cent nou pagines. Com sembla suggerir el títol, els quatre primers
volums són molt homogenis i aparentment els mateñals verbals han estat ordenáis i
sistematitzats per la mateixa má. La portada presenta el títol general “Enquesta de la

conjugació. Conjugado IV” i les localitats enquestades hi són incloses. Totes les poblacions

pertanyen al catala occidental, la qual cosa suggereix que formen part, amb les que consten

en els volums anteriors, de l’eixida desenvolupada el 1918 per terres valencianes i de la

Catalunya occidental: Tarragona, Vilafranca del Penedés, Igualada, Sant Martí de Riucorb,
Ponts, Organyá, Sant Salvador de Tolo, Balaguer, Granadella, Fraga, Benavarri i Lleida, per
bé que també hi apareixen algunes localitats de l’área oriental que van ser enquestades en

aquest mateix període. En les pagines interiors es fa la relació deis verbs estudiáis, que están

disposats alfabéticament i que són coincidents amb els setanta-cinc verbs que apareixen en el
volum III. Les observacions generáis están integrades en el desenvolupament de la flexió i
els temps verbals de vegades romanen incomplets. La flexió s’estén des de les pagines 1 a la
100. Com s’ha esmentat anteriorment, l’apartat ‘Observacions sobre la conjugació’ recull
informacions relatives a la fonética i a la morfología i també fa referencia al nom, a la

procedencia i a l’edat deis subjectes entrevistáis.

Uibreta V (QC5): Té cent vint pagines. En contrast amb els quadems esmentats

anteriorment, el títol de la portada varia: “Escorcoll de la conjugació. Llibreta V”, perqué

aquesta llibreta remet a les dades obtingudes en les dotze localitats de Tarea balear que foren

enquestades durant Texcursió feta el 1920:24 Manacor, Felanitx, Son Servera, Arta, Santa

24 Vegeu “La darrera eixida de conjugació i altres herbes a diferents pobles de Mallorca” (BDLC, XI, 34-59).
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Margalida, Alcúdia, Pollería, Sineu, Sóller, Esporles, Sa Pobla i Binissalem.25 Cal fer només
una remarca cronológica: les localitats explicitades n’inclouen dues que, segons ImFV, foren

enquestades el 1918 i no el 1920; es tracta de Felanitx i Manacor, la darrera de les quals fou

enquestada també el 1927. Les conclusions que es poden extreure deis dietaris d’Alcover,
d’una banda, i deis itineraris que presenta Rotger (1928), d’una altra, suggereixen que

Manacor i Felanitx, tot i que s’inclouen en l’eixida de 1920, també van ser visitades el 1918.

Aquest volum segueix l’esteuctura general deis altees quadems: una llista de 81 verbs,
ordenats alfabéticament —que coincideix parcialment amb la que apareix en els exemplars
anteñors—, la presencia d’alguns temps verbals incomplets, les observacions incloses en la
flexió i, en darrer terme, la llista d’informants i les observacions més rellevants quant a

fonética i a morfologia de cada localitat, que integren l’apartat denominat ‘Observacions
sobre la conjugado’. La flexió verbal es desenvolupa de la página 1 a la 117.

Quadem VI (QC6): Té cent vint-i-quatre pagines, de les quals cent catorze están destinades a

la flexió verbal. Es repeteix novament l’estructura deis quaderns anteñors. El títol de la

portada varia lleugerament: “Escorcoll de la conjugació Catalana-Valenciana-Balear.

Quadem VI”. Aquest volum inclou localitats que foren enquestades en dos períodes
cronológics diferents, amb la qual cosa es descarta que, almenys en aquest cas, es tracti deis

quadems de camp origináis. Segons LaFV i la referencia del BDLC, Terrassa, Tamarit de
Llitera, Bellpuig, Cervera i Barcelona foren enquestades el 192026 mentre que la Vila
d’Eivissa, Sant Mateu d’Aubarca, Pradell de Sió, Tremp,27 el Pont de Suert, Bonansa, Esterñ

d’Áneu, Artesa de Segre (amb l’observació “just lo principal”) i la Pobla de Segur ho havien
estat el 1921. D’una banda, el dietari que ressenya l’eixida per les localitats eivissenques
apareix en el volum XII («Una altea eixida a Eivissa», pp. 37-44) del BDLC; d’una altea, les
localitats restants formen part de l’eixida filológica que Alcover féu el 1921 acompanyat de
dos col laboradors.28 Peí que fa ais aspectes formáis, en aquest quadem, l’apartat relatiu a les
‘Observacions sobre la conjugació’ presenta només els aspectes fonétics i morfológics més

25 En la primera página d’aquest volum es tomen a citar algunes de les localitats que apareixen en la portada,
les quals en alguns casos incorporen els signes | i +. Tanmateix, no se’n dona cap altra explicado. Les localitats
són les següents: | Ciutat, + Manacor, + Felanitx, | Porreres, Llucmajor, | Campos, | Santanyí, | Son Servera,
Arta, Santa Margalida, Ariany, | Sa Pobla, | Alcúdia, | Pollera, | Sóller, Fomalutx, Banyalbufar, Andratx,
Esporles, Senselles. Observem que les úniques localitats que tenen el signe + són Manacor i Felanitx.
Tanmateix, el desenvolupament de la flexió verbal i l’esment deis informants enquestats només té lloc en les
localitats de la llista que apareix en la portada.

26 Vegeu “Una altra eixida filológica” (BDLC, XI, 82-84).
27 Tremp, Esterri d’Aneu i la Pobla de Segur havien estat enquestades per primer cop el 1906.
28 Vegeu “Dietari de l’Eixida Filológica per tot Catalunya i el Reyne de Valencia de dia 26 de juny a 23 de

novembre de 1921” (BDLC, XII, 145-339).
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destacables de cada localitat. La llista de verbs enquestats n’inclou 80: acudir, ajupir, anar,
batre, beure, bullir, cabré, caldre, cantar, catire, cloure, conéixer, consentir, correr, cosir,

coure, creure, cruixir, collir, defendre, deure, dir, doldre, dormir, dur, ésser, entenebre,

escopir, estar, eixir, fer, fondre, fugir, grunyir, haver /haure, jaure, vaig (auxiliar), llegir,
llevar, lluir, mentir, meréixer, moldre, morir, moure, munyir, néixer, obrir, oir, omplir,
passejar, paréixer, partir, perdre, prendre, plányer, péixer, plaure, ploure, pondré, poder,

prometre /remetre, pudir, rebre , riure, romandre, rompre , saber (sebre), sentir , seure, soler,
sortir , témer, teñir, treure, valer, venir, veure, viure, voler. En termes generáis, el contingut
és mes ampli que en els quadems esmentats fins ara. Més endavant, s’ofereix la llista

d’informants, amb llurs edats respectives. Finalment, aquest volum inclou, en la
contracoberta, una serie de localitats, las quals están vinculades amb unes dates. Sembla que

es tracta d’un itinerari de viatge: podria tractar-se de la previsió deis llocs que s’havien de
visitar en una data determinada o potser racompliment temporal d’una excursió. Les dates,

pero, no coincideixen amb les que proposa el dietari que recull l’eixida filológica

corresponent

Quadem VII (QC7): Amb cent disset pagines, coincideix parcialment amb el quadem VI peí

que fa al títol: “Escorcoll de la conjugado Catalana-Valenciana-Balear. Quadem VII” i
coincideix totalment amb els quadems ressenyats fins ara (tret deis de Schádel) peí fet
d’incloure les localitats en la portada. Algunes de les localitats que hi apareixen formen part

de l’eixida de 1921: Solsona, Sant Feliu de Torelló i Perafita, Santa Coloma de Queralt,
Calaceit i Llucena. Bagá i Cocentaina, per contra, segons LaFV, foren enquestades el 1906 i
el 1918, respectivament. En darrer terme, Ariany ho fou el 1923 i Palma, el 1928. El

quadem, dones, inclou localitats que van ser visitades en diversos períodes cronológics. La
taula de 81 verbs, ordenats alfabéticament, es desenvolupa a partir de la primera página:

acudir, ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré, caldre, cantar, caure, cloure, conéixer,
consentir, correr, cosir, coure, creure, cruixir, collir, defendre, deure, dir, doldre, dormir, dur,

ésser, entenebre, escopir, estar, eixir, fer, fondre, fugir, grunyir, haver /haure, jaure, vaig
(auxiliar), llegir, llevar, lluir, mentir, meréixer, moldre, morir, moure, munyir, néixer, obrir,
oir, omplir, passejar, paréixer, partir, perdre, prendre, plányer, péixer, plaure, ploure,
pondré, poder, prometre /remetre, pudir, rebre, riure, romandre, rompre, saber (sebre),
sentir, seure, soler, sortir, témer, teñir, tossir, treure, valer, venir, veure, viure, voler. La
flexió es desenvolupa al llarg de 112 págines. A continuado, hi ha la llista d’informants
agrupats per localitats. Com en els volums anteriors, les diverses observacions sobre els verbs
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apareixen integrades en la flexió. Quant a les transcripcions fonétiques, sembla que hi
intervingui una má diferent de la deis volums anteriors (des de la Conjugado I fins al Quadem

VI).

Els tres volums següents no presenten número d’ordre, per la qual cosa, a efectes
d’ordenació, se’ls ha atorgat una numeració arbitraria.

Volum VIII (QC8): Té cent noranta-una pagines, pero no totes corresponen a la flexió verbal
ni a les informacions relatives ais verbs. En primer lloc, apareix una relació de signes fonétics
associats amb la seva representació ortográfica. A continuado, s’explicita un recull
d’advertiments destináis a la persona o persones que havien de fer les cédules corresponents

a aquesta llibreta, la qual sembla que numéricament hauria de teñir el valor IV. Cal recordar

pero, que existeix un volum anomenat Conjugado IV. Atés que la numeració real no queda

consignada en la portada, s’atorga a aquest quadem un número d’ordre correlatiu.

S’indiquen, addicionalment, el valor deis signes que vinculen les formes verbals d’una
localitat amb les d’una altra. Seguidament, es presenta la llista de les localitats enquestades i la
taula de verbs esmdiats, que, a diferencia deis altres volums, no están disposats
alfabéticament.29 Les observacions sobre la conjugació recullen els comentaris generáis

incorporats al llarg de la flexió. D’altra banda, apareixen dos apartats, “Observacions sobre la

conjugació de Menorca” i “Observacions generáis de la conjugació”, els quals inclouen,

respectivament, els aspectes morfológics generáis i la llista d’informants de cada localitat. La
informació relativa a aquests indrets continua en la segona part del volum X, que es

presentará més endavant. Aquesta és Túnica llibreta de la señe que incorpora no solament
informacions de carácter estñctament verbal sino també de carácter léxic i fonétic.30 Les

localitats pertanyen a Menorca i foren enquestades el 1917.31 Es tracta de Maó, es Castell,
Alaior, Fomells, es Mercadal, es Migjom Gran, Ferreñes, Ciutadella, Sant Lluís, Sant
Climent. Tot i que aquesta darrera localitat hi está inclosa, Sant Climent no fou enquestada
en aquesta tongada per manca de temps i fou visitada novament el 1920. La llista inclou 78
verbs, alguns deis quals no presenten la flexió desenvolupada: ajupir, anar, (batre), beure,
bullir, cabré, (caldre), cantar, caure, cloure, conéixer, consentir, correr, cosir, coure, creure,

(cruixir), (collir), defendre, deure, dir, doldre, dormir, dur, ésser, entendre, escopir, estar,

29 Tanmateix, per facilitar-ne la comparació amb els verbs estudiáis en altres quadems, els verbs es presenten
seguint una ordenado alfabética.

30 Cf. Perea (1999).
31 Vegeu “Eixida a Menorca” (BDLC, XI, 28-34).



Les dades verbals 51

(eixir), fer, (fondre), fugir, grunyir, haver /haure, jaure, vaig (auxiliar), llegir, lluir, mentir,
meréixer, moldre, morir, moure, munyir, néixer, obrir, (oir), omplir, paréixer, partir, perdre,

(prendre), (plányer), (péixer), plaure, ploure, pondré, poder, prometre /remetre, pudir, rebre,
riure, (romandre), rompre, saber (sebre), sentir, seure, soler, sortir, (témer), teñir, tossir,
treure, valer, venir, veure, viure, voler. La flexió completa s’inicia a la página 63 i es clou a

la 134.

Uibreta IX (QC9): Es tracta d’un deis quadems més extens: té tres-centes cinquanta-sis
pagines. La flexió es desenvolupa entre les pagines 4 i 356. Atés que no hi ha un valor
numéric en la portada, presenta la xifra IX com a valor arbitrari. La portada conté una

informado relativa a la persona que va buidar el volum i una data: “L’ha escatada en Miquel
Picomell, 24 de mar9 de 1923”. Aquest volum coincideix peí títol i per la seva disposició
formal amb la Uibreta I de Schádel. El quadem inclou la llista de localitats i una taula de 77
verbs (amb la referencia numérica corresponent a la página del volum), els quals no

segueixen una ordenado alfabética: absoldre, acudir, ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré

(quebre), caldre, caure, cloure, conéixer, consentir, correr, cosir, coure, creure, cruixir, collir,
deure, dir, dolre, dormir, dur, ésser, entendre, escriure, escopir, esmunyir-se, estar, eixir,
fer, fugir, grunyir, haver, jaure, lluir, mentir, meréixer, mirar, moldre, morir, moure, munyir,
náixer, obrir, omplir, paréixer, partir, prendre, perdre, plányer, plaure, péixer, ploure,

pondré, poder, pudir, rebre, riure, remetre, rompre, saber (sebre), sentir, seure, soldre, sortir,
témer, teñir, tossir, treure, valdré, venir, veure, viure, voler, vaig (auxiliar). L’estructura

general coincideix, pero, amb els altres quadems: les observacions generáis están incloses en

les págines de la flexió, els paradigmes d’alguns temps no són complets, només hi apareixen
algunes persones verbals. Sovint s’utilitzen signes convencionals per indicar que la flexió
total o parcial d’una localitat és igual que la d’una altra. De les 22 localitats incloses, totes

(Boí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur,32 Tremp, Manresa, Crespiá*,33 Berga, Sant
Lloren9 de Morunys*, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Parroquia de Ripoll,
Sant Bartomeu del Grau,34 Camprodon, Rocabruna*, Olot i comarca, Campmany, Ma9anet
de Cabrenys*, Figueres, Cadaqués) menys Maó35, pertanyen al pirinenc oriental, al catalá

32 La Pobla de Segur i Sant Lloren^ de Morunys foren enquestades també el 1921.
33 Recordem que l’asterisc indica que les localitats no foren visitades materialment, sino que els informants es

desplanaren fins on era Alcover per fer-hi l’enquesta.
34 També fou enquestada, segons LaFV, el 1916.
35 Aquesta localitat está indosa en el volum, pero no en la llista.
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oriental o al catala occidental i van ser enquestades el 1906. El quadem, dones, sembla que és
la continuado deis dos quadems pertanyents a Schádel.

UibretaX (QC10): Te dues-centes pagines, de les quals cent noranta-vuit están dedicades a la
flexió verbal. Aquest volum presenta el valor X com a numerado arbitraria. En primer lloc,

apareix la llista deis indrets enquestats. Les localitats incloses pertanyen a diferents periodes

cronológics peí que fa a Penquestació: d’una banda, Granollers, Caldes de Malavella,
Arbúcies i Sant Hilari Sacalm foren visitades el 1909;36 d’una altra, Alacant, Alcoi i Vic foren

enquestades el 1910.37 Posteriorment, l’Alguer, ho fou el 1913; Vilanova d’Escomalbou,
Reus i Valls, el 1914.38 D’altra banda, Sant Bartomeu del Grau (2a volta), Centelles i

Barcelona, ho foren el 1916. En darrer terme, Eivissa (vila i banda sud), Eivissa (viles banda
nord illa), Formentera, Corona i Jesús, el 1917. A continuado, s’indiquen els diferents
subjectes entrevistáis. Addicionalment, es fa constar informado relativa a la divisió del
territori, en aquest cas d’Eivissa, que ha estat tinguda en compte a l’hora de fer la tasca

d’enquestació. En tercer lloc, es desenvolupa la taula de verbs, els quals están relacionats
numéricament amb la página corresponent del volum. La llista inclou 69 verbs: acudir,

ajupir, anar, batre, beure, bullir, cabré, caldre, cantar, caure, doure, collir, conéixer, consentir,
correr, cosir, coure, creure, cruixir, defendre, deure, dir, doldre, dormir, dur, eixir, entendre,

ésser, estar, fer, fondre, fugir, haver, jaure, llegir, lluir, mentir, meréixer, moldre, morir,
moure, munyir, néixer, obrir, oir, omplir, paréixer, partir, péixer, perdre, planyer, plaure,

ploure, poder, prendre, pudir, rebre, remetre/prometre, riure, rompre, saber, sentir, seure,

soler, sortir, temer, teñir, treure, valer. Un nou apartat fa referencia a la durada de les
diferents ‘eixides’: ‘eixida de 40 a 50 dies’, ‘eixida de 8 dies’, ‘dos mitjos dies’, ‘un dia’, ‘eixida
de tres dies’; es tracta, tanmateix, d’unes referéncies temporals imprecises. Novament, les
informacions generáis están incloses en la flexió. La flexió, pero, no és completa. Com en els
altres quadems, s’utilitzen signes diversos per indicar que les realitzacions d’un temps d’una
determinada localitat coincideixen amb les d’una altra.

En definitiva, l’estructura i la datació d’aquesta serie de dotze quadems de camp permet

d’intuir l’existéncia de quatre models diferents, especialment peí que fa a la introducció de les
dades verbals en els diversos volums. De fet, les Uibretes tenen formes i mides diferents i

36 Vegeu “Una altra mica d’eixida filológica” (BDLC, IV, 314-316).
37 No hi ha cap referencia en el BDLC que doni compte d’aquesta eixida.
38 Rotger (1928: 98) ho confirma.
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corresponen a períodes temporals també diferents. D’altra banda, no hi ha una homogeneítat
absoluta en la transcripció fonética; s’aprecien, com a mínim dos models de transcripció
distints que, en alguns casos, (per exemple, en la realització de la fricativa palatal sorda)

implica el tra5at de dos signes no coincidents per a un mateix so. Aquest fet sembla refermar
la participado en el buidatge de dos o més ‘escatadors’.

Des d’un punt de vista formal, els volums es poden agrupar segons quatre tipologies
diferents:

Model 1: Conjugació I, Conjugació II, Conjugació III, Conjugado IV, Llibreta V, Quadem
VI, Quadem VII. En particular, els quadems que van de la Conjugació I al Quadem VI

presenten estructures i transcripcions for9a unificades.
Model 2: Volum VIII (introdueix altres tipus d’informació —fonética i léxica—).
Model 3: Llibreta IX, Katalanische verbalflexion (que compten amb el referent comú de l’esment
de Miquel Picomell i la data) i Die Katalanischen Dialekte der Ostpyrenaen, que semblen recollir
les dades verbals d’una mateixa eixida.

Model 4: Llibreta X, que vincula localitats enquestades en períodes cronológics diferents.
Des d’un punt de vista cronológic, les llibretes presenten la següent ordenació:
1906- QCSchl, QCSch2, QC9

1909,1910,1913,1914,1916 i 1917- QC10
1917- QC8
1918- QC1, QC2, QC3, QC4
1920- QC5
1920-1921- QC6
1921 (pero també 1906,1908,1923,192839)- QC7

Els verbs que apareixen en els diferents quadems de camp completen el volum V que

tancava el conjunt de verbs especiáis (pondré, romandre, vaig (auxiliar), venir veure, viure, voler), que
mui no s’arribá a publicar, i augmenten la xifra global de verbs (absoldre, acudir, ancrunar

(ajupir), aplenar, aprovar, arrupir, cavar.; colgar (jaure), complaure, complir, contendré (succeir a

Eivissa), endur, escopir, escriure, esmunyir, grunjir, haure, llevar, mirar, pascurar (péixer), passejar,
peixar, peixir, permetre, privar, provar, raure, repartir, sorprendre, suar, tallar, teixir, toldre, tossir, triurar
(batre). Els verbs ancrunar, colgar, pascurar i triurar són realitzacions própies de l’alguerés. En la

39 Aquesta data es correspon amb l’any en qué fou enquestada Palma, segons indica ImFV.
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majoña de casos, pero, els verbs indicáis anteñorment, que semblen teñir un carácter
secundad,40 no presenten la flexió completa en totes les localitats. Tot i que en la descripció i
análisi de les formes verbals, que es desenvolupará en la segona part d’aquest treball, es

prendran en consideració, per complementar algunes realitzacions fonétiques o

morfológiques, les solucions que apareixen en els quadems de camp, el present estudi es basa

principalment en els verbs que apareixen en LaFV que s’adapten ais models regulars
establerts, i en els verbs algueresos que es corresponen amb la I conjugació i permeten una

subclassificació d’aquesta classe verbal.

1.3. Els verbs estudiáis

El buidatge deis quadems de camp ofereix una xifra global de 117 verbs que, d’una manera

mes o menys completa, foren enquestats al llarg de les diverses eixides dutes a terme per

Alcover. Els verbs que surten publicáis a LaFV són, pero, 74 i, de fet, una setantena están

conjugáis completament. Setanta-sis són, d’altra banda, els verbs que s’inclouen en el
DCVB,41 deis quals s’ofereix la conjugació completa, no només de les realitzacions irregulars
sino també de les regulars —tant de les formes literáries i com de les formes dialectals— que

foren recollides a 160 poblacions de totes les comarques catalanes, com indica la introducció

d’aquest diccionari. Aquests verbs són considerats els més característics. Els dos verbs que

afegeix el DCVB són acudir i passetjar, verbs que pertanyen a la III i a la I conjugació,
respectivament. Aquests verbs no es van incloure en LaFV, tot i que en els quadems de

camp compten amb un bon nombre de realitzacions —cf. (6). La gairebé coincidencia
numérica i formal entre els verbs d’ambdues publicacions fa pensar que es tracta de la
mostra més representativa de la conjugació catalana. Els altres verbs esdevenen solucions

complementáñes de carácter secundan, com sembla manifestar-ho el fet que no presenten la
flexió completa en totes les localitats.

Si existeix un acord més o menys generalitzat en relació amb els verbs editats, hi ha, en canvi,
com s’ha apuntat abans, una certa imprecisió numérica peí que fa ais verbs enquestats. La
xifra global oscil-la entre 75 i 85. El 1917, en l’eixida a Menorca, Alcover n’enquesta 82:
“envestdm la conjugació del 82 verbs que duya en llista” (BDLC, XI, 28), el 1918, al País

40 Algunes anotacions deis dietaris fan suposar que Alcover establia gradacions entre els verbs que enquestava:
Hi pegam una bona estreta, pero encara mos queden un ratx de verbs sense fer, secundaris, axó sí. (BDLC, III,
1906, p. 264).

41 Escollits entre “els més característichs” (DCVB1, XIII).
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Valencia, n’enquesta 75 (“per fer el val-Déu a la conjugado deis 75 verbs de la Dista” (BDLC,
X, 66); en la sortida a Igualada (BDLC, X, 230, 232, 240), el 1918, Alcover en parla de 80;
n’enquesta 85, a l’excursió feta a Barcelona, el 1920 (“mos hi pegam fins a les quatre, fent el
val-Déu de tots els verbs de la Dista, 85” (BDLC, XI, 187)) i, novament, fa referencia a 82

verbs, el 1921 (“elze faig conjugar al vol els 82 verbs de la Dista” (BDLC, XII, 160).

Malgrat aquesta vacülació, es pot afirmar que el criteri de representativitat es fa també
efectiu en el procés de selecció deis verbs que formen part de l’enquesta. Dues afirmacions
d’Alcover semblen justificar-ho:

amb la idea de poder fer el val-Déu i deixa llesta aqueixa bona de conjugado, més de setanta verbs entre

tots, triats enginyosament per poder aglapir totes les formes de la conjugado catalana. (BDLC, VII, 349),

i més endavant afirma:

75 verbs an els quals s’acomoden els milenars de verbs que té la nostra Llengua (BDLC, X, 66).

Alcover implícitament divideix els verbs enquestats en dues categories: verbs secundaris que

han de complementar necessáriament uns de primaris, que en cap moment, pero, no arriba a

exphcitar.42

La taula (5) reflecteix la xifra global de formes verbals que inclouen, d’una banda, LaFV i,
d’una altra, els diversos quadems de camp. Els verbs están ordenats a partir del nombre més
elevat d’incidéncies de formes verbals.43

42 Vegeu nota 40.
43 Cal teñir en compte, d’altra banda, que, al marge de la recopilado asistemática que alguns verbs poden

presentar a causa de factors extrínsecs —oblits, verbs que no estaven inclosos en les primeres enquestes...—, no
tots els verbs tenen la mateixa vitalitat i ús en les diverses localitats enquestades (cf. l’epígraf § 1.3.2. Observacions
relatives ais verbs enquestats).
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©
Verbs Formes verbals
haver 9005

estar 8515
anar 8245

ésser 8196
obrir 7807

saber 7594

correr 7560

náixer 7500

dormir 7499

coure 7461

morir 7431

fer 7431

munyir 7414

partir 7410

moure 7409

beure 7341

riure 7298
creure 7285

cosir 7283

fugir 7277
rebre 7262

Iluir 7240
caure 7208

perdre 7150

conéixer 7136
traure 7136

sentir 7106

dir 7103

prendre 7102

entendre 7073

coliir 7041
cantar 7019
teñir 6950
consentir 6939

poder 6877

bullir 6870

deure 6846

veure 6695

cabré 6676

meréixer 6674

batre 6593
valer 6492

cruixir 6367

voler 6167

mentir 6051

venir 6039

omplir 5976

jaure 5931

viure 5875

pudir 5541

seure 5342
sortir 5317

cloure 5301

grunyir 5270

paréixer 5207

dur 5087

escopir 5069

pondré 4792

rompre 4671

ajupir 4666

piányer 4513

moldre 4503

acudir 4258
témer 3904

esc riure 3731

eixir 3679

doldre 3468

oir 3151

llegir 3059

tossir 2976

passejar 2716

prometre 2540

fondre 2411
mirar 2288

remetre 2074

soler 1835

defendre 1788

vaig 1779

ploure 1531

aparéixer 1141

romandre 1077

complaure 1014

esmunyir 971

péixer 940

plaure 852
caldre 557

complir 401
absoldre 388
haure 276

repartir 138

peixir 112

contendré 108

endur 99

permetre 64

toldre 54

aplenar 52

peixar 49

arrupir-se 44

arrupir 44

ancrunar 44

raure 42

triurar 41

colgar 40

pascurar 36

llevar 28

suar 22

provar 13

cavar 10
créixer 8

tallar 7

privar 5

desaparéix 4

sorprendre 2

renéixer 2

teixir 2

semblar 1

servir 1
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La taula (6) mclou la mateixa informado que la taula (5), pero amb els verbs ordenats
alfabéticament i amb els valors numérics desglossats, atés que indiquen les diferents

procedéndes de les formes verbals (LaFV o els diversos quadems de camp).

(6)
Verbs Forme Proced.
absoldre 319 QC9

absoldre 69 QCSchl
acudir 199 QC1

acudir 570 QC10

acudir 589 QC2
acudir 544 QC3

acudir 546 QC4

acudir 632 QC5

acudir 294 QC6
acudir 244 QC7
acudir 548 QC9
acudir 92 QCschl

ajupir 4527 AORLL

ajupir 122 QC10

ajupir 8 QC4

ajupir 1 QC5

ajupir 8 QC9

anar 7981 AORLL
anar 12 QC1

anar 147 QC8
anar 43 QC9

anar 62 QCschl
ancrunar 44 QC10

aparéixer 1133 AORLL

aparéixer 4 QC1

aparéixer 2 QC7

aparéixer 2 QC9

aplenar 46 QC4

aplenar 6 QC6

arrupir 44 QC7

arrupir-se 43 QC6

arrupir-se 1 QC7
batre 6419 AORLL
batre 119 QC10

batre 2 QC4
batre 2 QC5

batre 43 QC9

batre 7 QCSchl

batre 1 QCSch2
beure 7201 AORLL

beure 82 QC10
beure 2 QC6

beure 2 QC8

beure 50 QC9
beure 3 QCSchl
beure 1 QCSch2
bullir 6748 AORLL
bullir 108 QC10
bullir 14 QC9

cabré 6602 AORLL
cabré 16 QC1

cabré 12 QC5
cabré 4 QC6

cabré 2 QC8

cabré 39 QC9

cabré 1 QCSchl
caldre 522 AORLL

caldre 35 QC8

cantar 6839 AORLL

cantar 180 QC10
caure 7066 AORLL

caure 101 OCIO
caure 41 QC9

cavar 5 QC6

cavar 5 QC8

cloure 5142 AORLL

cloure 122 OCIO
cloure 37 QC9

colgar 40 OCIO
coliir 6882 AORLL

collir 120 QC10
coliir 39 QC9

complaure 231 QC10

complaure 216 QC2

complaure 306 QC3

complaure 77 QC7

complaure 184 QC8

complir 225 QC4

complir 94 QC6

complir 82 QC9

conéixer 6982 AORLL

conéixer 12 QC1
conéixer 77 OCIO
conéixer 1 QC4

conéixer 58 QC9
conéixer 5 QCSchl
conéixer 1 QCSch2

consentir 6752 AORLL

consentir 152 QC10
consentir 2 QC8
consentir 33 QC9

contendré 108 QC8

correr 7390 AORLL

correr 123 OCIO
correr 3 QC4

correr 2 QC8
correr 42 QC9

cosir 7112 AORLL

cosir 143 OCIO

cosir 6 QC3
cosir 1 QC5

cosir 21 QC9

coure 7295 AORLL

coure 1 QC1

coure 121 OCIO

coure 2 QC4

coure 4 QC6

coure 5 QC8

coure 33 QC9

créixer 8 QC1

creure 7153 AORLL

creure 86 QC10

creure 45 QC9
creure 1 QCSch2
cruixir 6201 AORLL

cruixir 2 QC1
cruixir 164 QC10
defendre 1659 AORLL

defendre 126 QC10

defendre 2 QC4

defendre 1 QC8

desaparéixer 4 QC1

deure 6717 AORLL

deure 10 QC1

deure 70 QC10

deure 2 QC7

deure 44 QC9

deure 2 QCSchl
deure 1 QCSch2
dir 6973 AORLL

dir 87 QC8
dir 43 QC9

doldre 3336 AORLL

doldre 80 QC10

doldre 52 QC9

dormir 7280 AORLL

dormir 167 QC10

dormir 3 QC4
dormir 1 QC5

dormir 47 QC9

dormir 1 QCSch2
dur 4995 AORLL
dur 92 QC8
eixir 3519 AORLL

eixir 113 QC10
eixir 45 QC9

eixir . 2 QCSch2

endur 40 QC6

endur 59 QC7

entendre 7042 AORLL

entendre 2 QC8

entendre 28 QC9

entendre 1 QCSch2

escopir 408 QC1

escopir 547 QC10

escopir 437 QC2

escopir 403 QC3

escopir 611 QC4

escopir 694 QC5

escopir 575 QC6

escopir 346 QC7
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escopir 368 QC8

escopir 521 QC9

escopir 159 QCSchl

escriure 573 QC1

escriure 663 QC10

escriure 617 QC2

escriure 561 QC3

escriure 920 QC9

escriure 351 QCSchl

escriure 46 QCSch2

esmunyir 54 AORLL

esmunyir 126 QC10

esmunyir 425 QC2

esmunyir 58 QC4

esmunyir 42 QC7

esmunyir 256 QC9

esmunyir 10 QCSchl

ésser 7963 AORLL
ésser 2 QC1

ésser 140 QC10
ésser 1 QC2

ésser 7 QC7
ésser 2 QC8

ésser 47 QC9
ésser 34 QCSchl

estar 8295 AORLL

estar 176 QC10
estar 3 QC3

estar 39 QC9

estar 2 QCSchl

fer 7237 AORLL

fer 1 QC1

fer 144 QC8
fer 46 QC9

fer 2 QCSchl

fer 1 QCSch2

fondre 2411 AORLL

fugir 7071 AORLL

fugir 5 QC1

fugir 165 QC10

fugir 2 QC5

fugir 33 QC9

fugir 1 QCSch2

grunyir 336 QC1

grunyir 690 QC10

grunyir 622 QC2

grunyir 576 QC3

grunyir 560 QC4

grunyir 664 QC5

grunyir 498 QC6

grunyir 350 QC7

grunyir 309 QC8

grunyir 519 QC9

grunyir 146 QCSchl

haure 147 QC5

haure 40 QC6
haure 89 QC7

haver 8374 AORLL
haver 395 QC10

haver 16 QC3
haver 21 QC4

haver 1 QC6
haver 6 QC7

haver 52 QC9

haver 140 QCSchl

jaure 5777 AORLL

jaure 107 QC10

jaure 47 QC9

liegir 2978 AORLL

llegir 41 QC3

liegir 40 QC8

llevar 4 QC6

llevar 15 QC7
llevar 9 QC8

Iluir 7037 AORLL

Iluir 2 QC1
Iluir 164 QC10

Iluir 4 QC4

Iluir 1 QC5
Iluir 32 QC9

mentir 5857 AORLL
mentir 164 QC10
mentir 1 QC5

mentir 29 QC9

meréixer 6522 AORLL

meréixer 9 QC1

meréixer 102 QC10
meréixer 40 QC9
meréixer 1 QCSch2

mirar 1 QC1

mirar 1030 QC9

mirar 1257 QCSchl

moldre 4498 AORLL

moldre 2 QC5
moldre 3 QC8

morir 7268 AORLL

morir 1 QC1
morir 129 QC10

morir 1 QC5
morir 4 QC8
morir 28 QC9

moure 7284 AORLL
moure 89 QC10
moure 34 QC9

moure 2 QCSch2

munyir 7189 AORLL

munyir 162 QC10

munyir 33 QC2

munyir 1 QC3

munyir 7 QC4

munyir 1 QC5

munyir 21 QC8

náixer 7295 AORLL
náixer 10 QC1

náixer 139 QC10
náixer 4 QC8

náixer 51 QC9
náixer 1 QCSch2
obrir 7603 AORLL

obrir 146 QC10
obrir 1 QC5

obrir 5 QC8

obrir 51 QC9

obrir 1 QCSch2

oir 3149 AORLL

oir 1 QC5
oir 1 QC7

omplir 5752 AORLL

ompiir 166 QC10

omplir 2 QC4

omplir 1 QC5

omplir 3 QC8

omplir 52 QC9

paréixer 4985 AORLL

paréixer 7 QC1

paréixer 124 QC10

paréixer 4 QC2

paréixer 18 QC3

paréixer 10 QC4

paréixer 8 QC6

paréixer 2 QC7

paréixer 3 QC8

paréixer 37 QC9

paréixer 8 QCSchl

paréixer 1 QCSch2

partir 7058 AORLL

partir 217 QC10

partir 3 QC4

partir 1 QC5

partir 48 QC9

partir 82 QCSchl

partir í QCSch2

pascurar 36 QC8

passejar 50 QC1

passejar 602 QC2

passejar 553 QC3

passejar 573 QC4

passejar 564 QC5

passejar 353 QC6

passejar 21 QC7

peixar 43 QC4

peixar 6 QC8

péixer 611 AORLL

péixer 329 QC9

peixir 112 QC8

perdre 6976 AORLL
perdre 2 QC1

perdre 133 QC10

perdre 38 QC9

perdre 1 QCSch2
permetre 19 QC1

permetre 45 QC3

plányer 4447 AORLL

plányer 2 QC1
plányer 1 QC8

plányer 63 QC9

plaure 851 AORLL

plaure 1 QC9

ploure 1489 AORLL

ploure 33 QC10

ploure 9 QC9

poder 6729 AORLL

poder 1 QC1
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poder 112 QC10

poder 35 QC9

pondré 528 QC1

pondré 401 QC10

pondré 576 QC2

pondré 537 QC3

pondré 539 QC4

pondré 617 QC5

pondré 560 QC6

pondré 336 QC7

pondré 325 QC8

pondré 325 QC9

pondré 48 QCSchl

prendre 6988 AORLL

prendre 81 QC10

prendre 4 QC8

prendre 28 QC9

prendre 1 QCSch2

privar 4 QC6

privar 1 QC8

prometre 2535 AORLL

prometre 1 QC4

prometre 4 QC6

provar 4 QC6

provar 9 QC8

pudir 5373 AORLL

pudir 166 QC10

pudir 1 QC5

pudir 1 QC9
raure 42 QC7

rebre 7052 AORLL
rebre 168 QC10

rebre 4 QC8
rebre 38 QC9

remetre 1896 AORLL

remetre 178 QC10

renéixer 2 QC1

repartir 136 QC1

repartir 2 QCSchl

riure 7093 AORLL
riure 117 QC10

riure 3 QC4

riure 3 QC8
riure 82 QC9

romandre 12 AORLL
romandre 626 QC5

romandre 103 QC7

romandre 336 QC8

rompre 4428 AORLL

rompre 202 QC10

rompre 41 QC6

saber 7417 AORLL

saber 9 QC1

saber 122 QC8
saber 46 QC9

semblar 1 QC1
sentir 6955 AORLL

sentir 1 QC1
sentir 145 QC10
sentir 1 QC3
sentir 1 QC5

sentir 2 QC8

sentir 1 QCSch2
servir 1 QC1
seure 5186 AORLL
seure 106 QC10

seure 4 QC6
seure 46 QC9

soler 1781 AORLL
soler 1 QC1

soler 30 QC10

soler 1 QC5
soler 6 QC6

soler 15 QC9

soler 1 QCSch2

sorprendre 2 QC6

sortir 5157 AORLL

sortir 1 QC1

sortir 136 QC10

sortir 1 QC5

sortir 22 QC9

suar 22 QC8

tallar 7 QC8

teixir 2 QC10

temer 3624 AORLL
temer 4 QC1

témer 266 QC10

témer 3 QC8
témer 5 QC9

témer 2 QCSchl

teñir 1442 AORLL

teñir 426 QC1

teñir 771 QC10

teñir 459 QC2
teñir 432 QC3

teñir 429 QC4

teñir 527 QC5

teñir 383 QC6

teñir 252 QC7

teñir 217 QC8

teñir 693 QC9

teñir 919 QCSchl

toldre 54 QC6

tossir 311 QC1

tossir 405 QC10
tossir 585 QC2
tossir 606 QC3

tossir 512 QC4

tossir 330 QC8

tossir 135 QC9

tossir 92 QCSchl

traure 6982 AORLL
traure 105 QC10

traure 3 QC8

traure 46 QC9

triurar 41 QC10

vaig 108 QC1

vaig 200 QC10

vaig 131 QC2

vaig 129 QC3

vaig 142 QC4

vaig 74 QC5

vaig 75 QC6

vaig 55 QC7

vaig 271 QC8

vaig 161 QC9

vaig 427 QCSchl

vaig 6 QCSch2

valer 6395 AORLL

valer 70 QC10

valer 3 QC2

valer 1 QC3

valer 1 QC5

valer 22 QC9
venir 485 QC1
venir 507 QC10

venir 572 QC2

venir 512 QC3

venir 520 QC4

venir 706 QC5
venir 627 QC6

venir 335 QC7

venir 346 QC8

venir 1043 QC9

venir 386 QCSchl

veure 536 QC1
veure 728 QC10

veure 712 QC2

veure 646 QC3

veure 742 QC4
veure 615 QC5

veure 476 QC6

veure 399 QC7
veure 459 QC8

veure 968 QC9
veure 410 QCSchl

veure 4 QCSch2

viure 488 QC1

viure 619 QC10

viure 617 QC2

viure 571 QC3
viure 573 QC4

viure 545 QC5

viure 561 QC6

viure 351 QC7

viure 304 QC8

viure 923 QC9

viure 323 QCSchl

voler 305 QC1

voler 637 QC10

voler 516 QC2

voler 546 QC3

voler 562 QC4

voler 558 QC5

voler 753 QC6

voler 366 QC7

voler 325 QC8

voler 955 QC9

voler 642 QCSchl

voler 2 QCSch2
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1.3.1. La divisió deis verbs en conjugacions

L’apartat introductori indos en el primer volum de LaFV proposa un distribudó deis 74 verbs
estudiáis en quatre agrupacions: les tres primeres fan referencia a les tres conjugacions en qué
es classifiquen els verbs catalans; la darrera és una agrupació que engloba els verbs que

pertanyen a conjugacions especiáis. Aquesta introducció, pero, no en dona cap més explicado,
ni defineix les característiques de les conjugacions ni els criteris que hauñen actuat per establir
els conceptes de regulañtat i d’irregularitat, en el cas deis verbs consideráis especiáis.

Tanmateix, aquesta divisió verbal porta implícits els dos darrers aspectes esmentats i, encara,
en desperta un més que fa referencia a Tautoria d’aquesta divisió.

Alcover, malgrat una al lusió que es troba a l’inici de la seva tasca enquestadora (“El Dr.
Schádel (...) me presenta un lübre, aont hi ha una setantena de verbs irregulars, posades les
seues formes més interessants fent columnes” (BDLC, III, 260) —en l’excursió a l’área

pirinenca el 1906—) mai no fa constar quins deis verbs estudiats són considerats regulars o

irregulars. Aquest valor d’irregularitat no és explicitat ni atribuít a cap verb, atés que

posteriorment i al llarg de la mateixa eixida declara:
“...els primers dies me reda poc; ara he trobat l’enginy d’aplegar primer les formes regulars de totes les

conjugacions, i després just les irregulars” (BDLC, III, 268).

Gairebé en una de les ultimes excursions, Alcover toma a esmentar aquests conceptes, pero

sense arribar a una concreció:

“...amb elles empreñe la conjugado deis 82 verbs que duch en llista, que hi ha mostres de regulars i
d’irregulars.” (BDLC, XII, 220).

D’altra banda, com es pot apreciar al llarg deis seus comentaris sobre la .flexió verbal de
determinades localitats,44 quant a la divisió en conjugacions, Alcover sempre en parla de

quatre, la qual cosa fa pensar que pren com a referéncia la divisió quatripartida adoptada pels
verbs llatins. Per arribar a aquesta conclusió, només cal observar la divisió en conjugacions
proposada a partir de l’análisi del pretérit imperfet d’indicariu, que es basa en els comentaris
crides fets a A.n Introduction to Vulgar Latín, Boston, USA, 1908, § 420, de C. H. Grandgent, a

The Latín Language. A.n historical account ofLatín sounds, stems andflexions, de W. Mr. Lindsay i a La

44 Vegeu l’epígraf § 1.4. Caracíerií^aciófoneticomotfológica, d’aquest capítoL
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latinité de Ennodius, 1903, p. 277-278, de A. Dubois:
“Així han resultat aqüestes desinéncies en les quatre conjugadons: I conj. áva (-a{3a), -ája; II, III i IV conj.

-éjja, -éja i -ója; -úJ3a i -újia; -í(3a i -ía)” (BDLC, X, 249).

La conjugado verbal en llatí es basava en tres temes: el tema de present, el tema de perfet i el
tema de supí. Del tema de present es deriven els presents, els pretérits imperfets, el futur
imperfet, el gerundi i el gerundiu. Aquests temps es conjuguen d’acord amb quatre sistemes
diferents que constitueixen les quatre conjugacions llatines, les quals es distingeixeri per la

segona persona del singular del present d’indicaüu i per Pinfinitiu de present.

Segons l’infinitiu, la distribució deis verbs en conjugacions és, dones, la següent:
I conjugado: -ARE (AMARE)
II conjugació: -ERE (MONERE)
III conjugació: -ÉRE (REGERE)
IV conjugació: -IRE (AUDIRE)

La III conjugado es pot dividir addicionalment en dos tipus, segons presentí un carácter pur o

mixt (CAPERE); és a dir, que la flexió s’estableix a partir d’una barreja de formes de la III

conjugació i de la IV conjugació. Així, verbs del tipus copio es caracteritzen per intercalar una

-I- en totes les persones de l’imperfet d’indicatiu, del futur imperfet, del present de subjuntiu, i
en la primera persona del singular i en la tercera persona del plural del present d’indicatiu.

Els verbs irregulars del llatí presenten determinades divergéncies en relació amb aquests verbs
models, que poden afectar l’estructura del radical, les formes corresponents ais tres temes o les
vocals desinencials. Sembla que aquest model va ser el que Alcover va adoptar per classificar
els verbs catalans.

Un cop d’ull retrospectiu a les gramatiques catalanes del segle XIX i de comen?aments del
segle XX permet de constatar que no apliquen aquesta divisió, sino que, per contra,
acostumen a dividir els verbs catalans en tres conjugacions. S’observa, pero, una discrepancia,
en relació amb els verbs que integren la II i III conjugacions, básicament per raó que cap autor
no és capag de trobar un criteri diriment que permeti una subclassificació sistemática i
objecüva. La divisió verbal en conjugacions respon més a una voluntat descriptiva que a una

tasca sistematizadora de conductes verbals coincidents i discrepants.
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Els parágrafs següents examinaran les propostes que les gramátiques de Ballot, Bofarull i
Blandí, Balari, Fabra i Forteza fan en reladó amb la divisió deis verbs catalans en

conjugadons.

Ballot45 (1987: 33) integra els verbs catalans en tres conjugadons segons la terminació que pot

presentar l’infinitiu. La I conjugado aplega els verbs que terminen en -ar (amar); els verbs de la
II terminen en -er {témer, enténdrer, conéixer, meréixer); la III conjugado aplega els verbs que

terminen en -ir (umplir, agrair). La II i la III conjugadons, a causa de la diversitat verbal que

presenten, poden dividir-se en diferents classes. Així, la II conjugado es divideix en quatre

classes, segons que els verbs encaixin en quatre models: la primera classe esta formada per

verbs del tipus témer, la segona classe inclou els verbs que posseeixen les següents

característiques: una vocal velar en la primera persona del present d’indicatiu, la segona

persona del singular del present d’indicatiu en -s i el pretérit perfet en -gui (entendre); la tercera

classe esta formada per verbs que discrepen de la classe anterior peí fet de presentar una

segona persona del singular del present d’indicatiu en -xes (conéixer); finalment, els verbs de la

quarta classe fan la primera persona del singular del present d’indicatiu en -sch, la segona en

-xes i el pretérit perfet en -squí {meréixer).

Per bé que el nombre de classes verbals de la II conjugació presentada per Ballot coincideix
amb el de LaFV, el criteri delimitador és diferent (LaFV es basa en la forma del radical), per
la qual cosa els verbs model de Ballot no coincideixen amb cap deis que formen part de les
classes del recull verbal d’Alcover. Quant a la III conjugació, Ballot la divideix en dues classes
en funció, novament, de les desinéncies: la primera classe fa la primera persona del present
d’indicatiu en -o, la segona persona en -es i el pretérit perfet en -i (cumplir) mentre que la
primera persona del singular del present d’indicatiu de la segona classe acaba en -esch, la segona

persona en -eixes i el pretérit perfet en -i (agrahir). Aquesta divisió, tanmateix, no satisfa

plenament Ballot, que admet:
“Jo no sé si hauría millor reduhir los verbs de la tercera conjugació á una sola classe; puix casi tots se

conjuguen com agrahir, com se véu amb la multitut de exémples damunt dits, y se adverteix ab lo mateix
verb cumplir, que he posat per norma de la primera.”

En efecte, els exemples de la conjugació de cumplir admeten tant formes del tipus cumplen o

cumpleix, exemples que no deixen de ser indicatius del procés d’incorporació de formes

45 La Gramáticay apología de ¡a ¡lengua cathalana de Ballot es comenta a imprimir el 1813 i s’acabá a principis de
1815.
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incoatives en verbs inicialment purs. Ballot justifica aquest dubte a causa del carácter

primerenc de la seva gramática, que no li permet de contemplar-ho tot. Deixa al temps i a

l’experiéncia la possibilitat de modificar aquesta proposta (Ballot 1987: 53). Els verbs

irregulars, segons Ballot, serien aquells que no encaixen amb les esmentades conjugacions,
básicament per una discrepáncia o alteració en les persones (anar, saber, venir). Aquest criteri és
molt imprecís perqué en alguns casos l’obliga a considerar com a irregulars verbs que en

realitat no ho són. Així, anar i estar serien verbs irregulars de la I conjugado, saber, cábrer, veurer,
voler, fer, creurer, caurer, escríurer, poder i viure esdevindrien verbs irregulars de la II; finalment,
dormir, llegir, oir, dir i eixir serien verbs irregulars de la III conjugado.

La classificació verbal que apareix en ha gramática de la lengua catalana d’Antoni de Bofarull i
d’Adolf Blanch —que Bofarull havia proposat préviament en el seu Sistema gramatical de la

lengua catalana (pp. 103-106)— es basa principalment en l’obra de Ballot. En termes generáis
els verbs catalans encaixen en tres conjugacions segons la terminado de Pinfinitiu. Així, els
verbs de la primera conjugació acaben en -ar (amar); els verbs de la segona conjugació acaben
en -er (témer); els verbs de la tercera conjugació acaben en -ir (cumplir). En una classificació més
detallada (1867: 37-42), la integrado en conjugacions, a més de la forma de Pinfinitiu, depén
també de les terminacions de determinades persones d’alguns temps.46 A diferencia de Ballot,
en cap de les dues darreres conjugacions, Bofarull no suggereix una divisió en classes. A partir
de la considerado de verb regular, que s’adapta ais models establerts, un verb irregular és
definit com aquell que se’n separa en alguns deis seus temps, nombres i persones. Els verbs

irregulars de cada conjugació coincideixen plenament, amb Púnica addició de venir, peí que fa a

la III conjugació, amb els proposats per Ballot (1987: 53-68).

Balari (1990: 583), per la seva banda, en el seu capítol dedicat a la morfología verbal, que

hauria format part del volum dedicat a la gramática histórica que pretenia d’elaborar, proposa
una distribució deis verbs catalans en tres conjugacions. L’apartat dedicat a la morfología
verbal té inicialment un carácter clarament descriptiu, amb la qual cosa es pot penetrar amb
facilitat en els criteris de classificació verbal que Balari aplica des d’un punt de vista sincrónic.
La distribució en tres conjugacions proposada per aquest autor descansa en la vocal final del
tema o radical;47 és a dir, la lletra que resta després de suprimir la -r de Pinfinitiu, que és la que

46 Vegeu Bofarull i Blanch (1867: 37, 39 i 41).
47 Balari, tot utilitzant la terminología llatina, identifica tema amb radical (lexema) format per l’arrel (base

comuna a tots els representats d’una mateixa familia de mots) i una vocal anomenada temática, a la qual
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pot experimentar canvi o variado. La I conjugació compren els verbs que presenten un tema o

radical cr, és a dir, que fan l’infinitiu en -ar (ama-i). Els verbs de la II conjugado es divideixen
en tres classes, segons que tinguin: 1) un radical o tema -e i un infinitiu en -er (correr)] 2) un
tema -u i un infinitiu en -re (mou-re)] 3) un tema acabat en consonant i un infinitiu en -re (entend-

re). Finalmente els verbs de la III conjugado, que tenen un infinitiu acabat en -ir, encaixen en

dues classes: 1) la deis verbs que presenten un tema simple -i (sort-ii) i 2) la deis verbs que

presenten un tema doble en -i o una forma incoativa en -sch (afeg-ir). Peí que fa a la II
conjugació, Balari, a diferencia de Ballot, té en compte els verbs del tipus moure. Així, constata
el canvi de -u a ch que té lloc en la la persona del singular del present d’indicatiu, i justifica la
seva conservado si la u va precedida d’accent (mou-s). En cas contrari, la u esdevé v o h (move-m,

crehem). Peí que fa al darrer exemple, Balari constata que amb freqüéncia la “lengua vulgar ó de
la conversación” modifica la h per lay (creyera). Quant a la III conjugació, en els verbs de la

segona classe, el tema incoatiu -sch, que apareix en la primera persona del singular del present
d’indicatiu, sofreix una modificado en -x en la 2a i 3a persones del singular d’aquest mateix

temps (afege-sch, afege-x-es, afege-ix). Novament, la llengua parlada discrepa en la realització de la

primera persona peí fet que substitueix la forma -sch per -x (afegexo). Atés que la part dedicada
a la morfología verbal és incompleta, tot i ser prou -elaborada, Balari no al-ludeix a les

característiques que han posseir els verbs irregulars.

A fináis de segle passat, la proposta de classificació verbal de Fabra en tres conjugacions es

perfila a YEnsayo de gramática del catalán moderno, pero l’establiment deis models verbals regulars

(I conjugació parlar, II conjugació: témer - perdre i III conjugació: dormir - vestir) i la determinado
del conjunt de verbs irregulars té lloc en fa a la seva Contribució a la gramática de la llengua
catalana, a més d’incloure-hi observacions relatives a la flexió i a l’ortografia deis diferents

temps verbals amb una finalitat básicament prescriptiva. En YEnsayo, la I conjugació (en á)
acull els verbs l’infinitiu deis quals acaba en -ar (parlar, anai), els verbs que acaben en -ir (cullir,

llegii) pertanyen a la III conjugació (en i) i l’infinitiu deis verbs de la II conjugació (en é) poden
acabar en -er (podei), -r (dui), -re (rebre) o -e (vence). La III conjugació inclou també els verbs en

-eixo. Es tracta de verbs que, com llegir, afegeixen al radical en totes les persones del singular i
en la tercera persona del plural deis presents d’indicatiu, de subjuntiu i d’imperatiu, la forma
-eix. Fabra considera irregulars en relació amb la I i III conjugacions els verbs estará d’una

s’afegeixen les desinéncies. El tema estaría, dones, vinculat amb el radical. Així es justifica la segmentació que
proposa de les formes de Finfinitiu. Aquesta identificació també es pot trobar a Alcover (BDLC, XII, 37).

Anare1 considera més aviat defectiu (1891: 63). Posteriorment (1912: 86), pero, el sitúa, juntament amb estar,
dins el conjunt de verbs irregulars de la I conjugació.
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banda, i teñir i venir, d’una altra. La II conjugado acull el nombre més elevat de verbs irregulars,
els quals es poden agrupar en sis tipologies: verbs en Id-re i nd-re (absoldre, vendrá) que, a més de

perdre la d en la majoria de temps i la e inicial de la terminado, afegeixen una ch a la primera

persona del plural del present d’indicatiu; verbs en u-re {cauri), que es caracteritzen per

experimentar, en primer lloc, un canvi de u en v en alguns temps; en segon lloc, Paddició, com
en el tipus anterior, d’una ch a la primera persona del singular del present d’indicatiu; i,
finalment, la formado de l’imperfet d’indicatiu en -eya\ verbs en -re {cabré)-, verbs en r {dir i dur)-,
veris en e que terminen en x-e {coneix-e); i, en darrer terme, els verbs en -er (fer, haver, poder, saber, ser,
soler, valer i voler). Cal remarcar que les tipologies que Fabra considera irregulars, Ballot (1987)
les valorava com a classes incloses dins la II conjugado.

Uns anys més tard, a la Gramática de la lengua catalana (1912 : 60-85), Fabra manté a grans trets

la divisió en conjugacions proposada a YEnsayo, que es basa en la terminado de l’infiniüu. En

aquesta nova proposta, pero, cal remarcar, d’una banda, la divisió de la III conjugado en verbs
incoatius (amb terminado -eix en barceloní) i en purs, que són minoritaris; i, d’una altra,

l’agrupació en classes deis verbs de la II conjugado que encaúcen en les terminacions generáis:
-er ([é]), -er i -re i -r {dir, dur i fer). Alguns deis verbs que presenten aqüestes conjugacions (els

cinc verbs acabats en [é] —haver, poder, voler, saber i caber— i els verbs ésser, veure i fer) s’inclouen
en el conjunt for9a nombrós deis verbs irregulars. Els verbs restants poden agrupar-se en cinc
classes: la classe 1: verbs en -er i en -re, que no s’adapten a les altres quatre classes {témer,

plányer, concebre, perdre) peí fet que fan la primera persona del singular del present d’indicatiu en

-o-, la classe 2: verbs en -Idre {moldre, absoldre, prendré); la classe 3: verbs en -re precedit de u, que

en castellá fzbov {beure, deure); la classe 4: verbs en u, que no estableixen la correspondencia
anterior amb el castellá {caure, plaure, creure); la classe 5: verbs en -er precedit de a-, que, al seu
tom, poden dividir-se en dues subclasses: d’una banda, conéixer i pareixer, que adopten un

segment velar en la primera persona del singular del present d’indicatiu en substitució de la x,

i, d’una altra, néixer i créixer, que afegeixen una -o. Mentre que en la classe 2 la c s’adjunta al
radical, en els verbs de les classes III i IV aquesta consonant velar substitueix la vocal u.

Finalment, i per cloure aquesta visió general que proposaven les diverses gramátiques en

relació amb les conjugacions verbals, Forteza (1915: 238) també coincideix a determinar
l’existéncia de tres conjugacions. La divisió es basa en un primer moment en les conjugacions
llatines i pren com a referencia la forma de l’infimtiu. Així, la I conjugació: -ar (cantar) (llatí
ÁRE); la II conjugació: -er, -ér, -re (també hi inclou dur) (segons el model de deure) (llatí -ERE,
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-ERE); la III conjugado: -ir: (llatí IRE). Els verbs regulars són els que adeqüen els seus temps

ais models establerts per a la seva conjugado; els irregulars, per contra, són els que sofreixen
alteracions tant en el radical com en les desinéncies. La majoria de verbs de la II conjugació
són irregulars, pero Forteza estableix dues classes que tenen a veure amb la forma que pren

1’infinitiu. Així, els infinitius que acaben en -re i els que acaben en -er se subdivideixen alhora
en dos subgrups: en la primera classe, el subgmp de verbs que tenen l’arrel pura {-ure) i els que
tenen -dre, d’una banda, i el subgmp format per la resta de verbs, d’una altra; peí que fa a la
segona classe, el subgmp que tenen forma incoativa i el subgmp format pels verbs restants.
Atés que en tots dos casos hi ha un subgmp de verbs romanents, Forteza en fa una sola
agrupado. Així, els tres grups definitius que integren aquesta conjugació són: d) els verbs en

-ure (moure) i -dre (fondre) i en -Iré / -Idre {¡absoldre); b) els verbs en forma incoativa (mereixer); c) els
verbs que acabin en -re o -ér (rebre). Per la seva banda, la III conjugació se subdivideix en dues
classes la segona de les quals acull els verbs que tenen formes incoatives. Els verbs irregulars
de la I conjugació són estar, anar i dar, els verbs irregulars de la II, carne, jeure, treure, veure, cendre,
escriure, vendre iprendre, cabré, correr, saber, els verbs acabats en -njer, fer, haver, ésser, valer, voler i dur,
finalment, els verbs irregulars de la III conjugació són obrir, tenjir, eixir, dir, oir, morir, teñir, venir,
dormir.

Els verbs que apareixien en ILaFV es distribueixen —al llarg deis quatre volums— en tres

conjugacions i en un grup de verbs especiáis {anar, dir, dur, eixir, ésser, estar, fer, haver, morir, poder,
saber, teñir). La introducció de LaFV no presenta cap argument que justifiqui aquesta partició.
Les conjugacions extremes —I i III— són agmpacions úniques, que no presenten

desdoblament. Cal remarcar que en cap moment no hi ha una delimitado clara entre verbs

regulars i verbs irregulars. Cantar és el model únic de la I conjugació. Els quadems de camp

desenvolupen els paradigmes deis verbs mirar ipassejar, juntament amb ancrunar, colgar, pascurar i
triurar, que passen a ser representants d’aquesta conjugació en la varietat de l’Alguer, amb la

qual cosa i, de manera implícita, la I conjugació en aquesta varietat queda desdoblada en tres

subgrups: el model de cantar és complementa amb un model amb extensió velar49 i un model
amb extensió palatal {pascurar, triurar). La III conjugació inclou dinou verbs (ajupir.; bullir,
consentir, cruixir, collir, cosir, dormir, fugir, llegir, lluir, mentir, munyir, obrir, oir, omplir, partir, pudir, sentir
i sortir), pero en cap moment no s’indica quins es conjuguen de forma pura i quins prenen un

increment incoatiu. Pot intuir-se que la raó principal d’aquesta manca de subdivisió rau en el

49 Alcover, pero, no ofereix cap model verbal que presentí aquesta particularitat. En alguerés, pero, l’extensió
velar es materialitza en verbs de la I conjugació del tipus canviar. Yegeu País (1970) i Rovira (1993).
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fet que, des del punt de vista de la globalitat dialectal, cap d’aquests verbs no es conjuga d’una
manera absolutament pura; la tendencia, que ja va observar Ballot (1987: 53), és que els verbs
de la III conjugado adquireixin progressivament un increment palatal o palatal i velar.50 Els
verbs que pertanyen a la II conjugado es distribueixen en quatre classes segons la forma que

pren el radical a partir de la derivado de les formes llatines corresponents: en primer lloc,
dotze verbs que conserven intacta la consonant del radical (batre, cabré, caldre, correr, doldre,
moldre, plányer, rebre, remetre / prometre, soler, témer, valer)-, a continuado, tretze verbs que canvien
en u la consonant radical {beure, caure, cloure, coure, creare, deure, jaure, moure, plaure, ploure, riure,

seure, treure)', en tercer lloc, sis verbs que presenten doble consonant radical (defendre, entendre,

fondre, perdre, prendre, rompre) i, finalment, cinc verbs que en llatí tenien una consonant SC en

posició final del radical ([conéixer, meñixer, néixer, pareixer, péixet).

La llista següent esquematitza els verbs que pertanyen a cada conjugado. En el cas de la II

conjugado, que es desdobla en quatre classes, es relaciona la forma de 1’infinitiu de cadascun
deis verbs amb l’étim llatí corresponent. L’esmentada relació permet de justificar aquesta

subdivisió, pero alhora evidencia certes incoheréncies i asistematicitats.
00

ICONJUGACIÓ
CLASSE ÚNICA: VERBS EN -AR

CANTAR

II CONJUGACIÓ
PRIMERA CLASSE: VERBS QUE CONSERVEN INTACTA LA CONSONANT RADICAL
BATRE < BATTERE
CABRE < CAPERE
CALDRE < CALERE
CORRER < CORRERE
DOLDRE < DOLERE
MOLDRE < MOLERE
PLÁNYER < PLANGERE
REBRE < RECIPERE
REMETRE / PROMETRE < REMITTERE51 / PROMITTERE
SOLER < SOLERE

TÉMER < TIMERE
VALER < VALERE

50 Vegeu la part descriptiva, inclosa en el volum II, per al tractament del segment extensió en els verbs de la III
conjugado.

51 Pero, mittere - nussu. ^ M6S\ pronuttere - pronussu pvofft&s. Cf. 1 agrupado corresponent ais verbs de doble
consonant radical.



68 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL YERB CATALA A COMENQAMENTS DE SEGLE

SEGONA CLASSE: VERBS QUE CANDEN EN U LA CONSONANT RADICAL
BEURE < BlBERE
CAURE < CADERE
CLOURE < CLAUDERE
COURE < *COCERE
CREURE < CREDERE
DEURE < DEBERE

JAURE < LACERE
MOURE < MOVERE
PLAURE < PLACERE
PLOURE < PLOVERE
RIURE < RIDERE

SEURE < SÉDERE
TREURE < *TRACERE

TERCERA CLASSE: VERBS DE DOBLE CONSONANT RADICAL

DEFENDRE < DEFENDERE / DEFENSU > defés
ENTENDRE < INTENDERE / EXTENSI > estés
FONDRE < FÜNDERE / FUSU > fus
PERDRE < PERDERE
PRENDRE < PREHENDÉRE / PRENSI > pres
ROMPRE < ROMPERE

QUARTA CLASSE: VERBS DE CONSONANT RADICAL SC
CONÉIXER < COSGNOSCÉRE
MEREIXER < *MERESCERE
NÉIXER < NASCÉRE
PARÉIXER < *PARESCÉRE
PÉLXER < PASCERE

IIICONJUGACIÓ: VERBS EN IR

AJUPIR BULLIR
CONSENTIR CRUIXIR
COLLIR COSIR
DORMIR FUGIR
LLEGIR LLUIR
MENTIR MUNYIR
OBRIR OIR
OMPLIR PARTIR
PUDIR SENTIR

SORTIR

CONJUGACIONS ESPECIALS
ANAR DIR
DUR EDUR
ÉSSER ESTAR
FER HAVER
MORIR PODER

SABER TEÑIR

(VAIG (auxiliar))52 (VALER)

52 Els verbs entre paréntesis són els verbs que haurien d’haver format part del cinqué volum, no publicat.
Sembla que romandre i pondré, peí fet d’haver estat omesos de les altres agrupacions, s’haurien d’indoure en



(VENIR)
(VIURE)
(ROMANDRE)
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(VEURE)
(VOLER)
(PONDRE)
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En la II conjugado, el comportament de la consonant radical té a veure amb les modificacions

que van experimentar aquests verbs en el seu pas del liad al caíala. Peí que fa a la primera
classe, certament els verbs que la componen mantenen la consonant radical. Tanmateix, cal
destacar la inclusió deis verbs remetre / prometre, verbs que, a partir de la forma del participi,
haurien d’estar inclosos en la tercera classe (verbs de doble consonant) formada gairebé
totalment per verbs que tenen una doble consonant radical a causa de la formado d’un

participi que deriva deis respectáis partícipis forts del liad en -SUM (misu > mes i promissu >

promes). En efecte, els verbs d’aquesta classe presenten les formes defensu, extensi,fus iprensi, que
donen lloc a partícipis del tipus: defes, estés, Jos i pres, respectivament. A aquest mateix grup

haurien de pertanyer també els verbs RIDERE i CLAUDERE, els quals, al marge de canviar en
-u la consonant del radical, també poden presentar un doble radical en les formes risi > ris53 i
clausu > clos. Aquesta duplicitat manifesta que no s’ha aplicat un criteri únic d’organització
verbal i que en alguns casos se’n podría aplicar més d’un simultaniament. Deixant de banda

aqüestes duplicitats, els verbs de la segona classe procedeixen d’infinitius llatins el radical deis

quals acabava en B, V, D, C. Aqüestes consonants van experimentar un fenomen de
vocalització en -u. Quant ais verbs que pertanyen a la tercera classe, pot apreciar-se com els
verbs perdre i rompre no encaixen, de fet, en aquesta agrupado, peí fet que formen un participi
en -UTU, -UTA, amb la qual cosa no presenten una doble consonant radical (perdut, rompuí).

Peí que fa ais criteris de classificació, cal destacar-ne algunes asistematicitats. D’una banda, no
es tenen en compte els resultats del altres partícipis forts (COCTU > cuit, MOLUTU > molí,
OPERTU > obert, *VISTU > vist, DUCTU > dut, DICTU > dii), tot i que no van modificar el

radical; d’una altra, els verbs planyer i correr presenten una desinencia -er —que no és
equiparable amb la de la resta de verbs que conformen aquest grup— provinent deis verbs
llatins el tema deis quals acaba en -NG-, -SC- i -RR-. L’aplicació d’aquest criteri unificarla els
verbs que acaben amb una consonant radical en -SC- i els que acaben amb les altres
consonants.

l’agrupació deis verbs que presenten conjugacions especiáis. En realitat, podrien encaixar perfectament en la
tercera classe de la II conjugació; és a dir, amb els verbs de doble consonant radical.

53 Aquesta solució només és vigent en un nombre redui't de dialectes.
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En definitiva, l’organització deis verbs de la II conjugació dins aqüestes classes es realitza a

partir de criteris que no són totalment uniformes, per bé que a tots els efectes són útdls per

presentar ordenadament les formes verbals enquestades al llarg deis quatre volums. Els verbs
que no encaixen en absolut en la seva classe són perdre i rompre.

En parlar de conjugacions, s’ha fet referencia a una divisió verbal utdlitzada sistemáticament
per Alcover en les pagines del BDLC: una divisió que repartía els verbs en quatre

conjugacions. En LaFV, en canvi, els verbs presenten una agrupado discrepant de tipus
temari més un conjunt de verbs especiáis.

Atesa aquesta divergencia, cal plantejar-se l’autoria d’aquesta divisió. Si es pren com a

referencia l’análisi verbal proposada per Molí (1968), pot pensar-se que, a més de dur a terme

la sistematització de les dades, el próleg i les notes, fou ell mateix qui dugué a terme la
classificació deis verbs en conjugacions. Aquesta hipótesi és suggerida per la comprovació de
certes similituds formáis que s’evidencien entre la proposta de Molí en la seva Gramática i els
resultats de la distribució verbal en LmFV i que s’allunya totalment de les quatre conjugacions
en qué Alcover agrupava els verbs i parcialment de la divisió en tres conjugadons proposada

per les diverses gramátiques del segle XIX i d’inicis del XX a qué s’ha fet referéncia
anteriorment. En efecte, Molí (1968: 89-126) distribueix els verbs regulars en tres conjugacions
que es caracteritzen per la forma que pren l’infinitiu. La I conjugació adjunta els verbs acabats
en -ar (menys estar i anar, que són irregulars); a la III conjugació, que inclou una subclasse de
verbs incoatius, pertanyen els verbs terminats en -ir (tret de dir, teñir i venir, que són irregulars);
la II conjugació incorpora els verbs acabats en -er i en -re. Els models verbals regulars que

corresponen a cada conjugació són cantar per a la I conjugació, sentir i partir, per a la III, i
batre,54 per a la II conjugació. Els verbs irregulars, per la seva banda, serien aquells que no

s’adequañen a les terminacions proposades per ais verbs regulars. Molí els divideix en cinc

grups:

1) els verbs acabats en -dre o -er tónic

2) els verbs acabats en -éixer

3) els verbs acabats en -enyer

4) els verbs acabats en un deis diftongs -au, -eu, -iu, -ou

5) els verbs d’irregularitat especial

54 Perdre, representada el model regular per ais verbs d’aquesta conjugació rinfinitiu deis quals acaba en -re.
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El model per a la primera dasse és el verb prendre. La divergencia que presenta aquest verb —i
tots els d’aquesta classe— en relació amb els verbs regulars de la II conjugado és que compta

amb una forma especial de participi. Aquesta agrupado fa referencia, dones, a tots els verbs
acabats en -endre (-és), els verbs acabats en -oldre (-olí), fondre i tondre {Jos, tos), pondré (posí),
romandre {romas) i pendre (yenut). Aquest conjunt de verbs coincidiría grosso modo amb la
subclassificació que apareix en LaFV en relació amb els verbs que presenten doble consonant

radical. Els verbs inclosos, a més de prendre, fondre i rompre, acaben en -endre (defendre, entendré).
La inclusió de perdre es pot justificar només per la forma de l’infinitiu, que acaba, com els altees

d’aquesta classe, en -dre, per bé que no experimenta cap comportament especial en el participi.
En realitat, com s’ha comentat anteriorment, tret de les conjugacions especiáis, LaFV no

classifica la resta de verbs segons un criteri de regularitat o d’irregularitat. Moldre, pero, i
deixant de banda el seu participi, está indos en LaFV en el grup deis verbs que conserven

intacta la vocal del radical.

Els verbs acabats en -éixer (conéixer, paréixer i llurs compostos), que formen part de la segona

classe proposada per Molí, es conjuguen segons el model de conéixer. Aquesta agrupado

correspon a la subclassificació de LaFV en verbs que tenen de consonant radical SC. LaFVhi
inclou també meréixer, néixer ipéixer.

La tercera classe, formada pels verbs en -énjer presenta la peculiaritat de fer un participi en -et

(estrénjer) o en -és (empénjer). No hi ha representants d’aquesta tipologia a LaFV.

Els verbs acabats en -ure, que formen part de la quarta classe, es divideixen en tees grups: d)
verbs el gerundi deis quals canvia la u del diftong en v (beure - bevenfy, b) verbs el gerundi deis
quals canvia la u del diftong en i (creare - creienfy, c) verbs el gerundi deis quals perd la u del
diftong sense canviar-la per una altea lletra (plaure - plaent). Aquesta agrupado es correspon

sistemáticament amb la de LaFV, que inclou els verbs que canvien en u la consonant del
radical. En termes generáis, el radical deis verbs d’aquest grup acaba en un deis diftongs
següents: -au, -en, -iu, -ou.

En darrer terme, Molí considera d’irregularitat especial els verbs anar, cabré, caure, correr, dir, dur,
eixir, escriure, ésser, estar, fer, haver, lluir, néixer, poder, saber, teñir, venir, veure, mure i voler. Alguns
d’aquests verbs están inclosos en LaFV en el grup deis verbs que conserven intacta la
consonant radical (cabré, correr), en els verbs que canvien en u la consonant radical (cauré), en els
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verbs de consonant radical SC (néixer) i en els verbs de la III conjugació (eixir). La resta

encaixen totalment en els verbs que, segons LaFF, presenten conjugacions especiáis {anar, dir,
dur, ésser,fer, saber, estar, haver,poder, teñir, mure, voler, veure, venir).

Cal teñir en compte, d’una banda, que la proposta de Molí presentada a la Gramática, peí que fa
a l’agrupació que inclou els verbs de carácter especial, esta molt condicionada per les
realitzacions d’aquests verbs en relació amb la varietat balear; d’una altra banda, cal remarcar

que hi ha verbs, que presenten una conjugació especial, que están incorporáis en les classes de
la conjugació II. Es tracta, per exemple, del verb saber—verb que posseeix un comportament

gairebé paral-lel al de caber— que és indos en la primera classe proposada a LaFV només peí
fet que el seu infinitiu hi encaixava formalment, tot i presentar paradigmáticament un

comportament ben allunyat deis altres verbs que conformaven aquest grup.

Tot sembla suggeñr, dones, que fou Molí l’autor de la dassificació deis verbs de LaFV en les

agrupacions esmentades. Cal afegir encara a aqüestes agrupacions els verbs el paradigma deis
quals es desenvolupa en els diversos quadems de camp. Amb aquesta incorporado, la xifra de
verbs enquestats arriba a cent disset. Tanmateix, la flexió d’alguns d’aquests verbs és desigual,
com ho han constatat (5) i (6). Per aquest motiu, donada la seva asistematicitat i incompleció,
les terminacions d’aquests verbs, tret deis esmentats anteriorment, no són preses en

considerado en la descripció i en l’análisi que es desenvoluparan mes endavant.

1.3.2. Observacions relatives ais verbs enquestats

Els comentaris sobre els verbs enquestats que apareixen en les pagines de LaFV' poden
referir-se a dos aspectes. El primer, tractat en les pagines anteáors, té a veure amb el nombre
de verbs deis quals Alcover obtingué la flexió d’una manera completa. Aquesta xifra,55 tot i
comptar amb una mostra total, pero incompleta, de cent disset verbs, es pot concretar

aproximadament en una setantena deis verbs catalans més representatius, deis quals una part

són regulars i una altra irregulars, per bé que ni les referéncies del BDLC, ni les introduccions

respectives de LaFV ni del BDLC1 no els expliciten.

El segon aspecte relaciona la xifira de verbs enquestats amb el seu ús real en les diverses
localitats enquestades. Al llarg deis quaderns de camp, deis volums de BDLC i, especialmente

55 Cf. la introdúcelo d’aquest apartat.
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en els apartats preliminars de LuíFl ' que poden iniciar la flexió de cada verb s’obté una

informació prou completa quant a la utilització deis verbs en determinades contrades i també,

i especialment en les pagines deis quaderns de camp, quant a la utilització de verbs que actúen

de manera substitutiva.

Les següents observacions relatives ais verbs que apareixen en luiFV s’han dividit en dues

parts: la primera agrupado fa una relació deis comentaris referits a alguns verbs quant al seu ús
o desús; en aquest darrer cas, s’indica si existeix la forma substitutiva i es justifica el motiu que

va impedir-ne l’enquestació; la segona agrupado indica els verbs o els temps verbals que no

foren aplegats, pero no se n’esmenta el motiu de manera explícita. Es pot preveure que en

alguns casos els verbs o les formes verbals no foren recollides perqué eren poc usades.
Tanmateix, s’ignora per qué aquests comentaris no van ser adjuntats ais anteriors.

Els verbs següents no foren enquestats en determinades localitats per manca d’ús. Cal afegir
en alguns casos l’existéncia de motivacions extrínseques: per oblit o perqué foren incorporáis
més tardanament a la llista deis verbs enquestats per Alcover (per exemple, el 1917 s’hi

incorpora moldre\ el 1918, els verbsfondre, llegir i oir).

uíJUPIR - No va ser recollit perqué no s’usava gens o quasi gens a Formiguera, Montlluís,56

Sallagosa, Puigcerdá, Maqanet de Cabrenys, Martinet, Cadaqués,57 Sant Llorenc de Morunys,
Alós d’Áneu, Boí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Bonansa,58 el Pont de Suert, la Pobla de

Segur,59 Benavarri, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera,60 Pradell de Sió, Fraga, Riba-roja
d’Ebre,61 T.liria/12 Gandia/3 Benigánim, Pego, Benissa, Tárbena, la Vila Joiosa,64 Monóver,65
Alacant, Elx, Ariany, es Mercadal, Maó,66 Sant Climent/’7 Sant Mateu d’Aubarca,68 Eivissa i

l’Alguer.

56 Segons el QC9, diuen acotxarse.
57 Segons el QC9, diuen acotarse.
08 Segons el QC9, diuen baixá.
50 Segons el QC9, diuen arrupi’s i acotxas.
a> Segons el QC6, diuen acotxar.
61 Segons el QC3, diuen acatxarse a Riba-roja d’Ebre i a Llíria.
62
Vegeu els testimonis d’Alcover (BDLC X, 198) en relació amb l’ús «atxopir» per Vinares, Alcalá de Xivert,

Morella, Benassal, Llucena i Castelló de la Plana.
63 Segons el QC2, diuen acatxarse a Gandia, Benigánim, Pego, Benissa i Tárbena.
64 Segons el QC2, diuen acatxar a la Vila Joiosa i a Elx.
65 Segons el QC2, diuen agatxar.
M Segons el QC8, diuen acularse i arrufarse.
67 Segons el QC8, diuen [ajukaJ.
68 Segons el QC6, diuen acatxar.
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BA7TUE - No es va recollir perqué no s’usava gens a Martinet, Boí/l<J Vilaller, la Torre de
Cabdella, Bonansa,70 el Pont de Suert,71 Benavarri, Fraga,72 Llíria'’1 i l’Alguer.

CABRE - No s’usava a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,
Montlluís, Fontpedrosa, Ceret, Arles, Prats de Molió i l’Alguer. A Boí i Vilaller van dir que no

usaven la primera persona del singular del present d’indicatiu.

CAEDRE74 - És un verb defectiu, usat únicament en les terceres persones de singular. Les
formes d’infinitiu i de participi s’empren en les terceres persones deis temps compostos: va

caldre, ha calgut. Esporádicament, es troba en la tercera persona del plural. Des d’un punt de
vista geográfic, aquest verb és també defectiu, perqué a moltes comarques ha desaparegut de
l’ús popular. No l’empraven gens els habitants de Camallera, la Bisbal d’Empordá, Lloret de
Mar, Canet de Mar, Alós d’Aneu, Esterri d’Aneu, Llavorsí, Sort, la Vila Joiosa, Monóver, Elx,

l’Alguer i totes les altres poblacions pertanyents al balear. A Torelló i a la Granadella van dir
que quasi no l’empraven. Addicionalment, Alcover deixá de recollir-lo veient la seva poca

vitalitat i la manca d’espontanei'tat de la seva flexió a Macanet de Cabrenys, Campmany,
Rocabruna, Cadaqués, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, Olot, la Pobla de Lillet, Figueres,

Bagá, Crespiá, Sant Lloren de Morunys, Berga, Sant Bartomeu del Grau, Vic, Sant Plilari
Sacalm, Arbúcies, Centelles, Manresa, Caldes de Malavella, Granollers, Valls, Reus, Vilanova

d’Escomalbou, la Torre de Cabdella i la Pobla de Segur.

69 Segons el QC9, diuen mallar a Boí i a la Torre de Cabdella.
70 Segons el QC6, diuen trillar.
71 Segons el QC6, diuen mallar
72 Vegeu la referencia explícita sobre la manca d’ús de batre a Fraga (BDLC X, 242).
73 Segons el QC3, diuen trillar.
74 Aramon i Serra (1997: 726) propugna, en canvi, que caldre és un verb molt utilitzat en la llengua comuna

actual en totes les árees dialectals i amb un ús en expansió. A més, qüestiona no sois la distribució geográfica
proposada a LaFV i la metodología emprada en l’aplec de les dades verbals, sino l’exactitud de les formes
recollides. Tanmateix, malgrat aqüestes critiques poc fonamentades, caldre és un verb efectivament en desús o

ignorat en moltes localitats del domini lingüístic catalá des del punt de Asta de la Mengua col-loquial. Davant la
seva abséncia, s’utMitza la perífrasi ‘fer falta’. La seva presencia en una caneó popular de Llucmajor, adduida per
Aramon, no és motiu suficient per pensar que té una vitalitat plena entre la pagesia maMorquina. D’altra banda, cal
remarcar que, contráriament al que indica Aramon, no es tracta d’una obra postuma, atés que el primer volum de
FaFV aparegué el 1929 i el darrer 1932 després d’una laboriosa elaboració. Alcover morí el 1932. En tot cas, com
s’ha indicat en les pagines anteriors, no es pot negHgir en absolut el paper que jugá MoM en la sistematització de
les dades; pero aquesta tasca no té res a veure amb el procés de recopüació deis materials. Coromines (DECLC
II, 427), per la seva banda, considera que el verb caldre és usual en tot el territori continental de la Mengua, malgrat
certes diferencies regionals. Peí nord, la Ribagor^a és de les comarques on conserva més vivacitat. Només a les
IMes caldre va fer-se rar aviat, fins en l’ús de la pagesia. En un árdele recent, Rigau (1998) anaMtza la concordancia
en nombre en frases que compten amb el verb deóntic caldre en aqueMs dialectes que encara l’utüitzen: el catalá
central (en particular, el gironí) i el ribagor$á. En balear i en alguerés s’utüitza haver de mester o ser menester,
respectivament. També es fa servir la perífrasi ferfalta. Les descripcions actuáis indiquen que l’ús del verb caldre
está reculant en molts dialectes del catalá. A les liles, ja ha desaparegut del tot, per bé que en alguns parlars només
existeix la forma negativa no cal. En altres varietats, només apareix amb subordinades de subjuntiu.
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CLOURE - És inexistent i és substituir per tancar a Formiguera, Argelers, Porté, Montlluís,
Fontpedrosa, Puigcerdá, Lloret de Mar, Blanes, Boí, Bonansa, el Pont de Suert, la Pobla de

Segur, Benavarri, Tamarit de Llitera, Fraga, Riba-roja d’Ebre, Gandesa, Calaceit, Tortosa,

Morella, Vinarós, Benassal, Alcalá de Xivert, Llucena, Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre),
Llíria, Valencia, Sueca, Gandia, Benigánim, Cocentaina, Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar, la Vila

Joiosa, Monóver, Alacant, Elx i Eivissa. A Patró únicament s’usa en temps impersonals i en les
terceres persones. A l’Alguer el verb corresponent a clonre és endosar ([ankrusá]).

CONEIXER - L’imperatiu d’aquest verb és poc usat i per aquest motiu no fou recollit a gaires
localitats.

CONSENTIR - No fou enquestat per manca d’ús a Cadaqués, la Pobla de Lillet, Sant Hilari
Sacalm, Lloret de Mar, el Pont de Suert, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Pradell de Sió i
Cervera.

COURE - A Porté i a Angostrina només s’usa en l’infinitiu, en el gerundi i en les terceres

persones deis temps personáis.

CRUIXIR - No fou recollit perqué no existia o perqué tenia molt poca vitalitat a Formiguera,

Argelers, Porté, Angostrina, Puigcerdá, Prats de Molió, Macanet de Cabrenys, Martinet, Ripoll,
la Pobla de Lillet,75 Figueres, Bagá, Girona, Santa Coloma de Queralt, Llavorsí, Vilaller, Artesa
de Segre, Balaguer, Cervera, Bellpuig76 i l’Alguer.77

DEFENDRE - Ha desaparegut de bona part del territori i ha estat substituit per defensar. Fou

enquestat només a Tarragona, la Pobla de Segur, Organyá, Tremp, Benavarri, Tamarit de
Llitera, Fraga, la Granadella i Falset; i a totes les localitats de l’área valenciana, menys a

Vinarós i Llucena. A Sant Martí de Riucorb encara usaven la forma d’infinitiu [deféndre], pero

les altres formes van ser substituides per les corresponents de defensar. A la Pobla de Segur
només usaven rinfinitiu, el gerundi, el participi, el futur, el condicional, el present de subjuntiu
i l’imperfet de subjuntiu. A la Granadella no s’usaven les formes de l’imperfet.

75 Segons el QC9, no s’usa gaire; diuen espetegar.
16 Segons el QC6, diuen espetegar, tremolar.
11 Segons el QC6, diuen asmarra/xar les dents (fer un renou que esmussa les dents, que les fa mal).
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DELIRE - A causa de la significació d’aquest verb, 1’imperatiu resulta difícil o impossible
d’usar en circumstáncies normáis. Per aquest motiu no es va recollir.

DOEDRE - És generalment reflexiu i significa “teñir dolor”. Hi ha localitats on s’utilitza de
manera impersonal o el seu significat és de “fer mal (una part del eos)” i per aixó el seu ús

queda limitat a les terceres persones i ais temps impersonals. Aixó succeeix a Sant Joan de les
Abadesses, Solsona, Vic, Igualada, Santa Coloma de Queralt, Valls, Reus, Vilanova

d’Escornalbou, Bonansa, el Pont de Suert, Tremp, Pons, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell
de Sió, Cervera, Bellpuig, Fraga, Riba-roja d’Ebre, Falset, Morella, Vinarós, Benassal, Alcalá de
Xivert, Llucena, Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre), Sueca, Gandia, Benigánim, Pego,
Patró, Benissa, Tárbena i la Vila Joiosa.

Es un verb poc usat i va perdent vitalitat per la competencia deis seus sinónims: recar, saber

greu, fer mal. Per aquest motiu el seu ús queda limitat al present d’indicatiu i a l’imperfet a

Sóller, Esporles, Son Servera, Sant Lluís, i només a les terceres persones deis temps esmentats

a Sant Feliu de Guíxols.

La seva desaparició és absoluta o quasi absoluta a Formiguera,78 Porté, Angostrina, Puigcerdá,
Prats de Molió, Martinet, Ripoll,79 Bagá, l’Escala, la Bisbal de l’Empordá,80 Sant Hilari Sacalm,
Arbúcies, Tossa de Mar, Manresa, Lloret de Mar, Blanes,81 Pineda de Mar, Caldes de

Malavella, Granollers, Canet de Mar,82 Boí, Andorra la Vella, Vilaller, la Torre de Cabdella, la

Pobla de Segur, Artesa de Segre, Alcúdia, Sa Pobla, Santa Margalida, Artá, Binissalem, Ariany,
Sineu, Son Servera, Fomells, es Mercadal, Alaior, Maó, es Castell i Sant Climent.

Les formes de 1’imperatiu són totes pronominals. Unes van acompanyades del pronom
personal tot sol, altres duen també el pronom en. En algunes localitats foren recollides les
formes amb un pronom sol, en d’altres, amb tots dos.

DUR - Es inexistent a Esterri d’Aneu, Boí, Bonansa, Benavarri, Fraga, Monóver i l’Alguer.

78 Segons el QCschal, en lloc de doldre diuen planjer.
79 Segons el QC9 no s’usa gaire; diuenfer mal, sebregreu.
80 Segons el QC1, diuen sapiguergreu.
81 Segons el QC1, diuen recar, sebregreu ([ms réka], [rskápa], [rakará], [rakaría]).
82 Segons el QC1, diuen: me sap greu, [ms réka].
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EIXIR - Ha estat substituit per soríir a Formiguera, Macanet de Cabrenys, Cadaqués, Ripoll, a
totes les localitats del catalá oriental —menys a Sant Llorenc de Morunys—, a la Torre de
Cabdella, el Pont de Suert, la Seu d’Urgell, Organyá, Tremp, Sant Salvador de Tolo, Pons,
Artesa de Segre, Balaguer, Pradell de Sió, Cervera, Bellpuig, Lleida, Sant Martí de Riucorb,
Granadella i Falset, a totes les localitats del balear, menys en l’área corresponent a Teivissenc.

FONDRE - No estava indos en el primer pía de Testudi sobre la flexió verbal i, per aquest

motiu, no fou recollit en les eixides anteriors al 1918. A Valencia no s’usa, o s’utdlitza molt

poc, perqué ha estat substituit per la forma castellana fundir. L’estudi de la flexió del verb fondre

queda reduit a Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Torelló, Solsona, Igualada, Terrassa,
Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca del Penedés, Tarragona, Esterri d’Aneu,
Bonansa, el Pont de Suert, de la Pobla de Segur, Organyá, Tremp, Benavarri, Sant Salvador de
Tolo, Ponts, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell de Sió, Cervera, Bellpuig,
Lleida, Sant Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre, Falset, Gandesa,
Calaceit, Tortosa, Pollera, Alcúdia, sa Pobla, Sóller, Santa Margalida, Arta, Binissalem,

Esporles, Ariany, Sineu, Son Servera, Palma, Manacor, Felanitx, Ciutadella, Sant Mateu
d’Aubarca i Eivissa.

FUGIR - No fou recollit a la Torre de Cabdella, perqué no és usat i és substituit per
ESCAPAR. A Tamarit de Llitera no fou recollit el present d’indicatiu, segurament per oblit.

HAVER - En les localitats corresponents a la Torre de Cabdella, Bonansa i el Pont de Suert
no s’usa l’imperfet d’haver, que és substituit peí d’ésser. era, eres, etc. A Benavarri, Timperfet
d’haver, en usar-se com a auxiliar, coincideix amb Timperfet d’e'sser. eva, eres, etc. L’imperatiu
s’usa molt poc; únicament en aquelles localitats que utilitzen haure en el sentit de teñir, agafar,
abastar. D’aquest temps, s’han recollit formes simples i formes pronominals.

JAURE - No s’usa a Canet de Rosselló, Formiguera, Prada, Argelers, Ceret, Arles, Benavarri,
Fraga,83 Riba-roja d’Ebre, Calaceit,84 Tortosa,85 en cap de les localitats de Tarea valenciana ni a
l’Alguer.86 En aqüestes localitats ha estat substituit per gitar-se, estar gitat i per altees verbs. El
gerundi no existeix a la Torre de Cabdella. No el van saber a Mosset, a Noedes ni a Berga.

83 Ha estat substituit per estargitat a Monóver (BDLC, X, 167) i a Fraga (BDLC, X, 242).
84 Segons el QC7, diuen tombas,gitá’s.
85 Segons el QC3, no s’usa més que per dir ais gossos: ajaure!,jau aci!
86 Segons el QC10, diuen colgarsa. M.a’n vátf a tna culgá. Ta n vas a ta culgá, sa n va a sa culgá.
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LLEGIR - Aquest verb no entrava en el pía primitiu de treball i no fou recollit fins l’any 1918.
Per aquest motiu només consten les transcripcions de les localitats corresponents a Sant Joan
de les Abadesses, Torelló, Solsona, Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona,
Vilafranca del Penedés, Tarragona, Esterri d’Aneu, Bonansa, el Pont de Suert, la Pobla de

Segur, Organyá, Tremp, Benavarri, Sant Salvador de Tolo, Ponts, Tamarit de Llitera, Balaguer,
Pradell de Sió, Cervera, Bellpuig, Lleida, Sant Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Calaceit,
Llucena, Cocentaina, les corresponents a les árees de Mallorca i Menorca i a la Vila d’Eivissa.

LLUIR - No fou recollit a Formiguera, Boí i la Torre de Cabdella per manca d’ús ni a Solsona,
Artesa de Segre i Tárbena per oblit. A Tamarit de Llitera no usen el verb simple lluir, sino el

compost relluir. A Mallorca i Menorca coexisteixen simultániament les formes incoatives lluesch,
—eixes— i les no incoatives —lluu, iluus. Les no incoatives s’usen quan el verb és intransitiu:
“un estel que lluu molt” i les incoatives s’empren quan el verb és intransitiu (Jo cuso el vestit i ella
el llueix).87

MENTIR - No fou recollit per manca d’ús a Formiguera, Ribes de Freser,88 Ripoll, la Pobla de
Lillet, Camallera, l’Escala, Solsona, la Bisbal de l’Empordá, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de

Mar, Lloret de Mar, Blanes, Valls, Reus, Vilanova d’Escomalbou, Alós d’Aneu, Isavarre,

Esterri d’Áneu, Llavorsí, la Seu d’Urgell, Artesa de Segre, Sant Martí de Riucorb, Benassal,
Alcalá de Xivert, Gandia, Benigánim i Pego.

MERÉIXER - No s’usa a Formiguera. En general, l’imperatiu d’aquest verb és poc usat i no
fou recollit.

MOEDRE - No entrava en el pía primitiu de l’aplec de la flexió verbal i no va ser incorporat a
la llista fins el 1917; per aquest motiu no fou recollit en les localitats estudiades abans d’aquest
any. Les transcripcions existents corresponen, dones, a Sant Joan de les Abadesses,

Camallera,89 Mieres, l’Escala, Sant Feliu de Torelló, Amer, Girona, Solsona, la Bisbal, Sant
Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret de Mar, Blanes, Pineda de Mar, Canet de Mar, Igualada,
Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca del Penedés, Tarragona, Esterri

87 Coincideix així amb l’ús normatiu d’aquest verb en el seu doble vessant: Huir (no incoatiu; intransitiu) té
l’accepció: “aparéixer lluminós, reflectir vivament la llum”, lluir (incoatiu), que posseeix els següents valors
semántics: a. Fer-se notar una persona o cosa com correspon al seu mérit, bellesa, importancia; b. Exhibir, fer que
es vegi i es noti bé una cosa. Mostrar-se triomfant, obtenir éxit. S’aprecia, pero, la tendencia cada cop més
generalitzada a utilitzar exdusivament la forma incoativa.

88 Segons el QCSChl, fan servir dirmentides.
89 També diuen mulinar en lloc de moldre, segons el QC9.
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d’Aneu, Bonansa, el Pont de Suert, la Pobla de Segur. Organyá, Tremp, Benavarri, Sant
Salvador de Tolo, Ponts, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell de Sió,

Bellpuig, Lleida, Sant Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre, Falset,
Gandesa, Calaceit, Tortosa, totes les localitats de l’área valenciana —tret d’Alcoi i d’Alacant—,

totes les localitats de Tarea balear —tret de Corona, Sant Jordi de ses Salines, Jesús, Sant
Francesc de Formentera— i TAlguer.

MOURE - Es inexistent a Boí. D’altra banda, el gerundi no s’usa a la Torre de Cabdellá.

MUKY1R - No fou recollit per manca d’ús a Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,
Prats de Molió, Llavorsí i Artesa de Segre. A Valls, Reus, Tarragona, Sueca, Gandia,

Benigánim, Pego, Patró, Cocentaina, Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar diuen esmunyir, en lloc de

munyir.

NAIXER - A Granollers usen nat aplicat a les persones i nascut ais animáis. L’imperatiu no fou
recollit perqué no s’usava, o s’usava tan poc que els habitants interrogats no responien ni amb

espontaneitat ni amb seguretat.

OBRIR - A la Torre de Cabdella van dir que no s’usava.

OIR - S’usa únicament en la locució “oir missa”. Fou recollit només a les localitats següents,

peí fet que aquest verb no es va incloure a la llista fins el 1918: Sant Joan de les Abadesses,
Torelló, Solsona, Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca del
Penedés, Tarragona, Esterri d’Aneu, Bonansa, el Pont de Suert, Organyá, Tremp, Benavarri,
Sant Salvador de Tolo, Ponts, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell de Sió,

Bellpuig, Lleida, Sant Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre, Falset,
Gandesa, Calaceit, Tortosa, totes les localitats de Tarea valenciana, tret d’Alcoi i d’Alacant,
totes les localitats mallorquines i només Ciutadella i Sant Mateu d’Aubarca de Tarea
corresponent al menorquí i a Teivissenc, respectivament. Peí que fa a Ciutadella, Molí, nadiu
de la poblado, hi afegí les solucions corresponents.

A Bonansa, Benavarri i Tamarit de Llitera no utilitzen el verb oir, i diuen sentir missa, en lloc
d’coir missa’. A Benissa, Tárbena, Biar i Monóver , aquest verb no té gaire vitalitat i li manquen
solucions espontánies.
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OMPL1R - És inexistent i és substitui't per omplenar a Canet de Rosselló, Argelers, Ceret, Arles i
Prats de Molió, i per emplenar a Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Porté, Montlluís,

Fontpedrosa, Angostaría, Sallagosa, Puigcerdá, Macanet de Cabrenys, Campmany, Martinet,
Figueres, Camallera, Alós d’Aneu i Isavarre, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, Sort. Es
substituit per complir a Boí, la Torre de Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert, Balaguer, Lleida,

Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre; i per aplenar a Benavarri i Tamarit de Llitera.90

PAREIXER - No té gaire vitalitat en el catalá oriental ni en el catalá occidental. No fou
recollit, per inexistent o molt poc usat, a Campmany, Martinet, Rocabruna, Camprodon, Ribes
de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Olot, la Pobla de Lillet, Figueres, Bagá, Crespiá,
Sant Lloren9 de Morunys, Berga, Vic, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Centelles, Tossa de Mar,
Manresa, Lloret de Mar, Blanes, Vilanova d’Escornalbou, Artesa de Segre i Falset.

A Camallera, Mieres, l’Escala, Sant Feliu de Torelló, Amer, Girona, Solsona, la Bisbal de

l’Empordá, Pineda de Mar, Canet de Mar, Igualada, Terrassa, Valls, el Pont de Suert, Organyá,
Tremp, Sant Salvador de Tolo, Pons, Balaguer, Cervera, Bellpuig fou recollit el compost

aparéixer.; la flexió del qual és idéntica a la de paréixer.

PARTIR - No fou recollit a Sant Joan de les Abadesses, en el seu lloc diuen marxar—cf. QC7.

PÉIXER - És un verb molt poc estés. És inexistent a Macanet de Cabrenys, Campmany,
Martinet, Rocabruna, Cadaqués, Camprodon, Olot, Crespiá, Camallera, Mieres, FEscala,

Berga, Amer, Girona, la Bisbal d’Empordá, Vic, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Sant Feliu de

Guíxols, Tossa de Mar, Manresa, Lloret de Mar, Blanes, Pineda de Mar, Caldes de Malavella,

Canet de Mar, Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca del
Penedés, Valls, Reus, Vilanova d’Escornalbou, Tarragona,91 Organyá, Benavarri,92 Ponts,93
Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell de Sió,94 Cervera, Bellpuig, Lleida,95 Sant
Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre, Falset, Gandesa,96 Calaceit,97
Tortosa, l’Alguer i a totes les localitats pertanyents al valenciá i al balear.

90 Pero, el QC6 recull que diuen omplená.
91 Segons el QC4, diuen pasturar.
92 Segons el QC4, diuen apaixentá.
93 Segons el QC4, diuen pasturar a Ponts i a Balaguer.
94 Segons el QC6, diuen pasturar a Pradell de Sió, Cervera i Bellpuig d’Urgell.
95 Segons el QC4, diuen pasturar a Lleida i Sant Martí de Riucorb.
96 Segons el QC3, diuen pasturar.
97 Segons el QC7, diuen pasturar.
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PJL/ilYYER - No era emprat pels habitants de Morella, Llucena, Castelló de la Plana, Gandía,

Benigánim, Cocentaina, Alcoi, Biar, la Vila Joiosa, Monóver, Alacant, Elx. L’imperatiu no fou
recollit en algunes localitats per manca d’espontane’itat o de comprensió per part deis subjectes
interrogáis. A l’imperatiu s’incorporen formes pronominals amb el pronom de tercera

persona.

PLAURE - Es un verb poc usat. Ha estat substituit principalment per agradar. Es inexistent a

Mosset, Noedes, la Pobla de Lillet, Bagá, Llavorsí, Bonansa, la Seu d’Urgell, Bénavarri,
Tamarit de Llitera, Fraga, Calaceit, Morella, Vinarós, Benassal, Alcalá de Xivert, Llucena,
Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre), Llíria, Valencia, Sueca, Gandía, Benigánim, Pego,
Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar, la Vila Joiosa, Monóver, Alacant i Elx. També és inexistent a

totes les localitats balears i a l’Alguer.

El seu ús queda reduit a les funcions d’impersonal, i la seva flexió a les terceres persones de

singular [me plan, te plaña, ens plaurá..) a Martinet, Rocabruna, Camprodon, Ribes de Freser,

Crespiá, Mieres, Sant Llorenc de Morunys, Berga, Girona, Sant Bartomeu del Grau, Alós
d’Áneu, Isavarre, Esteró d’Aneu, Boí, Andorra la Vella, la Torre de Cabdella, Sort, Pradell de

Sió, Riba-roja d’Ebre, Falset, Gandesa i Patró (Valí de la Gallinera).

Al Pont de Suert i Bellpuig només eren vigents les terceres persones de singular del present,
del futur i del condicional.

A Puigcerdá, Maqanet de Cabrenys, Campmany, Cadaqués, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll,
Olot, Figueres, Camallera, l’Escala, Sant Feliu de Torelló, Amer, Solsona, la Bisbal d’Empordá,
Vic, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, Centelles, Tossa de Mar, Manresa,
Lloret de Mar, Blanes, Pineda de Mar, Caldes de Malavella, Granollers, Canet de Mar,

Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca del Penedés, Valls, Reus,
Vilanova d’Escornalbou, la Pobla de Segur, Organyá, Tremp, Pons, Artesa de Segre, Balaguer,

Cervera, Lleida, Sant Martí de Riucorb, la Granadella, Tortosa, Cocentaina, l’ús de plaure está
reduit a les frases fetes si usplau i si a Déuplau i no es coneixen altees formes que la de tercera

persona singular del present d’indicatiu.
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La conjugació completa fou recollida únicament a les quinze localitats següents: Canet de
Rosselló, Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret,
Arles, Sallagosa, Prats de Molió, Tarragona, Vilaller i Sant Salvador de Tolo.

PLOURE - Es un verb impersonal. El seu ús ordinari queda reduit a les terceres persones del

singular.

PODER - L’imperatiu no existeix, atés que el significat d’aquest verb exclou la possibilitat de
les formes imperatives.

PUDIR - No fou recollit per manca d’ús a Montlluís, Angostrina, Prats de Molió, Ripoll,

Berga, Sant Feliu de Torelló, Solsona, Esterri d’Áneu, Llavorsí, Organyá, Sant Salvador de
Tolo, Artesa de Segre, Balaguer, Cervera, Morella, Vinarós, Benassal, Morvedre, Valéncia,
Sueca, Gandia, Benigánim, Pego, Patró (Valí de Gallinera), Cocentaina, Benissa, Tárbena,
Alcoi, Biar, la Vila Joiosa, Monóver, Alacant i Elx.

Aquest verb tendeix a desaparéixer del llenguatge viu i és substituí! per la locució fer pudor.

Algunes localitats conjuguen només les formes d’indicatiu. A Pradell de Sió fou recollida la
flexió completa, tret de l’imperfet de subjuntiu, expressat mitjaneant la perífrasifessapudor.

L’imperfet de subjuntiu no fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera,
Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá,
Prats de Molió, Martinet, Andorra la Vella, Sort i la Seu d’Urgell.

Per raó del seu significat és un verb que mai no s’usa en les formes imperatives.

REBRE - A certes regions extremes del caíala occidental, en l’área valenciana i a TAlguer,
Tinfinitiu de rebre és substituit per recibir i tota la flexió d’aquest verb pertany a la III

conjugació. A Tamarit de Llitera, Calaceit i Llucena, que tenen recibir, no en fou recollida la
flexió.

REMETRE /PROMETRE - En el pía inicial de les enquestes, Alcover inclogué el verb remetre

i sobre la flexió d’aquest verb van ser interrogáis els habitants de les localitats visitades en les



Les dades verbals 83

eixides98 de 1906" (área pirinenca oriental i una part de Tarea corresponent al caíala

occidental), 1909 (Sant Hilari Sacalm, Caldes de Malavella i Granollers), 1910 (Vic i Alacant),
1913 (TAlguer), 1914 (Valls, Reus i Vilanova d’Escornalbou), 1916 (Centelles i Barcelona),
1917 (per territoris menorquins i eivissencs) i primera part de 1918 (per diverses localitats del
catalá oriental). Tanmateix, en veure que a molts deis pobles remetre era poc o gens usat, aquest

verb fou substituit per promeíre, que pertany originalment al mateix tipus de conjugació

(ambdós compostos de metre).xm En les excursions de 19181()1 (2a part), 1920 (Terrassa,
Tamarit de Llitera, Cervera i Bellpuig), 1921 (Eivissa, i la gran eixida de tres mesos per ierres

catalanes i valencianes),102 1923 (Ariany) i 1928 (Palma) fou recollida la flexió dialectal de

prometre.

Van ser interrogáis sobre la flexió de remetre els habitants de Canet de Rosselló, Mosset,
Noedes, Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles,

Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió, Macanet de Cabrenys, Campmany, Martinet, Rocabruna,

Cadaqués, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll Olot, totes les localitats de la zona oriental
—tret de Torelló, Solsona, Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca
del Penedés, Valls, Reus, Vilanova d’Escornalbou—, Alós d’Aneu, Isavarre, Boí, Esterri

d’Áneu, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Sort, la Seu d’Urgell, la Pobla
de Segur, Tremp, Alcoi, Alacant, totes les poblacions de Menorca, Corona, Sant Jordi de ses

Salines, Jesús, Eivissa, Sant Francesc de Formentera i TAlguer.

Sobre la flexió de prometre foren interrogáis els parlants de Sant Joan de les Abadesses, Sant
Feliu de Torelló, Solsona, Igualada, Terrassa, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Vilafranca
del Penedés, Tarragona, Esterri d’Aneu, el Pont de Suert, Sort, Organyá, Tremp, Benavarri,
Sant Salvador de Tolo, Ponts, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Balaguer, Pradell de Sió,

Cervera, Bellpuig, Lleida, Sant Martí de Riucorb, Fraga, la Granadella, Riba-roja d’Ebre,
Falset, Gandesa, Calaceit, Tortosa, Morella, Llucena, Valéncia, Cocentaina, totes les

poblacions de Mallorca i de Menorca, Sant Mateu d’Aubarca i la Vila d’Eivissa.

98 vegeu l’epígraf § 2.1 del capítol següent, L'obtenáó de les dades. Les localitats enquestades. Cronología, per a una
informado mes precisa sobre la cronología de les eixides filológiques dutes a terme per Alcover.

99 Vegeu “Dietari de Tescursió filológica feta amb el Dr. Schádel dins els domini catalá, de 31 de juliol a 13 de
setembre de 1906” (BDLC, III, 257-367).

100 En Texposició i desenvolupament de les formes verbals que apareixen en LaFV s’obvien els prefixos, de
manera que les variants morfológiques vénen expressades peí paradigma de METRE.
íoi Vegeu “Dietari de Peixida p*el Reyne de Valéncia i Catalunya occidental (1918) (BDLC, X, 165-252).
102 Vegeu “Dietari de l’Eixida Filológica per tot Catalunya i el Reyne de Valencia de dia 26 de juny a 23 de

novembre de 1921” (BDLC, XII, 145-335).
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Remetre no fou recollit per manca d’ús a les localitats de Formiguera, Argelers, Puigcerdá,
Macanet de Cabrenys, Campmany, Martinet, Rocabruna, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll,
Olot, la Pobla de Lillet, Figueres, Mieres, l’Escala, Sant Llorenc de Morunys, Berga, Sant
Bartomeu del Grau, la Bisbal d’Empordá, Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, Centelles, Manresa,
Lloret de Mar, Blanes, Pineda de Mar, Caldes de Malavella, Canet de Mar, Valls, Reus, Alós

d’Aneu, Isavarre, Esterri d’Aneu, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, la Torre de Cabdella,

Sort, la Seu d’Urgell, Alcoi i es Castell.

El verb prometre no fou enquestat per oblit a Artesa de Segre, Pradell de Sió, Vinarós, Benassal,
Alcalá de Xivert, Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre), Llíria, Sueca, Gandía, Benigánim,

Pego, Patró (Valí de la Gallinera), Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar, la Vila Joiosa, Monóver,
Alacant i Elx.

ROMPRE - És inexistent a Canet de Rosselló, Formiguera, Argelers, Porté, Montlluís,

Angostrina, Sallagosa, Puigcerdá, Martinet, la Pobla de Lillet, Bagá, Sant Llorenc; de Morunys,
Centelles, Barcelona, Valls, Reus, Vilaller, Sant Martí de Riucorb i Alcalá de Xivert.

Té molt poca vitalitat, de manera que no hi ha seguretat peí que fa a la seva flexió, a Macpanet
de Cabrenys, Campmany, Rocabruna, Camprodon, Ripoll, Olot, Figueres, Crespiá, Berga,
Manresa, Santa Coloma de Queralt, Isavarre, Llavorsí, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera i

Bellpuig.

A Prada només s’usa en l’expressió s’ba romput un os. A Cervera només l’usen alguns vells. En
el catalá continental, aquest verb va perdent ús i cedeix el seu lloc al verb tremar.

SEURE - Ha estat substituit per estar sentat a Argelers,103 Fontpedrosa, Ceret, Arles,

Puigcerdá,104 Martinet, Alós d’Áneu, Isavarre, Esterri d’Áneu, Llavorsí, Vilaller, la Torre de

Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert, Sort,105 Benavarri, Tamarit de Llitera, Fraga, la
Granadella, Gandesa, Calaceit i Tortosa. Tampoc no existeix a cap localitat de Tárea
valenciana.

103 Segons el Qcschal, diuen sentarse a Argelers, Ceret, Arles i la Torre de Cabdella.
104 Segons el Qcschal, diuen assentarse a Puigcerdá, Isavarre, Esterri d’Aneu, Llavorsí i Vilaller.
105 Segons el Qcschal, diuen assentarse.
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A la Pobla de Segur i a Artesa de Segre és poc usat; per tant, no fou transcrit per manca

d’espontaneitat. Tanmateix, per bé que l’any 1906 a la Pobla de Segur i a Tremp els habitants
declararen que no l’usaven, l’any 1921 digueren que sí.106 A la Pobla de Segur, pero, s’utüitzava
molt poc.

No van saber formar el gerundi a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada i

Argelers.

SOLER - És un verb defectiu, el seu ús normal es redueix a les formes de present i d’imperfet
d’indicatiu. En els altres temps personáis s’usa poc, i rinfinitiu, el participi i el gerundi

s’empren rarament.

De manera esporádica, a Monóver fou recollida la forma de fu tur soldré, i a Alcoi i Alacant la
del subjuntiu solga. No s’utilitza a Formiguera, Fontpedrosa, la Bisbal d’Empordá, Vilafranca
del Penedés, Alós d’Aneu, Vilaller, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur i l’Alguer. A
Bonansa només l’usaven en les formes d’imperatiu i les del plural del present.

SORTIR - És inexistent a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,
Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Prats de Molió, Boí,
Vilaller, Bonansa, Benavarri, Tamarit de Llitera, Fraga, Calaceit, Morella, Benassal, Alcalá de

Xivert, Llucena, Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre), Llíria, Valencia, Sueca, Gandia,

Benigánim, Pego, Patró (Valí de Gallinera), Cocentaina, Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar, la Vila
Joiosa, Monóver, Alacant, Elx i l’Alguer. En aquesta darrera localitat és substituit per eixir.

TÉMER - És un verb poc usat. A moltes comarques no l’empren mai i és substituit per la
locució teñirpor / tindre por. És inexistent a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera,
Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Prats de
Molió, Martinet, Rocabruna, Cadaqués, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, la Pobla de Lillet,
l’Escala, Sant Feliu de Torelló, Solsona, la Bisbal d’Empordá, Sant Hilari Sacalm, Caldes de

Malavella, Canet de Mar, Valls, Vilanova d’Escornalbou, Alós d’Áneu, Isavarre, Estem

d’Áneu, Vilaller, la Torre de Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert, la Pobla de Segur, Organyá,

Tremp, Pons, Artesa de Segre, Tamarit de Llitera, Cervera, Bellpuig, Sant Martí de Riucorb,

m Aquesta vacillació pot interpretar-se com el resultat de l’entrevista a uns informants inadequats o com la
manifestació de la variació lingüística condicionada peí factor temps.
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Riba-roja d’Ebre, Falset, Gandesa, Morella, Benassal, Llucena, Castelló de la Plana, Sagunt

(Morvedre), Llíria, Valencia, Sueca, Gandia, Benigánim, Pego, Patró (Valí de Gallinera),
Cocentaina, Benissa, Tárbena, Alcoi, Biar, la Vila Joiosa, Monóver i Alacant.

TREURE - No s’usa a Boí, Bonansa, Benavarri, Tamarit de Llitera i Monóver. En aqüestes

localitats s’ha introduit el castellanisme sacar en lloc de traure. A Elx, traure ha pres el significat
del castellá traer.

Una segona agrupado está formada per un conjunt de verbs —o per determináis temps

d’alguns verbs— que no van ser aplegats o que ho foren només de manera parcial en diverses
localitats. Les causes, pero, no s’indiquen de manera explícita a LaFl/.

AJUPIR. - Foren recollides només les formes d’infinitiu i de present d’indicatiu a Canet de
Rosselló, Mosset, Noedes, Prada, Argelers, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Prats de
Molió, Andorra la Vella, Llavorsí, Sort i la Seu d’Urgell.

BEURE - A Artesa de Segre només foren recollides les formes d’infinitiu, participi i de la

primera i segona persones del singular del present d’indicatiu.

BULLIR - No va ser recollit a Llavorsí. El present i l’imperfet de subjuntiu no foren recollits a

Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís,

Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió, Martinet,

Cadaqués, Ribes de Freser, Ripoll, Figueres, Andorra la Vella, Sort, la Seu d’Urgell, Artesa de

Segre. L’imperfet de subjuntiu no fou recollit a Maganet de Cabrenys, Campmany, Rocabruna,

Camprodon, Olot, la Pobla de Lillet, Bagá, Crespiá. L’imperatiu no fou recollit a totes les
localitats.

CABRE - No va ser recollit a Vic.

CALDRE - L’imperatiu d’aquest verb no va ser recollit.
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CONÉIXER - No fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada,

Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats
de Molió, Martinet i la Torre de Cabdella.

CONSENTIR - L’imperfet de subjuntiu no fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes,

Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles,

Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió, Martinet, Andorra la Vella, Llavorsí, Sort, la Seu d’Urgell.

L’imperatiu no fou recollit a totes les localitats.

COLIJR - No fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Prada, Montlluís,

Fontpedrosa, Ceret, Arles, Prats de Molió i Artesa de Segre.

CORRER - L’imperatiu no fou recollit a totes les localitats.

COSIR - El present i Pimperfet de subjuntiu no foren recollits a Andorra la Vella, Llavorsí,
Sort, la Seu d’Urgell, Tamarit de Llitera. El present de subjuntiu no va ser recollit a Tamarit de
Llitera.

CRUIXIR - El present de subjuntiu no fou recollit a Andorra la Vella, Sort, la Seu d’Urgell.

L’imperfet de subjuntiu no fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Prada, Montlluís,
Fontpedrosa, Ceret, Arles, Sallagosa, Campmany, Rocabruna, Cadaqués, Camprodon, Ribes
de Freser, Olot, Crespiá, Isavarre, Andorra la Vella, Llavorsí, Sort i la Seu d’Urgell. L’imperatiu
va ser enquestat a totes les localitats.

DEURE - No fou recollit a Artesa de Segre.

DOLDRE - Els gerundis són absents de moltes localitats.
DUR - No fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,

Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió,
Martinet, Vic, Alós d’Áneu, Isavarre, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, Sort i la Seu d’Urgell.

ÉSSER - L’infinitiu no fou recollit a Formiguera. L’imperatiu no fou recollit ni a Vic ni a

l’Alguer.
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ESTAR - No fou recolíit a Artesa de Segre.

FER - No fou recolíit a Vic.

FUGIR - El present de subjuntiu i l’imperfet de subjuntiu no foren recollits a Alós d’Áneu,
Isavarre, Andorra la Vella, Llavorsí, Sort i la Seu d’Urgell.

FLUIR - El present de subjuntiu no va ser recolíit a Andorra la Vella, Llavorsí, Sort, la Seu
d’Urgell. L’imperatiu no fou recolíit a totes les localitats.

MERÉIXER - No fou recolíit a Cervera.

MORIR - No va ser recolíit l’infinitiu de les localitats pertanyents a l’eivissenc i a l’alguerés.

L’imperfet de subjuntiu no fou recolíit a Andorra la Vella i Artesa de Segre. L’imperatiu no

fou recolíit a totes les localitats.

MOURE - No fou recolíit a Benavarri, Artesa de Segre, Lleida, la Granadella i Sant Climent.

NAIXER - A Boí falta la primera persona del singular del present d’indicatiu.

OBRIR - El gerundi no fou recolíit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada,

Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats
de Molió, Martinet, Cadaqués, Ribes de Freser, Ripoll, Olot, la Pobla de Lillet, Figueres, Bagá,
Sant Lloren9 de Morunys, Alós d’Áneu, Isavarre, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, Bonansa,

Sort, la Seu d’Urgell, Castelló de la Plana, Sagunt (Morvedre), Llíria, Valencia. El present de

subjuntiu no fou recolíit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,
Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió,
Martinet, Alós d’Áneu, Isavarre, Andorra la Vella, Sort, la Seu d’Urgell.

OMPUR - A Artesa de Segre foren recollides únicament les formes d’infinitiu, de gerundi i de

participi.

RAREIXER - L’imperatiu no fou recolíit a totes les localitats.



Les dades verbals 89

PÉIXER - No fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada, Argelers,
Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió,
Alós d’Áneu, Isavarre, Boí, Esterri d’Áneu, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, la Torre de

Cabdella, Sort i la Seu d’Urgell.

A Ribes de Freser, Ripoll, la Pobla de Lillet, Bagá i Sant Lloren de Morunys foren recollits
únicament rinfinitiu, el present d’indicatiu i l’imperfet d’indicatiu.

PEANYER - No fou recollit a Canet de Rosselló, Mosset, Noedes, Formiguera, Prada,

Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats
de Molió, Martinet, Rocabruna, Camprodon, Bagá, Crespiá, Sant Lloren^ de Morunys, Berga,
Sant Bartomeu del Grau, Vic, Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Centelles, Manresa, Caldes de

Malavella, Granollers, Valls, Reus, Vilanova d’Escomalbou, Alós d’Áneu, Isavarre, Boí, Esterri
d’Áneu, Andorra la Vella, Llavorsí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Sort, la Seu d’Urgell, Corona,
Sant Jordi de ses Salines, Jesús, Sant Francesc de Formentera i l’Alguer.

PODER - No fou recollit a Vic.

PRENDRE - El gerundi no fou recollit a totes les localitats.

SABER - No fou recollit ni a Vic ni a l’Alguer.

SENTIR - El present i l’imperfet de subjuntiu no foren recollits a Canet de Rosselló, Mosset,
Noedes, Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret, Arles,
Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió, Andorra la Vella, Llavorsí, Sort i la Seu d’Urgell.

TREURE - Falta el gerundi a la Torre de Cabdella i la Pobla de Segur.

La manca d’ús o l’oblit provoquen, dones, que la conjugació de la setantena de verbs que

recull EaFV no sigui completa.
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1.3.3. Observacions telatíves a la transcripció de les formes verbals. El signes fonétics
emprats en “La flexió verbal”

Les formes verbals són desenvolupades al llarg de FaFl/ i transcrites fonéticament. Per tal
d’aplicar requivaléncia correcta ais diversos símbols emprats, cal consultar la página 7 de la
introducció, on Molí presenta un esquema del signes vocálics i consonántics utilitzats.
Tanmateix, atés que algunes formes contenen uns diacrítics no explicitats en aquest apartat, cal
recorrer a la Introducció de la primera edició del DCVB1 (p. XXII) per obtenir una explicació
més explícita i extensa deis inventaris fonétics vocálics i consonántics emprats. El sistema
presentat per Molí es completará, dones, amb aquests comentaris.

Les taules següents incorporen els signes fonétics emprats per l’AFI en relació amb el
vocalisme (8) i amb el consonantisme (9), que es corresponen amb els que apareixen en

LaFV.

I.3.3.I. El sistema vocálic

La taula següent inclou la representado de les vocals [a], [a], [a], [oe], [e], [i], [o], [u], [y], que, en

alguns casos, incorporen diacrítics que indiquen diferents graus d’obertura i de nasalitat:107

(8)
Al9ament de la GRAU D’OBERTURA
llengua

Ir 2n 3r 4t 5c 6é 7c
nasal no

nasal
nasal no

nasal
nasal no

nasal
nasal no nasal nasal no nasal nasal no nasal nasal no nasal

Anterior T i, y e é e e e e ae

Posterior ü u o 6 0 5 0 0 a a a

Neutre
3 3 á a

[i] -vocal anterior no arrodonida, molt tancada, equival a la i castellana i francesa. S’articula
amb el eos de la llengua en posició máximament aleada i enlairada en direcció al paladar.

[e] - vocal anterior no arrodonida, quasi tan tancada com la i; presenta un segon grau

d’obertura.

[e] - vocal anterior no arrodonida, tercer grau d’obertura; és la e tancada usual deis mots vent,

festa\ equival a la e castellana de queso. S’articula amb el eos de la llengua en posició bastant
avancada i relativament a prop del paladar.

1(l' En la descripció deis sons, es recullen les observacions del DCYB1.
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[é] - vocal anterior no arrodonida, del mateix timbre que la [e] pero molí relaxada; és la - ’a final

de frases a certes comarques, i de vegades es relaxa tant com la [a].

[e] - vocal anterior no arrodonida, quart grau d’obertura; és la e oberta continental en mots

com cel, peu, ciencia-, equival a la f del francés mer. S’articula amb la llengua en una posició
relatívament plana i l’arrel de la llengua es troba en una posició una mica mes retreta que en

l’articulació de la [e].

[e] - vocal anterior no arrodonida, oberta com la [s], pero molt relaxada; és la -a final de frase a

certes comarques, i a vegades es relaxa tant que es torna una [a],

[e] - vocal anterior no arrodonida, cinqué grau d’obertura, i, per tant, més oberta que la [e]. És
la e oberta de Mallorca i Menorca.

[se] - vocal anterior no arrodonida, sisé grau d’obertura; és una a palatalitzada, d’obertura

intermédia entre a i [e], tal com pronuncien la a tónica els nadius de Felanitx. S’articula amb la

llengua molt abaixada i clarament avadada.

[a] - vocal oberta, no arrodonida. S’articula amb una posició máximament baixa de la llengua i
amb una constricció a la part inferior de la faringe.

[a] - vocal oberta, una mica posterior i en alguns casos pot adquirir un matís nasal ([a]).

Representa la pronúncia molt relaxada que pren la a, final de frase, a certes comarques.

[a] - vocal posterior no arrodonida. Així pronuncien certes a tóniques a algunes regions
catalanes. D’aquesta manera pronuncien també les o obertes els nadius de Felanitx i alguns
pobles de Mallorca. S’articula amb la llengua en una posició máximament baixa i endarrerida.

[o] - vocal posterior arrodonida. És la o oberta de Mallorca i Menorca.

[o] - vocal posterior arrodonida, menys oberta que la [o]; representa la o oberta en el catalá
continental. S’articula amb el dors de la llengua for9a abaixat i proper a l’úvula; l’arrel es troba
en una posició més retreta que en l’articulació de la [o].

[o] - vocal posterior, molt relaxada i poc arrodonida. És així com alguns pobles mallorquins

pronuncien la -a final.

[o] - vocal posterior arrodonida. S’articula amb el dors de la llengua relatívament elevat, sense
arribar a l’extrem superior de l’espai vocálic. A més, el dors es troba en una posició retreta, en
direcció a la part posterior del vel del paladar.

[o] - vocal posterior arrodonida i molt tancada; molt acostada a la u.

[u] - vocal posterior arrodonida amb la mínima obertura. S’articula amb el eos de la llengua
retret i máximament acostat al vel del paladar.
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[y] - vocal anterior arrodonida amb obertura mínima (u francesa i ü alemanya). En catalá no

s’usa normalment, pero a vegades la pronuncien en lloc de la i per donar gran intensitat a

l’expressió. S’articula amb el eos de la llengua en posició máximament avadada i enlairada en

direcció al paladar. En la producció d’aquest so hi ha arrodoniment deis llavis.

[a] - vocal no arrodonida, que es produeix alcant tota la llengua una mica enrere i obrint molt

poc la boca. S’articula, dones, amb la llengua en una posició neutra: ni avanzada ni retreta, ni
elevada ni abaixada.

[oe] - representa la mateixa articulado que la vocal neutra, pero arrodonida (molt semblant a la
eu francesa o o alemanya). Es així com a certs pobles de Mallorca pronuncien la [á] i en el

Capcir la ú.ws

Finalment, i peí que fa a la representado de les ee, la descripció vocálica no inclou la vocal

mitjana del rossellonés [e]; tanmateix, aquesta vocal apareix en LaFV en algunes localitats

rosselloneses en la flexió de verbs que poden presentar una e tónica en el radical (per exemple,
ésser, teñir, haver o fer).

I.3.3.2. El sistema consonántic

Les consonants són representades amb els signes següents: [b], [f3], [tj], [d], [5], [f], [pf], [g],

[^3]» M» M» Ül, DI» M» [c],109 [1], [t], [X], [m], [ig], [n], [n], [g], [p], [r], [r], [s], [j], [ts], [t], [w], [v],

[6v], [z], [dz], [3].

1,18 Vegeu el BDLC (III, 275-276): El que és notable aquí és el participi passiu en -ut (cregUT, begUT, mogUT)
que fa la ‘u’ com una ‘e’ fosca, molt fosca, quasi com la ó alemanya, i així diuen cregcét, begeét, degeét, mugoét, etc.

1119 Consonant mediopalatal oclusiva sorda. Es un so simple i totalment palatal, sense cap element velar. És així
com pronuncien els nadius de Palma la k seguida de a, e o /.
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(9)
Punt
d’articulació

Odusives Fricatives110 Africades Vibrants Laterals Nasals

sorel sonor sord sonor sord sonor

Bilabials
p b P m

Bilabiovelars w

Labiodentals f v nj
Linguodentals t d ó
Alveolars s z ts dz r r 1 n

Prepalatals J 3 tf 33 n

Mediopalatals c i j i X J»
Velars k 9 Y i 9
Uvular R

Cal constatar que ha estat necessari complementar les informacions relatives a la representació
fonética de les consonants amb les observacions extretes del DCBV1, atés que la consulta
exclusiva de LaFV generava dos tipus d’incoheréncies en relació amb la transcripció de les
dades: d’una banda, alguns deis signes representats en les taules no apareixen mai en la

transcripció; d’una altra banda, i en sentit contrari, alguns del signes amb qué són transcrites
algunes formes verbals no coincideixen amb cap deis signes inclosos en les taules.

Deixant de banda aquest desequilibri, que amb les informacions complementáries del DCVB1
s’ha pogut resoldre satisfactóriament, cal incidir en les representacions fonétiques mes

idiosincrátiques que presenten algunes de les localitats estudiades i que l’apartat següent

s’encarregará d’actualitzar. Per tal d’obtenir la máxima informació possible sobre les
característiques fonétiques i morfológiques de les diferents localitats ha calgut recorrer a les
observacions complementáries que, relacionades amb aquests aspectes, es troben en el BDLC
i en els diferents quaderns de camp. Cal destacar, pero, i peí que fa a la sistematicitat de les
observacions incloses en les fonts esmentades, que no totes les localitats apleguen la mateixa
quantitat d’informació. Així, hi ha localitats que no reben cap comentan; d’altres recullen
comentaris puntuáis; en d’altres, per contra, les observacions reflecteixen una voluntat de
caracterització sistemática tant des del punt de vista fonétic com morfológic, i en alguns casos

fins i tot sintáctic i léxic. Aquesta asistematicitat es justifica peí fet que aquests comentaris
estaven inclosos en el BDLDC, revista que, tot i ser la primera revista filológica d’Espanya,
tenia una voluntat majoritáriament divulgadora.

Es manté en tots els casos la terminología proposada a LaFl .
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1.4. Caracterització foneticomorfológica

Algunes de les eixides filológiques d’Alcover compten amb una ressenya més o menys extensa
en les pagines del BDLC. Al llarg de cadascun deis itineraris, al marge de servar un control
forca rigorós peí que fa a l’espai i al temps (localitats recorregudes i calendari establert),
s’entrelluquen altres observacions complementáries relacionades amb els contactes que

Alcover establia per aconseguir informants, amb les relacions humanes que es generaven, amb
els col-laboradors més propers amb qué comptava, amb les tasques addicionals —conferencies
o xerrades— que realitzava o amb les experiéncies resultants de les enquestes. Tot aixó

barrejat amb breus descripcions impressionistes i, en alguns casos, subjectives, d’algunes de les
localitats que visitava.

La majoria deis dietaris no contenen aspectes específics relatáis ais resultats de les enquestes.

Solament quatre dietaris —“Eixida filológica” (BDLC, VII, 65-76), “Dietari de l’eixida p’el
Reyne de Valencia i Catalunya occidental (1918)” (BDLC, X, 165-252), “Dues eixides

filológiques que ens passá per malla dóname conte. Eixida a Menorca” (BDLC, XI, 28-34) i
“La derrera eixida de conjugació i altres erbes a diferents pobles de Mallorca” (BDLC, XI, 34-

59)— presenten les característiques fonétiques i morfológiques més rellevants de cada
localitat. La raó principal, insinuada en l’apartat anterior, rau en el fet que la revista tenia una

funció divulgadora i evitava penetrar en aspectes especialitzats que haurien estat dificultosos

per a un lector sense massa formació lingüística.111 Es peí mateix motiu que les transcripcions
fonétiques emprades en el BDLC són sumament laxes i sovint es barregen amb les
realitzacions ortográfiques. Tanmateix, els dietaris esmentats contenen explicacions

lingüístiques complementáries que donen una informació precisa sobre les característiques
d’un determinat so o sobre certs aspectes morfológics, de carácter sovint idiosincrátic, que
tenen un gran interés des d’un punt de vista dialectal. Totes aqüestes observacions

complementen ImFV i s’han de prendre en consideració —malgrat algunes divergéncies que

es puguin presentar— a l’hora d’analitzar les formes verbals d’aquest recull. D’altra banda, és

gairebé segur que el mateix Alcover hauria utilitzat aquesta informació per complementar
l’historial que, juntament amb els verbs especiáis, hauria d’haver clos el volum cinqué de
LaFV.

111 Per aquesta mateixa raó, Molí, en editar el Dietari de l’excursiófilológica (1906) en commemoració del cinquanté
aniversari de la mort d’Alcover, prescindeix deis fragments exclusivament lingüistics (vegeu, per exemple, la nota
“El dialecte de Yilaller- La concordanca del participi i l’auxiliar ésser”) i hi inclou solament els comentaris més
generáis que feien referencia a les incidéncies del viatge i a les curiositats o anécdotes que s’hi produien.
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El BDLC esdevé, dones, una pe9a clau per complementar algunes informacions que en LaFV

queden esbossades, pero que requereixen un comentari ulterior. Altres observacions

fonétiques i morfológiques que cal prendre en consideració són els dotze quaderns de camp

esmentats en la primera part d’aquest capítol. Addicionalment, una altra font que no es pot

menystenir és l’article “Una mica de dialectologia catalana”,112 que ofereix una visió
sistematitzada deis aspectes fonétics més rellevants extrets de les eixides que Alcover havia

pogut fer fins a la seva publicado el 1908. Alcover, per elaborar aquest treball, es val deis
resultáis deis seus estudis extrets al llarg de les seves eixides per algunes de les poblacions de
Valencia, Catalunya i el Rosselló (el 1902), per Tarea pirinenca oriental i per una part del catalá
occidental (el 1906).

El present apartat té la finalitat d’aprofundir en alguns aspectes fonétics i morfológics que, en

general, es troben presents en les dades de LaFV. D’aquesta manera, s’ordenen i se

sistematitzen totes les informacions de carácter lingüístic que s’inclouen en el BDLC i en els
diversos quaderns de camp i que són resultat de les enquestes realitzades sobre la morfología
verbal catalana. En primer lloc, es faran unes consideracions fonétiques de carácter general,

que incidirán en els aspectes fonétics més destacats relatius al vocalisme —tónic i áton— i al
consonantismo, els quals permeten, a través de les seves coincidéncies, Tagrupació de les
localitats que experimenten els mateixos fenómens fonétics. Un segona part fa unes

consideracions més especifiques sobre els indrets que formen part de cadascuna de les árees
dialectals establertes per Alcover. Aquest tipus d’informació, per raó de la seva asistematicitat
peí que fa al conjunt de localitats, no origina sempre uns resultats uniformes ni homogenis.

Tanmateix, a causa del seu interés i valor complementan no es poden deixar de banda.

1.4.1. Aspectes generáis

L’article “Una mica de dialectologia catalana” conté tres tipus d’informació. En primer lloc, la

que procedeix del resum i deis comentaris crítics113 de les aportacions d’Alfred Morel-Fatio i
de J. Saro'íhandy dins Grundiss der Fomanischen Fhilologie del Dr. G. Gróber sobre el catalá. En
segon lloc, la que recull les observacions ampliades ofertes per Alcover, en relació amb els
comentaris de Morel-Fatio i de Saroihandy sobre els diferents fenómens que afecten el
vocalisme i el consonantisme en les diverses varietats del catalá. Aqüestes observacions están

112 Certament, aquest article marca una fita important en el desenvolupament deis estudis dialectals, fins al punt
que Meyer-Lübke considera que amb ell es funda la dialectologia catalana (BDLC, XIV, 118-119).

H3 Yegeu Molí (1962: 92) en relació amb l’encert d’algunes de les rectificacions proposades per Alcover.
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basades en les enquestes realitzades per Alcover (sobretot les de 1902 i 1906). En darrer lloc,
la que procedeix de les comunicacions subministrades per diferents col-laboradors. En aquest

cas, les localitats apareixen en cursiva en el text original, per tal de diferenciar-les de les que

foren visitades per Alcover. Tret d’algunes excepcions, el present apartat no les ha incloses,
atés que es parteix sempre deis resultats obtinguts a través de les enquestes.114

1.4.1.1. Vocalisme

1.4.1.1.1. Vocalisme tónic

La a tónica de la primera i segona persones del plural del present d’indicatiu deis verbs de la I

conjugació i la segona persona del plural de Pimperatiu pren, a partir de la base llatina
(aestimamus, aestimatis, aestimate), diferents solucions en fundó de les localitats. Així,

1) es pronuncia [e] a quasi tot el País Valencia i a una part de la Catalunya occidental (Elx,
Alacant, Novelda, Monóver, Biar, la Vila Joiosa, Benissa, Gandia, Alcoi, Ontinyent, Xátiva,
Sueca, Valencia, Sagunt (Morvedre), Castelló de la Plana, Alcalá de Xivert, Benassal, Vinarós,
Tortosa, Tarragona,115 Cervera, Tárrega, Lleida, Balaguer i la Seu d’Urgell). També tenen la [e]
a Sort, Llavorsí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur i Tremp, pero convivint amb una altra
solució;

2) es pronuncia [e] a quasi tota la resta de Catalunya: al Rosselló (a Canet de Rosselló i

Argelers), al Vallespir (a Ceret, Arles, Prats de Molió), al Conflent (a Mosset, Prada,

Fontpedrosa),116 a la Cerdanya (a Montlluís i Martinet), a Solsona, Berga, Sant Llorenc de

Morunys, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Bartomeu del Grau,

Camprodon, Rocabruna, Olot, Besalú, Crespiá, Ma9anet de Cabrenys, Figueres, Vilabertran,
Palamós, Girona, Canet de Mar, Mataró, Barcelona, Terrassa, Manresa, Igualada. També

apareix a Puigcerdá, Angostrina, Andorra, Campmany, pero alternant amb una altra solució;
3) es conserva [a] a les Balears i a moltes regions de la Catalunya occidental: Calaceit, Gandesa,
Boí, Vilaller, Alós d’Áneu, Isavarre, Esterri d’Áneu, Andorra la Vella, Artesa de Segre, Porté,
Sallagosa; i, convivint també amb una altra solució, a Tremp, la Pobla de Segur, la Torre de
Cabdella, Llavorsí, Sort, la Seu d’Urgell, Puigcerdá, Angostrina i Campmany.

114 En general, amb aquest mateix criteri, i tret d’excepcions significatives, solament se citen les localitats que
apareixen en LaFl

115 A Tarragona, pero, emmarcada en l’área del catalá oriental, es pronuncia [é], segons LaFV.
116 També a Noedes, pero aquesta localitat no va ser visitada directament per Alcover, sino que va rebre la

informació d’algú que hi havia estat i que ho coneixia bé.
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La -a- llatina tónica també es modifica en [e] i [e] en totes les persones de l’imperfet de

subjuntiu de la primera conjugació en les mateixes localitats que en els punts 1 i 2 esmentats

en el parágraf anterior. Tret de les Balears, on es conserva intacta la -a-, l’imperfet en [e]

predomina en la Catalunya occidental i [e] en el caíala oriental. Cal remarcar, pero, que aquesta

divisió és excessivament simplificadora. En LaFV solament algunes de les localitats del

pirinenc oriental tenen l’imperfet de subjuntiu en [e]. Només Amer, pertanyent al catalá

oriental, presenta una forma alternativa. La resta de localitats que formen part d’aquesta área
fan l’imperfet de subjuntiu en [e]. Alcover només trobá l’imperfet de subjuntiu en -as a la Seu

d’Urgell i a Artesa de Segre.117

La -a tónica llatina de la primera i segona persones del plural del subjuntiu de la 2a, 3a i 4a

conjugació118 ha canviat en:

1) [á] a totes les Balears, tret d’aquells pobles que fan [é] tota [á];

2) [é] a la resta de pobles de les Balears, a tota la Catalunya oriental, tret de Formiguera

(Capcir) que fa [e].119 Dins el Rosselló, pero, la [e] és poc oberta;120

3) [é] a la resta del territori, tret d’algunes comarques, sobretot del regne de Valencia, on

conserven la [á], entre altees, a Alcoi, la Vila Joiosa, Biar i Benissa.

A Felanitx la a tónica es pronuncia [é]121 ([cép]), pero a Son Servera no és tan sistemática; a

Sineu, la a tónica sona [e] o [e] darrere de palatals o velars [kujiéds] [kéwra]; a Palma sona [e]

[vikéri], [Xégrimas] en aquests contextos.

A Sóller i Artá, la a tónica final, que no duu cap consonant darrere, es pronuncia acabant amb
una e tancada, desmaiada, formant una mena de diftong. “La e hi sona molt poc, just una

micoyina. Es una cosa mala de descriure” (Alcover 1908c: 215).

La e tónica pot adquirir, segons Alcover, diferents gradacions i matisos. De ee tóniques en

distdngeix, almenys, dues de tancades (la de les Balears i de la Catalunya oriental, i la de la
Catalunya occidental, molt més tancada, que en alguns llocs acaba en [i]), i dues d’obertes

117 Aquesta localitat, pero, segons LaFl \ realitza l’imperfet en [ése].
118 És interessant de destacar la divisió en quatre conjugacions que proposa a Alcover i que s’allunya de la

divisió presentada a LaFV.
119 En LaFV no hi constancia d’aquesta realització.
120 Aquesta observado remet a la transcnpció utilitzada per definir fonéticannent la e d algunes localitats

rosselloneses ([e]).
121 El signe utilitzat a LaFVés, pero. [as].
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(l’ordinária del catalá continental i la de les Balears, que és més oberta, i que a les orelles d’un

estranger sona quasi una a). D’altra banda, també hi ha vocals enfosquides, característiques de
les Balears; és a dir, la [ce], que és més enfosquida i que s’acosta a la eu francesa i o alemanya,
sense que arribi a ser própiament com aqüestes, i que és exclusiva d’Artá i de Son Servera. I
encara hi ha una e tónica al Rosselló, Conflent i Vallespir, que és quasi com la [ce] mallorquina.
Alcover la va trobar en indrets com Pesillá de la Ribera i Sant Llorenc de la Salanca. Cap

d’aquestes dues localitats, pero, és inclosa a LaFV.

La [a] tónica balear es correspon amb la [é] del catalá oriental i amb la [é] del catalá occidental i
del valenciá, tret d’algunes excepcions. Pero dins les Balears no totes les localitats pronuncien

aquesta [á] sino que la fan [é], una e una mica més oberta ([e]) que a la Catalunya oriental, a

Binissalem, Alaró, Maó, Alaior, Fomells, Sant Rafel i altres localitats d’Eivissa.122

La e llatina de la primera i segona persones del plural del subjuntiu deis verbs de la I

conjugado presenta una pronúncia triple dins el domini catalá: es pronuncia [é] al País

Valenciá i a la Catalunya occidental; es realitza [é] a la Catalunya oriental i a les localitats

balears que, en lloc de [á] fan [é]; i, finalment, en altres indrets de les Balears sona [á], A

Felanitx la fan [aé].123

A Sineu, la e tónica darrere un so palatal sempre és tancada; en altres localitats balears fan [á]

aquesta e, tret de Binissalem, Alaró, Lloseta, Maó, Alaior, Fomells, que amb tota la Catalunya

oriental, la fan [é].

La [e] de la segona i tercera persones del singular i la tercera del plural del present d’indicatiu
del verb teñir es pronuncia [e] a Andorra la Vella, Llavorsí, Esterri d’Aneu, Vilaller, Boí, la

Torre de Cabdella, mentre que a la resta del domini catalá la fan [e]. D’altra banda, hi ha llocs
on la e pot tancar-se tant que esdevé una [i]. A Isavarre, Alós d’Aneu, la Torre de Cabdella, la
Pobla de Segur i Tremp sona [i] la [e] de la primera, segona i tercera persones del singular i la
tercera del plural del present d’indicatiu del verb teñir, tink, tins o tis, ti, finen.

122 En alguns casos, pero, vacil-la l’ús d'aquesta e oberta; vegeu Alcover (1908c: 218).
123 A LaFlpero, es transcrita [á].
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La e tónica de beure i veure s’enfosqueix tant en rinfinitiu i en la segona i tercera persones del
singular i la tercera del plural del present d’indicatiu que esdevé [o] a Manacor, Felanitx i Sant

Jordi de ses Salines.124

Peí que fa al so de la o tónica, en els Pirineus la o es va tancant fins al punt que al Vallespir, al
Rosselló i al Conflent esdevé [u]. La o tónica, indistintament oberta o tancada, en esdevenir

átona, es torna [o] a Mallorca, a la Catalunya occidental i al País Valencia i es toma M dins la
Catalunya oriental, Menorca i Eivissa.

Quant a la u de sumís, que esdevé en general o dins tot el domini lingüístic catalá (som, per -

analogia a la segona persona del plural, sou) es pronuncia [e] al Rosselló i al Vallespir. A Sóller
es realitza [a].

1.4.1.1.2 Vocalisme áton

En relació amb la a i e átones, Alcover en distingeix les diferents realitzacions contextuáis; és a

dir, si es troben en posició inicial, medial o final. En els dos primers casos, es realitzen [a] a les
Balears i a la Catalunya oriental, tret de Mallorca, on la e átona es realitza [e] en certs derivats
de primitius que presentaven una e tónica tancada o oberta. També es pronuncia [e] en certs

mots cuites. A Sineu, la a i e átones es realitzen [e] si van darrere d’un so palatal o velar

[agefát]. A la resta del territori —la provincia de Lleida, les regions d’Osca i Saragossa que

parlen catalá, el Priorat, la Ribera d’Ebre i tot el País Valenciá i l’Alguer—125 es pronuncia [e],

pero, en ser inicial, té tendencia a tornar-se a. Peí que fa a la a átona, inicial o medial, es manté
com a [a] al País Valenciá i a la Ribera d’Ebre, al Priorat i a les diverses comarques de la

provincia de Lleida, pero s’enfosqueix i sona [a] a Andorra, la Seu d’Urgell, el Pallars, la Conca
de Tremp, la Valí d’Áger, Balaguer, Artesa de Segre, Ponts, Cervera, Tárrega i Lleida.

124 Alcover declara que ha de comprovar encara si aquest fenomen es fa efectiu també en altres localitats de les
Balears.

123 Tot i que a l’Alguer pot afirmar-se que a i e átones s’han confós en una /a/ (Veny 1984: 106) com indica el
mateix Saro'ihandy (Alcover 1908c: 232), Alcover, basant-se en les respostes de Palomba, ho atribueix a una
confusió. Així, Alcover indica que “la a átona final sona a castellana a l’Alguer; ara la inicial i la medial, sonen e
ben neta” (Alcover 1908c: 233). Segons indica Veny, pero, la /e/ a principis de segle se sentia [e] en la preposició
en en certes posicions. Més endavant, Alcover confirma el parer de Saroíhandy (vegeu BDLC, 311, 351-353).
Caria (1990: 48), per la seva banda, matisa aquesta reducció tot indicant que si bé es pot dir que la /e/ átona
inicial, pretónica i final esdevé /a/ en la majoria de mots, l’alguerés manté el so E en un bon nombre de paraules
cuites i semicultes (ddació, ddit —pero també dalit—, dmou, degant, decció, enorme, estensió, genial, legal, mesilla,
negatiu, precursor, registro, servil, terminal, veritat, etc.
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La -e átona final o desinencial es pronuncia [e] a la Catalunya occidental i al País Valencia, pero
amb algunes excepcions. La -e desinencial de la segona i tercera persona del singular i la
tercera del plural del present de subjuntiu de la I conjugado es pronuncia -o- a moltes

comarques (estimos). El mateix succeeix amb la desinencia -a deis subjuntius de la segona,

tercera i quarta conjugacions, que també sona o. Alcover va trobar aquests subjuntius en o a

Andorra, la Seu d’Urgell, Lleida, la Segarra, Calaceit, Gandesa, Alcalá de Xivert, Gironella,
Solsona, la Parroquia de Ripoll126 (en les dues darreres localitats del catalá oriental, la o sona

[u]). D’altra banda, hi ha poblacions on la -e final és tan tancada, que esdevé [i]; i els plurals
també es fan en [is]. Alcover va localitzar aquest so al llarg de l’enquesta de 1906 a Isavarre,
Alós d’Aneu, Esterri, Santa Coloma de Queralt. La -e átona desinencial de la primera i segona

persones del plural de l’imperfet es pronuncia [o] (améssom, améssou o amessó) a la Seu d’Urgell,
Andorra la Vella, Sort, Llavorsí, Esterri d’Aneu, Isavarre, Alós d’Aneu, Vilaller, Boí, la Torre

de Cabdella i la Pobla de Segur. Finalment, a l’Alguer, la e átona final es pronuncia a (dirá <
dire < dir).

La -a final desinencial es realitza [a] a bona parí del País Valenciá i ais pobles de la Ribera
d’Ebre, també a la Ribagorca, a Esterri d’Aneu, a algunes localitats del Pía d’Urgell i de les

Garrigues, que encara no havien estat visitades per Alcover, i a l’Alguer. D’altra banda, es

pronuncia [é], “un so boirós, indecís, que de vegades quasi fa l’efecte d’una e tancada i altres

vegades una e oberta”. Schádel la qualificá de e tancada afeblida quan la va trobar en l’eixida
de 1906.127 Aquest so es localitza a Alcúdia (en els substantius singulars, adjectius, adverbis,

conjuncions, infinitius [pándré] i formes verbals singulars [dormíé]), a Alaior (en els
substantius singulars), a Sant Lluís (en certs substantius singulars i en certes formes verbals

singulars [káXé]), a Ferreries (a la primera i tercera persones del singular i a la tercera del plural

de l’imperfet d’indicatiu en -ia [kuríé] i d’algun imperfet en -ava [kaXávé]), a Eivissa, en el barri
de la Penya (en els noms, tant singulars com plurals), a Sant Jordi de ses Salines (en els
imperfets en -ia),x2s a Prats de Molió (en el singular d’alguns mots i en formes verbals en -id), a

Berga, a la Pobla de Lillet i a Ribes de Freser (en la primera i segona persona del singular de

l’imperfet en -ava, del condicional i de l’imperfet en -id), a quasi tota la Cerdanya, Palamós,
Girona, Olot, Ponts, Artesa de Segre, Balaguer, Solsona, Tremp, Santa Coloma de Queralt,

126 Alcover preveu que també es realitzará en altres localitats, com ho podran confirmar fiiturs treballs
d’enquestació.

127 Els mateixos comentaris aparenten en “Les E toniques del catalá” (BDLC, III, 409).
128 En realitat, LaFI 'transcriu les desinéncies d’imperfet d’indicatiu de les tres conjugacions amb el so [a].
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Falset, Gandesa, Vinarós, Sueca, Alcoi i Elx. A tots aquests pobles la -a final deis noms en

singular sona, en general, [e].129

Al Rosselló, Vallespir, Conflent, la Seu d’Urgell, Andorra i la Jonquera aquesta a, en la primera
i tercera persones del singular del pretérit imperfet en -ava, “aprima tant el so de [e] que sona

com [i]”:130 aspiab[i], mirab[i]. A la mateixa Seu d’Urgell, Isavarre, Conca de Barbera i comarca
de Santa Coloma de Queralt succeeix el mateix fenomen amb la a átona final que sona com i:

par[i], mar[i], Jawm[i], 9czempl[i], don[i]s, sop[i]s, etc. A Canet de Rosselló es troba el mateix

fenomen en el condicional131 i el pretérit imperfet: sniri[i] = aniña, bej [i] = veia.

A Olesa de Montserrat, l’Espluga de Francolí, Vimbodí, Solivella, Igualada, Llavaneres,
Cabrera, Sant Martí Sarroca, Pía de Manlleu, Torrelles, a molts pobles de la Selva i Baix

Empordá i a Sóller, Bunyola i a Tarea oriental de Mallorca, Alcover va trobar aquesta mateixa a

tan enfosquida al final de molts noms, que es pronuncia gairebé [o]: par[o] (pare), mar[o],

taul[o], rób[o], 3skól[o]. A Blanes succeeix el mateix fenomen, especialment en el pretérit

imperfet. Es realitzen, dones, les solucions [dejo], [féjo], [sabio], [pansábo].132 A la Parroquia
de Ripoll, un districte vora de Ripoll, Alcover detecta aquesta a que es pronunciava també
com a u en el subjuntiu: vohn ksjo mine, ks tu mims-, k’et mine, k ’eksmirun}^ Segons Alcover, es
tracta de la realització del subjuntiu en -o, que es troba dins quasi tota la provincia de Lleida i
dins la meitat occidental de la de Tarragona.

La -a átona es pronuncia [e] en el plural deis noms acabats en -a i en la segona persona del
singular i en la tercera persona del plural del present d’indicatiu de la I conjugació i en la
segona persona del singular i tercera del plural de l’imperfet d’indicatiu a tot el País Valenciá i
a la Catalunya occidental. Hi ha zones en qué aquest canvi de a en e es fa també en la primera i

segona persones del plural (cantabamus, cantabatis) a Xátiva, Benassal, Tárrega, Balaguer i Artesa
de Segre, entre d’altres. En altres localitats (Castelló de la Plana, Calaceit i Gandesa) la a es

torna e a totes les persones d’aquest temps. A Isavarre, Alós d’Aneu, Vilaller, Boí, la Torre de
Cabdella i la Pobla de Segur la -a desinencial de l’imperfet esdevé -e a la segona i tercera

129 Les dades de LaFU confirmen aquest resultat en la majoria de les localitats esmentades.
13(1 Vegeu “Les E toniques del catalá” (BDLC, III, 408-410).
131 A LuFl\pero, la la persona del condicional de Canet de Rosselló és transcriu sistemáticament com a [a],
132 La transcripció proposada en LaFl' per a aquest temps és, a causa del fenomen de reducció vocálica, una

[u]: [dsju], [féju], [ssbíu], [psnsábu].
133 Aqüestes solucions es troben recollides en el QC8 i en QCSch2.
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persones del singular i en la tercera del plural; i a la Seu d’Urgell, Andorra la Vella, Llavorsí i
Esterri no sois es toma e en aqüestes persones sino també en la primera persona del singular
d’aquest temps.

La a i la e átones fináis, en els noms singulars, especialment si la vocal de sü-laba anterior és
una -o-, -u- o -i-, sonen nasals i tan fosques en certes comarques que gairebé es realitzen [o].

Aquest so existeix a Arta, Sóller i Esporles. A Felanitx ho fan si la tónica és [é].134 Aquest so
també es pot trobar a Isavarre, Alós d’Aneu, Boí, la Torre de Cabdella i la Pobla de Segur, on
sona o la. a desinencial de la primera persona del singular de l’imperfet d’indicatiu (mirabo), de
l’imperfet de subjuntiu (miresso), del condicional (mirario) i del present de subjuntiu (pingo,

partisco). També es pronuncia o la -a átona de la desinencia de la primera i segona persones del

plural de l’imperfet a la Seu d’Urgell, Andorra, Sort, Llavorsí, Esterri, Isavarre, Alós d’Áneu,
Vilaller, Boí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur, Berga, Sant Lloren de Morunys,
Pollenca i sa Pobla. La -a de la segona persona del plural la pronuncien -u (amabu) a Canet de
Rosselló, Arles, Argelers, Prats de Molió, Noedes, Mosset, Montlluís, Sallagosa, Formiguera,

Puigcerdá, Angostrina, Porté, Martinet, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Sant
Bartomeu del Grau, Camprodon, Rocabruna, Olot, Campmany, Mac^anet de Cabrenys,

Figueres, Cadaqués; és a dir, la serie de pobles que foren enquestats durant l’eixida de 1906. El
mateix so pot trobar-se en la primera i segona persones del plural del condicional (amaríom,
amarioü) a Vilaller, Boí, la Pobla de Segur, Berga i Sant Lloren^ de Morunys. Pronuncien -u la
-a- de la segona persona del plural d’aquest temps (mirariü) tots les localitats de la Catalunya
oriental que fan acabar en -u la segona persona del plural de l’imperfet d’indicatiu. Els

subjuntius en -os, -o i -on deis verbs de la segona, tercera i quarta conjugació també evidencien,

segons Alcover, aquest canvi de -a a -o.

La -a átona desinencial del present subjuntiu deis verbs de la II, III i IV conjugacions, així com
la -e átona desinencial deis subjuntius deis verbs de la I conjugació es pronuncia [i] en la

primera, segona, tercera persones del singular i en la tercera persona del plural a tot Mallorca
entre el jovent, a tot Menorca i una mica a Eivissa; i també a la Cerdanya francesa i espanyola,
el Conflent, el Rosselló, el Vallespir. Aquest subjuntiu es troba igualment a Figueres, la Bisbal,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Olot, Blanes, Canet de Mar, Granollers, Caldes de

Malavella, Sant Hilari Sacalm, Tarragona, el Penedés, Reus, la Conca de Barberá, la Segarra, el

134 Cal recordar que a Felanitx fan també [é] la -a tónica.
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Priorat i Ripoll. En alguns d’aquests punts també conviuen les formes en [a] i [a], pero amb
tendencia a desaparéixer.

La -a átona final sona [a] a les Balears i a la Catalunya oriental (tret d’aquells pobles que la fan

[é] o [o]), i, segons Alcover, també la realitzen algunes localitats de la Catalunya occidental

(Cervera, Tárrega, Artesa de Segre, Lleida i Balaguer). Al País Valencia, es pronuncia [o] a

Dénia i Benissa.135

Quant a la o átona, la fan [u] a Sóller, a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera i a tota la

Catalunya oriental (inclosos el Vallespir, el Rosselló, el Conflent, el Capcir i la Cerdanya) fins a

la provincia de Lleida i la Ribera d’Ebre i el Priorat —on es distingeix la a átona de la e átona.
Conserven la o átona els altres territoris del domini catalá (la provincia de Lleida i les árees de

parla catalana de les províncies d’Osca i Saragossa, la Ribera d’Ebre, el Maestrat i tot el País
Valenciá). A Artá, Son Servera, Santa Margalida, Ariany, Sineu, Felanitx, Binissalem, Alaró i

Esporles fan [u] la o átona si la sñ-laba següent conté una i o una ú tóniques. D’aquests pobles,
Artá i Son Servera fan u la o átona final (ajgu, hómii). A les Balears, dones, mantenen el so de o

átona inalterable, entre altres, les localitats següents: Palma, Manacor, sa Pobla, Pollera,
Alcúdia i Sineu.

Quant a la desinencia -o de la primera persona del singular del present d’indicatiu, es realitza

[o] a la Catalunya occidental, [ok] en alguns pobles del Priorat, [u] a la Catalunya oriental i [uk]
a l’Empordá i a la Garrotea.

I.4.I.I.3. Diftongs
En primer lloc, peí que fa a la segregado de la iod seguida d’una palatal (grafía ix), cal distingir
si es troba en posició medial o final.

Pronuncien la [j] —tant si és intervocálica com final (fkájja], [kalájj])— la Vila Joiosa, Alcoi,
Gandia, Cocentaina, Ontinyent, Valencia, Sagunt (Morvedre), Llíria, Castelló de la Plana,
Tortosa, el Priorat, Tarragona, la Conca de Barberá, el Pía d’Urgell, la Segarra alta, Lleida, la

1,5 A Benissa, pero, segons LmFI la vocal átona final de l’imperfet d’indicatiu es pronuncia [a].
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Conca de Tremp, la Pobla de Segur, la Torre de Cabdella, Boí, Vilaller, Alós d’Áneu, Isavarre,
Esterri d’Áneu, Llavorsí, Sort i Andorra la Vella.

Pronuncien la [j] molí poc en posició intervocálica i clarament en posició final a Dénia, Xátiva,
Santa Coloma de Queralt i Igualada.

No pronuncien la iod en cap posició a Elx, Novelda, Monóver, al Baix Penedés, Pía del Bages,
Barcelona, Empordá, la Garrotea, el Vallespir, el Rosselló, el Conflent, la Cerdanya, la Seu

d’Urgell, Solsona, Berga, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Bartomeu del
Grau i la Plana de Vic, Camprodon, Rocabruna, a cap localitat de les Balears, les Guilleries, el
Valles i la Selva.

El diftong -3w de la segona persona del plural de l’imperfet d’indicatiu, del condicional i de

l’imperfet de subjuntiu té tendencia a reduir-se a -u. Atés que aquesta reducció només té lloc
en les comarques que fan [u] la o átona i en les comarques que no ho fan conserven el diftong

[sw] o [aw], Alcover preveu una reducció graduada del tipus -9w > ow, -uw > u. Es produeix
la reducció a -u en 1’imperfet d’indicatiu, el condicional i l’imperfet de subjuntiu deis pobles

enquestats de les comarques del Rosselló, el Vallespir, el Conflent, la Cerdanya, el Capcir i a
Bagá; també ocorre el mateix a la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Camprodon,
Rocabruna, Olot, Ma9anet de Cabrenys, Campmany, Figueres i Cadaqués. A Berga, només es

va trobar en l’imperfet; a Sant Bartomeu del Grau, només al condicional. A Granollers, Caldes
de Malavella, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm la reducció es realitza a l’imperfet d’indicatiu i al
condicional.

Peí que fa a la Catalunya occidental, a Llavorsí, la segona persona del plural deis imperfets
d’indicatiu i de subjuntiu es redueix a -o. Per contra, el diftong [ow] es manté en els imperfets

(mirábou, miréssou) a Sort, Esterri d’Áneu, Isavarre, Alós d’Áneu, Vilaller, Boí, la Torre de

Cabdella, la Pobla de Segur. El diftong es manté en el condicional a Vilaller, Boí, Berga i Sant
Llorenc de Morunys. Només es conserva a l’imperfet a la Seu d’Urgell i a Andorra, mentre que

a Manresa, Crespiá, Sant Bartomeu del Grau i la Parroquia de Ripoll fan miraban. A la Seu

d’Urgell, Andorra, Sort, Llavorsí, Esterri d’Áneu, Isavarre, Alós d’Áneu, Boí, la Torre de

Cabdella, la Pobla de Segur i Tremp es produeix una altra reducció del diftong [ow] com a

conseqüéncia d’una forma particular del condicional (jo miraría—atés que la -a final adquireix
diferents gradacions (-9, -o, -a) segons les comarques—, tu mirarís, ell miran, mirarim, mirariii,
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miraríri). De manera que, segons Alcover, no només es redueix el diftong a u, sino que aquesta

-u no es manté independent de la -i sino que esdevé semiconsonant d’un nou diftong que

forma amb la i anterior, que actúa de vocal predominant.

A diferents comarques de la Catalunya oriental redueixen a -u el diftong [avv] (au-) del futur i

del condicional del verb haver (a través d’una reducció d’aquestes característiques: awré > owré
> uwré > uré): uré, uria. Aqüestes formes es troben a Arles, Ceret, Prats de Molió, Prada,
Mosset, Montlluís, Sallagosa, Fontpedrosa, Formiguera, Puigcerdá, Angostrina, Porté,
Martinet, Manresa, Berga, Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Camprodon, Rocabruna,
Olot, Campmany, Ma$anet de Cabrenys, Figueres, Cadaqués, Caldes de Malavella, Arbúcies i
Sant Hilari Sacalm. Per contra, diferents comarques de la Catalunya occidental redueixen a -a

aquest diftong {aré, aria). Aquesta solució es troba a Esterri d’Áneu, Isavarre, Alós d’Áneu,
Vilaller, Boí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur i Tremp.136

Segons Alcover, el diftong -ow es torna [sw] —i no [aw]— en les comarques on la o es

pronuncia u i només quan passa a áton; és a dir, en els futurs i els condicionáis de moure, ploure,
mire i cioure. Aleshores -ow o esdevé -uw, que es redueix ordináriament a -ti, o es torna [aw], a

causa de la dificultat de pronunciar, en l’área de la Catalunya oriental, la o sense que esdevingui

[u],

Finalment, peí que fa a la consonantització de la -u- intervocálica {cauen - caven), s’observa una

gran discrepáncia dins tot el domini. Així, mentre que algunes comarques la fan sempre Q3] o[v], altres la mantenen com a u, i altres encara en certs mots la conserven u i en altres mots la
fan []3] o [v]. La fan sempre [v] a Mallorca les localitats de Manacor, Felanitx, Alcúdia i Sóller; a
Menorca, es Mercadal, Sant Climent, es Migjorn Gran, Sant Lluís, Alaior, Maó, Fornells. A
Reus i Valls diuen [meva], [diván],137 [vevan], A Canet de Mar, Caldes de Malavella, Arbúcies,
Sant Hilari Sacalm, Girona, Olot, Campmany, Figueres i la Cerdanya francesa i espanyola

—regions que no distingeixen la b de la v— fan [mé(3s], [té(3a]. Tret de les localitats
esmentades de Menorca i Mallorca i les deis Camp de Tarragona,138 la resta de localitats
mantenen la -u- en les formes verbals {riuen, diuen, erenen), on la -d- i -c- llatines van esdevenir

1.6 Segons LaFV, aquesta solució només té lloc a Alós d’Áneu, Isavarre, Esterri d Aneu, Boí, \ ilaller, la Torre
de Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert i la Pobla de Segur.

1.7 A LaFVln realització diuen és limitada a algunes localitats del balear,
o» Yegeu nota 137.
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-u- en catalá. Aixó ocorre a Elx, Alacant, Novelda, Monóver, Biar, la Vila Joiosa, Alcoi,

Valencia, Castelló de la Plana, Benassal, Alcalá de Xivert, Vinarós, Tortosa, Sant Feliu de

Guíxols, Campmany, Ma9anet de Cabrenys, Figueres, Ripoll, Camprodon, Rocabruna, Ribes
de Freser, el Vallespir, el Rosselló, el Conflent, la Seu d’Urgell, Andorra, Sort, Llavorsí, Esterri
d’Áneu, Isavarre, Alós d’Aneu, Vilaller, Boí, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur, Tremp,

Manresa, Berga, Bagá i la Pobla de Lillet. També la conserven Pilla d’Eivissa, i a Mallorca,
Palma i Binissalem. Peí que fa a Menorca, la conserven Maó, Ciutadella, Ferreries, es Castell i
es Migjom Gran.

I.4.I.2. Consonantisme

El present apartat desenvolupa solament aquells aspectes de la fonética consonántica que

tenen una incidencia directa en les realitzacions verbals.

I.4.I.2.I. La consonant fricativa prepalatal sonora

Segons Alcover, en posició inicial, i de manera general, la [3] es fa [d3] a totes les regions del

domini lingüístic: les Balears, Catalunya i el País Valenciá.

La [3] no inicial es manté a les Balears i a la Catalunya oriental, mentre que es realitza [d3] al

País Valenciá (fora de l’área apitxada) i a gran parí de la Catalunya occidental. Aixó ocorre a

Elx, Alacant, Novelda, Monóver, Biar, la Vila Joiosa, Benissa, Dénia, Cocentaina, Xátiva,
Sueca i Castelló de la Plana. La [3] medial darrere consonant es realitza [Ü3] a tot el País

Valenciá, fora de l’área de Papitxat, i a bona part de la Catalunya occidental. A les Balears i a la

Catalunya oriental es manté [3].

La [3] intervocálica pot comportar-se de diverses maneres:

a) es realitza [d3] normalment a les Balears i al País Valenciá, tret de l’área de Papitxat. Aquest
so es troba a Elx, Alacant, Novelda, Monóver, Biar, Alcoi, la Vila-Joiosa, Benissa, Sueca,

Cocentaina, Ontinyent, Castelló de la Plana, la Bisbal i Palafrugell. A les Balears, pero, es pot

man teñir la [3] intervocálica en la majoria de mots;

b) la [3] es manté inalterada, mentre no sigui posttónica, en els substantius (med^e), pero

afegeixen una [j] davant [aj3udá] a Castelló de la Plana, Benassal, Alcalá de Xivert, Vinarós, la



Les dades verbals 107

Conca de Barbera, Santa Coloma de Queralt, la Segarra, Ponts, Artesa de Segre, Cervera,
Ponts i Balaguer;

í) la [3] es manté inalterada, mentre no siguí posttónica, en els substantius, sense afegir-hi [j] al

davant, a Tarragona, Alt i Baix Penedés, Tremp, la Seu d’Urgell, Andorra la Vella, la Cerdanya,
el Rosselló, Girona, Olot, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Canet de Mar i Terrassa;

d) fan [tj] la [d3] posttónica en els substantius al Penedés, Santa Coloma de Queralt, Igualada,

Barcelona, Canet de Mar, Granollers, Caldes de Malavella, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Olot,

Sallagosa, Puigcerdá, Porté, Martinet, Baga i Cervera;

e) la [3] intervocálica es fa [j], si no és posttónica, en els substantius, a la Ribago^a, el Pallars,
la Conca de Tremp, la Pobla de Segur, Alós d’Áneu, Isavarre, Llavorsí, Esterri d’Áneu i Sort.
Alcover també trobá aquest fenomen a Bagá, Berga, Manresa i també a Felanitx;

f a altres pobles de Mallorca, fan [tj] la [3] i la [d3], i la [tj] esdevé [d3].

Totes les localitats que parlen apitxat pronuncien [tj] els sons [3] i [d3], tant si són iniciáis com

mediáis darrere de consonant o entre vocals.139

La [3] i la [d3] fináis es tornen [tj] a tot el territori. S’observen, pero, algunes excepcions.

Aquelles comarques que fan [j] la [3] intervocálica, quan passa a final, la mantenen [j] (pujá <

púj). També pronuncien [j] la [3] que passa a ser final al Rosselló, la Cerdanya, Andorra, la Valí

d’Áger, el Pía d’Urgell, les comarques segrianes, Santa Coloma de Queralt i la Conca de
Barberá. Alcover trobá diferents casos de [béj] o [béj] en lloc de veig a Sallagosa, Angostrina,

Martinet, Cervera, Artesa de Segre i Valls. També detectá [báj] (vaig) a Canet de Rosselló,

Argelers, Arles, Ceret, Noedes, Mosset, Prada, Fontpedrosa, Montlluís, Puigcerdá, Angostrina,
Porté, Martinet, la Seu d’Urgell, Andorra la Vella, el Pallars, la Ribago^a, Boí, la Torre de
Cabdella, la Pobla de Segur, la Conca de Tremp, Manresa, Berga, Sant Lloren^ de Morunys,
Bagá, la Pobla de Lillet, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Bartomeu del Grau, Balaguer, Lleida,
Tárrega, Cervera, Ponts, Solsona, Valí d’Áger, Camp de Tarragona, Santa Coloma de Queralt,
la Conca de Barberá, el Penedés i Falset.

135 Segons Alcover les localitats següents formen part del valencia apitxat. Alguns indrets, que apareixen en el
text en negreta, no foren enquestades directament, sino que Alcover obtingué informació lingüistica a través de
col laboradors: el Grau de Valencia, Cabanyal, Canyamelar, Capdefrance, Albuixec, Massamagrell, Foios,
Pucol, Sagunt (Morvedre), Museros, Monteada de l’Horta, Alfara del Patriarca, Yinalesa, Bonrepós i Mirambell,
Burjassot, Godella, Paterna, Rocafort de Campolivar, Benimaclet, Alboraia, Tavernes Blanques, Albalat deis
Sorells, Benimamet, Campanar, Mislata, Xirivella, Quart de Poblet, Massarotjos, Manises, Alaquás, Aldaia,
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A Mallorca, la -[tj] final es torna [j] si el mot següent cometa amb consonant i es pronuncia

sense pausa (váj váwrs). Tanmateix, si la paraula següent comenca amb vocal, la [3] final

interior es manté (jo pen3~akest) i la [tj] es toma [CÍ3] (mid3-ómo).

Sembla, pero, que aquest panorama presenta, en general, forca imprecisions, motivades peí
carácter incipient de la recerca desenvolupada per Alcover. Segons les seves enquestes, la [tj]
no existeix a les Balears ni a la Catalunya oriental sino al País Valencia i a tota la Catalunya
occidental. El mateix succeeix amb la [tj] medial darrere de consonant: és desconeguda a la

Catalunya oriental i a les Balears, i en canvi es troba a tot el País Valencia i part de la Catalunya
occidental.

Finalment, a la Pobla de Segur i a Sort realitzen -aj, -ej, -ij, -oj, -uj totes les desinéncies -[atj],

-[etj], -[itfi, -[otj] i -[utfl, tret que no estiguin seguides d’un mot que comenci amb consonant.

I.4.I.2.2. La consonant africada prepalatal sonora

Saroihandy constata que a Castelló de la Plana feien els plurals del mots acabats en [tj]] en -its i
en -is (boig - boits - bois). Segons Alcover, la segona és la solució habitual per a les desinéncies

[tj] a Mallorca, pero també es poden formar els plurals en [d30s] i [tjos]. El mateix sistema

segueixen sovint a Mallorca els noms acabats en [J], que fan el plural en -is ([ksláj] - [kslájs]).

El plural en -its deis mots acabats en [tj] es troba a Granollers, Caldes de Malavella, Arbúcies i
Sant Hilari Sacalm.

A Mallorca, la [j] final es toma [j] si segueix immediatament, sense pausa, una paraula que

cometa amb consonant: kalaj gran. Aquest fenomen, pero, no es troba ni a Menorca ni a
Eivissa.

Alcover detecta a Isavarre, Llavorsí, Alós d’Aneu, Esterri d’Aneu i la Pobla de Segur la solució

[j] en el plural deis mots acabats en [X] i [p]. El mateix ocorre a Alacant, que pot arribar a fer el

plural en [tj]. Aquesta solució apareix en les Balears en els mots acabats en [p], a Maó, es

Torrent, Paiporta, Picanya, Picassent, Silla, Benetússer, Benifaió d’Espioca, Almássera, Rafelbunyol, Llíria,
Alzira, Carcaixent, Gandia, Betxí, Onda i Forcall.
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Castell, Alaior, Fornells, es Mercadal, Sant Climent, es Migjorn Gran, Ferreries, a la Vila
d’Eivissa, Jesús, Sant Jordi de ses Salines i Sant Mateu d’Aubarca.

En el Rosselló i el Conflent la [J] final de noms i formes verbals es toma [j] (péj -peix-).

1.4.1.2.3. La consonant alveolar lateral sonora

Des d’un punt de vista dialectal, els principáis fenómens que afecten aquesta consonant se

sitúen a l’Alguer en relació amb el canvi de la / intervocálica en r. En algunes localitats

occidentals, els aplecs bl,pli klesdevenen [bA], [pA] i [kA].140

I.4.I.2.4. Les consonants rótiques

A l’Alguer, la r intervocálica i també davant consonant passa a / (muliva - per moría-, malcat).

La r final no es pronuncia a les Balears, a la Catalunya espanyola ni a la francesa ni a l’Alguer,

pero sí a la major part del País Valenciá. Alcover la va trobar a Elx, Alacant, la Vila Joiosa,
Biar, Benissa, Gandía, Ontinyent, Valencia, Sagunt (Morvedre), Castelló de la Plana.
Tanmateix, pronuncien la r final Novelda, Monóver, Vinarós, Alcalá de Xivert, Benassal i
Tortosa.

Alcover, a partir deis resultats extrets de les excursions de 1902 i 1906, observá que la r final
de Tinfinitiu que va seguit d’un enclític no es pronuncia a Novelda, Monóver, Benigánim,
Dénia, la Vila Joiosa, Benassal i tot el Maestrat, Calaceit, Gandesa, Vinarós, Tarragona i pobles
del Camp de Tarragona, la Segarra, la Conca de Barberá, Santa Coloma de Queralt, Igualada,
Vilafranca del Penedés, Canet de Mar, Granollers, Caldes de Malavella, Arbúcies, Sant Hilari

Sacalm, Terrassa, Vic, Ribes de Freser, Campmany, Figueres, Girona, Olot, la Cerdanya
francesa i espanyola, Manresa i el Pía de Bages, el Berguedá, el Pía d’Urgell, Lleida, Tremp i la
seva Conca, la Pobla de Segur, Sort, la Seu d’Urgell i Ponts. En canvi, la -r final seguida d’un
enclític es conserva. Tanmateix, si el clític comenca amb /, m o n, la r s’assimila a aqüestes

consonants. Aixó ocorre a totes les Balears, a Sant Feliu de Guíxols, Palamós, la Bisbal

d’Empordá. A Mallorca, si l’enclític es se, la r precedent s’assimila a la s, pero aquesta s es

realitza t (atés que tota s final que precedeix una s inicial es pronuncia /).

1411 Yegeu en l’epígraf següent § 1.4.2, dedicat a aspectes fonétics i morfológics de carácter específic,
l’explicitació de les localitats que experimenten aquest fenomen.
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Certes comarques de Valencia afegeixen -r final a verbs que no la presenten etimológicament
(traurer< traheré).

En alguns pobles de Mallorca, la -r final es torna s en la primera i tercera persones del singular
del present d’indicatiu i del subju’ntiu: Son Servera (jo mis (mir)) i Sóller (ka s’atús (atur)).

A Benissa i Benigánim es perd la rmedial en la primera, segona i tercera persones del plural de
l’auxiliar vaig (vdem, vaeu, vaeti). Aquesta pérdua també es pot estendre a la segona persona del

singular.

I.4.I.2.5. La consonant bilabial nasal

La -m final de la primera persona del plural de l’imperfet, del condicional i de l’imperfet de

subjuntiu i la primera persona del plural del verb ésser té tendencia a tomar-se n ([kantápan],

[kantarian], [kantásan], [sún]) al Rosselló, el Vallespir i Conflent. Aquest fenomen també
ocorre en algunes localitats de Menorca, pero no de manera sistemática.

I.4.I.2.6. La consonant oclusiva dental sonora

La -t final, darrere n o /, es perd en la major part del domini lingüístic catalá. Conserven, pero,
la t final a Mallorca, Menorca, Benissa, Gandia i els pobles de la seva Horta, Valencia, Sagunt

(Morvedre), Castelló de la Plana (segons Alcover, només la gent instruida). A Mallorca es perd
la t final darrere de n o / si va seguida de qualsevol paraula que comenci amb consonant.

També a Mallorca es perd la t final deis gerundis quan va seguida deis pronoms lo, la, li i en. A
moltes comarques de Catalunya no pronuncien la -t final fins i tot quan va seguida de les
formes pronominals hi i ho (Berga, Lleida, el Pía d’Urgell, Artesa de Segre, Sort, Martinet,
Andorra la Vella i Llavorsí).

D’altra banda, en relació amb l’epéntesi dental, a la Seu d’Urgell, Andorra, Sort, Llavorsí,
Esterri d’Aneu, Isavarre, Tremp, la Pobla de Segur, Ribes de Freser, Ripoll, Camprodon,
Rocabruna i Figueres, Alcover constata formes com pondré < ponere, pero a Llavorsí, Esterri
d’Aneu i Isavarre pronuncien valre < valere. Tanmateix, a Argelers, Canet de Rosselló, Arles,
Ceret, Prats de Molió, Noedes, Mosset, Prada, Fontpedrosa, Montlluís, Sallagosa, Formiguera,
Puigcerdá, Angostrina, Porté, Martinet, Bagá, Berga, la Pobla de Lillet, Olot, Crespiá, Llavorsí,
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Alós d’Áneu, Isavarre, Vilaller, Boí, la Torre de Cabdella i la Pobla de Segur no col-loquen una

-d- entre el grup consonando nr {entenre, penre).

1.4.1.2.7. La distinció / confusió entre b i v

Hi ha una part del domini lingüísric catalá que fa la distinció entre b i v. a PAlguer, a les
Balears, al Vendrell o Baix Penedés, Reus i Valls (en general, ais pobles del Camp de

Tarragona),141 al Priorat, ais pobles de la Ribera d’Ebre, al País Valencia (tret del Maestrat i de
la ciutat de Valencia amb tots els pobles de l’Horta, que parlen apitxat. Anant de nord a sud,

passada Tarea de l’apitxat mantenen la distinció a Alcoi, Cocentaina, Novelda i Alacant.

Si la v labiodental passa d’intervocálica a final esdevé u. A TAlguer sembla que es tomaf(escrif
en lloc d’escric). A les Balears la primera persona singular del present d’indicatiu deis verbs el
radical deis quals acabat en -v {cavar, llevar, provar) converteix la v en f (caf, llef, projj si bé a

Manacor, Son Servera, Arta i Felanitx la fan u.

La distinció entre b i v está explicitada clarament en les referéncies a les següents localitats del
BDLC. Així, no existeix una distinció clara a ]/i¡afratica del Penedes. En aquest cas, Alcover
declara que potser distingeixen (“a lo millor”)142 la v de la b, a causa de la proximitat del
Vendrell. Existeix diferenciació a Castelló de la Plana, Gandia, Pego (Alcover comenta: “la

distingeixen, com els altres pobles d’aqueixa regió” (BDLC, X, 179)), la Vila Joiosa i Monóver.
Hi ha vacil-lació a Tortosa,143 Benassal.144 Finalment, hi ha confusió a Benavarri i Valencia.

1.4.1.2.8. Altres fenómens fonétics

Algunes formes verbals poden experimentar un fenomen d’epítesi. Així, hi ha epítesi de -k a la
primera persona del singular del present d’indicatiu deis verbs de la primera conjugació a

TEmpordá (párluk) i Olot i la seva comarca (párlik, párluH), a certs indrets del Priorat {párlok); a
Torreblanca, prop de Castelló de la Plana (párlek). A TEmpordá també pot afegir-se el so -t
(párluí).

141 Alcover precisa “a Montblanc, a on comenta la Conca, ja confonen la v amb la b. A Tarragona sembla que la
confonen sovint” (1908c: 297).

142 Utilitzant els seus mots; vegeu BDLC, X, 228.
143 El QC3 recull: “A voltes confonen la -v- amb la -b-, a voltes la distingeixen; la mateixa persona un cop la

confon, un cop la distingeix.”
144 El QC3 constata que “hi ha vacil-lació en la pronunciació de la -v-, la qual de vegades es confon amb la -b-.

La mateixa persona un cop pronuncia -b-, un cop pronuncia -v-. Encara que predomina la distinció deis dos
sons.”
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1.4.2. Aspectes específics. Caracterització dialectal

La informació anterior feia referencia a aspectes fonétics generáis que podien afectar
simultániament més d’una localitat o mes d’una área dialectal alhora. Un altre enfocament

possible es basa a considerar ailladament cadascuna de les localitats incloses en LaFV i
associar-les amb altres informacions de tipus fonétic i morfológic que apareixen en els
diversos dietaris i en els dotze quaderns de camp. Aquests aspectes complementen les

transcripcions fonétiques de LaFV i forneixen una visió més amplia deis diversos processos

fonológics que poden afectar una forma verbal. Es significatiu, com es podrá constatar al llarg
de l’exposició, que, en algunes ocasions, les informacions complementáries provinents deis

quaderns de camp o del BDLC no coincideixen amb els resultats de LaFV.

En general, el present apartat només fará constar els aspectes divergents, atés que les
coincidéncies són els comportaments esperats. S’observará, d’altra banda, que la informació
relativa a cada localitat no és sistemática, perqué depén del període cronológic en qué fou
efectuada l’enquesta. En efecte, tot i que existeixen diverses relacions d’eixides molí extenses
—“Dietari de l’escursió filológica feta amb el Dr. Schádel dins els domini catalá, de 31 de

juliol a 13 de setembre de 1906” (BDLC, III, 257-367), “Dietari de l’eixida p’el Reyne de
Valéncia i Catalunya occidental (1918)” (BDLC, X, 165-252), “Dietari de l’Eixida filológica a

diferents territoris de la nostra Llengua durant l’estiu d’enguany (1920)” (BDLC, XI, 185-

336)—, juntament amb un conjunt d’altres ressenyes de dimensions variables que donen

compte de les diferents eixides efectuades, solament quatre dietaris —“Eixida filológica” (VII,
65-76), “Dietari de l’eixida p’el Reyne de Valéncia i Catalunya occidental (1918)” (X, 165-252),
“Dues eixides filológiques que ens passá per malla dóname conte. Eixida a Menorca” (XI, 28-
34) i “La derrera eixida de conjugado i altres erbes a diferents pobles de Mallorca” (XI, 34-

59)— contenen informació estrictament lingüística. La resta de dietaris que descriuen els
itineraris i que recullen les incidéncies de les diverses excursions tenen una carácter més propi
d’un llibre de viatges.

Cadascuna de les localitats que comptin amb informació fonética i morfológica s’emmarcaran
dins la corresponent área dialectal en qué Alcover dividí el domini lingüístic catalá. S’hi inclou
també entre paréntesis el número d’ordre actualitzat corresponent a cada localitat—annex 3.
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I.4.2.I. Pirinenc oriental

Hi ha un nombre reduit d’observacions fonédques i morfológiques relatives a les localitats
incloses en Tarea del pirinenc oriental a causa del contingut del dietari que recull l’eixida i de
les característiques particulars deis dos quaderns de camp que contenen aquesta informado.
En particular, el QCSch2, per raó de la seva brevetat, és poc productiu.145 El QCSchl, i amb
voluntat d’orientar la tasca deis transcriptors de les dades verbals,146 ofereix informado sobre

comportament sistemadle de l’imperfet d’indicatiu i del condicional a Prada (6), de manera que

en la primera i tercera persones del plural suprimeixen la [3], i així fan -ín, tenín, tenrin.

Curiosament, en desenvolupar la flexió del verb teñir, el mateix quadem proposa dues
solucions: [tinrin] i [tindrísn], amb Túnica coincidencia de l’acabament consonántic en -n, pero

en el segon cas sense la supressió de la neutra i amb Taddició d’una epéntesi dental.

A Puigcerdá (14), el mateix QCSchl constata que la segona persona de l’imperatiu plural, en
sentit afirmatiu es pronuncia amb [e] oberta ([snéw]), i en el sentit negatiu amb e tancada.

Tanmateix, és impossible de contrastar aquesta solució, atés que la forma de Timperatiu de
tots els verbs que apareixen en LaFV correspon a la forma afirmativa.

Peí que fa al present d’indicatiu de Camprodon (21), el QC9, novament amb voluntat de
sistematitzar la transcripció de les dades verbals, indica les formes alternatives -i, -ik, -u, -uk
per a la primera persona del singular del present d’indicatiu. La darrera de les formes, pero, no
coincideix amb les representacions proposades en LaFV, que registra solament les tres

primeres. La forma [kántut] té vitalitat en algunes localitats del catalá central, pero en cap

localitat del pirinenc oriental.

D’altra banda, la realització de la tercera persona del singular del present d’indicatiu del verb
ésser en [é] a Focabruna (19), juntament amb les realitzacions de la primera persona del plural,
som, só, que, en el QC9, inclou Tobservació “(per auxiliar)”, són totalment coincidents amb les
proposades en LaFV. Per contra, a Pubes de Freser (22) i a jRipoll (24), peí que fa a la tercera

persona del singular, la solució és [é]. Aquesta forma concorda plenament amb la presentada a

LaFV. El mateix quadern de camp inclou una informació relativa a la fonética de l’imperfet de
subjuntiu del verb haver de Ribes de Freser (22): “aquest so final ([e]) sona així quan acaba la

145 Cf. l’epígraf § 1.2. Les Uibretes de camp d’aquest mateix capítol.
146 Alcover afegeix de tant en tant Padvertiment: “Teníu-ho en compte per tots els casos.
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frase. Si sona dins l’interior de la frase sona fose ([é]).” Com s’ha indicat en la taula (8),147

aquest so representa una vocal anterior no arrodonida del mateix timbre que la e, pero molt
relaxada.

Peí que fa a la morfología verbal d’Olot (25), Alcover (BDLC, III, 363) destaca els següents

aspectes: á) soms o somas, som són les realitzacions de la primera i segona persones del plural
del present d’indicatiu del verb ésser, b) les desinéncies de la primera persona singular del

present d’indicatiu deis verbs de la primera conjugado són: -i (molt poc usada), -ik, -u

(introduida fa poc a causa de la influencia de Barcelona) i -ufc, i) les formes majoritáries deis

imperfets d’indicatiu en [éja] {creía, seia,jeia) contrasten amb les minoritáries en [ajlia] i [ij3ia]

([kra{3ia], [sa(3ia], [3a|3ia], [tripla], [kapia], [kurapia]); Alcover detecta en aqüestes formes un so

especial, entre b i v, que transcriu amb el símbol [P]. Aquest so i aqüestes formes verbals es

troben també a Ribes de Freser, Camprodon, Crespiá, Olot i a Cadaqués, dins la regió

muntanyosa. La desinencia -i del present d’indicatiu no és exclusiva, dones, del Rosselló,

Vallespir, Conflent i Cerdanya, sino també de la Valí de Ribes, del Ripollés i de tota l’alta

muntanya (Camprodon, Olot, Macanet de Cabrenys, Agullana, Campmany, Cantallops,
Cadaqués). El fet de compartir aquest tret, habilita Alcover de fer abaixar la frontera de l’área
corresponent al pirinenc oriental.

I.4.2.2. Catalá oriental

Les informacions que es posseeixen sobre les locaütats del catalá oriental són una mica més
nombrases. Hi ha localitats, pero, de les quals no es posseeix cap comentad: la Pobla de Lillet,

Figueres, Crespiá, Camallera, Mieres, Torelló, Amer, Solsona, Sant Bartomeu del Grau, Vic,
Sant Hilari Sacalm, Arbúcies, Centelles, Tossa, Mantesa, Blanes, Pineda de Mar, Caldes de

Malavella, Granollers, Canet de Mar, Santa Coloma de Queralt, Barcelona, Valls i Reus, les

quals no compten amb observacions fonétiques i morfológiques addicionals.

El BDLC (III, 350) indica que Bagá (28) pertany completament al catalá oriental:
Les ee i aa átones iniciáis i mediáis ja són apagades i fónicament un sol so: [a]. D’altra banda, la o átona ja

sona com u.

El QC1 aporta una informado sobre la fonética de Camallera (32):

147 Yegeu la descripció de les vocals que s’inclou a l’epígraf § 1.3.3.1.
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Aquí succeeix lo mateix que a Gironaui (32) respecte de la [a] de noms i verbs a final de frase fonética, [u]

de la primera persona de rindicatiu i subjuntiu en [i] i optatiu en -esis, -isis, entre joves i granats.

En relació amb l’Escala (32), el mateix quadern inclou les observacions següents:
Es més accentuada la tancadura de la [a] entre joves i granats, casi tots la fan [e] a final de frase fonética.149
La desinéncia M de la primera persona de l’indicatiu és importada de Barcelona.150

I, encara,

Domina exclusivament lo subjuntiu en [i] i l’optadu és -esis i -isis.

El BDLC (XII, 148) també destaca la fonética de Sant Llorenf de Morunys (33),
que és de lo més interessant per lo aillat que está tal poblé i perqué es troba a la partió del dialecte central i
de l’occidental (...) Es dins la provincia de Lleida, tres hores lluny de la provincia de Barcelona, pero

pertany de pie en el dialecte d’aquesta, dones fa [u] la o átona, i [a] la a i la e átones, si be fa a qualque a

átona inicial i e qualque -e (final).

Peí que fa a Berga (34), el QC9 indica:
Tots els temps acabats en -aba i -ia fan la la i 3a persona singular en [abe] i [ie].

Aquesta solució és recollida a ImFV.
A Girona (38), el QC1 incideix en les diferencies existents entre joves i vells peí que fa a

diversos aspectes fonétics i morfológics:151
Se nota, com pertot, la diferencia entre la pronúncia deis joves (nois) i deis granats o vells. Els joves

tanquen més la [a], sembla francament una [e] a final de frase fonética. Els granats la fan casi sempre casi

[a] amb punta de [e]. La desinéncia -u de l’indicatiu se veu que és importada de Barcelona. La forma

indígena és [uk] i qualque poc [ut]. Lo subjuntiu en [i] i l’optatiu en -essis, -issis ho han invait tot, tant els

nois com els granats esveint les formes en [a] i [ésas], [isas].

Peí que fa a la Bisbal de l’Empordá (40), el QC1 reitera:
Succeeix aquí lo mateix que a les poblacions anteriors respecte de la [3] final de frase fonética, [u] de la

primera persona de l’indicatiu i subjuntiu en -i i l’imperfet de subjuntiu en -esis i -isis. La desinéncia -ut és
més usada que a les poblacions anteriors.132

148 “Els joves tanquen més la [a], sembla francament una [c] a final de frase fonética. Els granats la fan casi sempre casi [a]
amb punta de [e]”, fet que denota una diferencia fonética de carácter generacional.

Vegeu també les altres observacions relatives a Girona.
149 De fet, la transcripció proposada a LaFl ' corresponent a aquesta localitat és una [e].
130 Aquesta desinéncia, pero, no consta en les transcripcions de LaFV.
151 Els aspectes diferenciadors quant a les realitzacions deis joves i deis adults serán ampliats en l’apartat dedicat

a la situado sociolingüística (vegeu l’epígraf § 3.2.2).
152 Cal teñir en compte que les localitats incloses en el QC1 són Girona, Amer, Mieres, Camallera, l’Escala, la

Bisbal d’Empordá, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Pineda i Canet de Mar; i les
anteriors a la Bisbal d’Empordá a qué fa referencia són Girona, Amer, l’Escala i Camallera.
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Quant a SantFeliu de Guíxols (44), el QC1 destaca:
La primera persona singular de l’indicatiu la fan en -uk, -ut i -u, aqueixa per influencia de Barcelona.
Domina també el subjuntiu en -i i Foptatiu en -esis, -¿sis, essent-se perdut l’[esas] i [isas]. L’imperfet del
verb semblares realitza [semblía], [fes], [ía], etc. en lloc de semblava.

A més, en relació amb la pronúncia de l’imperfet de indicatiu anava afirma:
la [a] és fluctuant, casi casi [e] i a vegades [e] franca.153

A Uoret de Mar (48) el QC1 inclou com a propi deis vells el subjuntiu en -u, -us, -u, -un (que jo

[kúzu], [kúzus], [kúzu], [kúzun]). Addicionalment, fan [e] la [a] de final de frase fonética.

Aquesta observado, pero, sembla ser de carácter general i no afecta només una franja d’edat
determinada. Tanmateix, la [e] no queda recollida en les transcripcions de LaFV.

El BDLC (X, 230) afegeix algunes observacions sobre la fonética i la morfología d’Igualada™

(54): la -a átona sona com a [o] unes vegades i altres com a [e],155 un so entre [o] i [a], una mica
difícil de distingir perqué varia en boca d’una mateixa persona.156 Tanmateix, LaFV la
transcriu sempre com una [o]. Tenen rinfinitiu [éwra] en sentit d’agafar, atrapar,, i l’imperatiu

[éwmal]. El futur i el condicional són huré, huras... [urís], [uríce]; el present de l’auxiliar ‘haver’

és: jo [i] vist, tu [as] vist, ell [e] vist, nos [em] vist, vos [ew] vist, ells [en]. A LaFV aquest so és

transcrit com una [a].

El mateix volum del BDLC inclou diversos comentaris relatius a la fonética i a la morfología
de Terrassa (55). Quant a la fonética: d) la [é] i [5] (obertes i tóniques) són molt poc obertes

generalment i quasi es confonen amb [é] i [ó], respectivament; i hi ha persones que les obren
més que les altres i fins i tot una mateixa persona una vegada les obre més i una altra no tant;

153 Aquesta vacil-lació, pero, no es manifesta en LaFV, on aquest temps es transcriu sistemádcament amb una

[3],
154 Vegeu “Dietari de l’Eixida peí Regne de Valencia i Catalunya occidental (1918)” (BDLC, X, 230). En

general, totes les poblacions incloses en aquest dietari contenen observacions sobre la fonética i morfologia.
155 Aquest signe no apareix en la relació de símbols fonétics emprats en la transcripció de les dades verbals de

LaFV.
156 Aquesta informado és refermada en les observacions que apareixen en el QC4. “Es mala de fixar la -a de les

desinéncies verbals i nomináis: un cop sembla [o], un altre cop sembla [a]. Els nois i persones que no surten gaire
d’Igualada són els qui fan més [o]. L’imperfet en -ava es pot fixar així:”
-á(3e -á[3as -ápe
-ápo -ápes -ápo
-ápem -ápew -ápsn

-ápun
-ápu -ápen
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b) la -a (átona, final) sona [e] (el so de [e] tancada desmaiada): [káze], [kújte], [bláqke].

Tanmateix, les vocal átones de LaFF están transcrites amb una [a] final; c) el grup consonando
final -nk sona [q] i a voltes -nk: [báq] i [báqk]; el grup -nys sona [pj]: dos [ájij]. Quant a la

morfología, la conjugació de Terrassa no es diferencia gaire de la de Barcelona. S’hi aprecien,

pero, diverses característiques: a) els infinitius [puyé], [bulys], [balye], [sapiyé]; b) la segona

persona plural de l’imperfet deis verbs de la primera conjugació en [áJ3u] en lloc d’[á[bw]:

[snáj3u], [astáJ3u]; o) l’ús deis futurs [kawrá], [mawrá], [ptawrá] per courá, mourá, plourá, que són
valorats per Alcover com a resultat d’una mena de dissimilació de la [o] átona per influencia de

la [w] veina; d) la realització de l’imperfet de subjundu [siyés] en lloc de for, e) la pronúncia de

la primera persona singular del present de voler [búj], no [búÁ].

Una de les informacions més extenses sobre la conjugació fa referencia a Vilafranea del Penedés
(58): a) molts gerundis afegeixen un element velar; b) la primera i la segona persones del plural
del present d’indicatiu no adquireixen elements velars sino que normalment és al contrari: les
formes de subjundu coincideixen amb les de l’indicatiu, tot i que de vegades conserven les

antigües própies en -guem, -gueu\ e) s’aprecia entre els nois una tendencia ben marcada a fer en

[ie] o [íe] i [á{3e] o [á{3e] les desinéncies -ía -ába ([buAíe], [buAiríe], [anáJ3e]);157 la transcripció,

pero, que consta a LaFF és sempre en [a]; d) hi ha tendencia a eliminar la -e- de la desinencia

de segona persona plural de l’imperfet i del condicional ([snáJ3u], [kantá|3u], [batíu], [kéju],

Pduíu]); e) sovint fan fricativa la -d- de les desinéncies -ada, -eda, -ida, -oda, -uda\ J) usen la
forma haig, a la primera persona del singular del present del verb haver per al temps d’obligació
(haig defer aixó); g) també diuen bu en lloc de han, a la segona persona plural del present {vos hu
vist aixó).

El QC10 aporta la següent informació relativa a FUanova d’Escomalbou (61) en relació amb la
presencia d’un suport velar en la primera persona del singular del present d’indicatiu:

La desinencia -uk del present se diu, especialment dins la frase i a final de frase no es sent tant.

Finalment, el BDLC inclou també unes observacions sobre la conjugació de Tarragona (62),

que “lingüísticament pertanv a la Catalunya central i oriental i la conjugació gairebé no es

137 Aquesta informació complementa la que apareix en el QC4:
Lo noi Peres i Soteres la -a la fa [e| en les desinéncies verbals en -ia i -aSj, i en les desinéncies nomináis en -da fa [de].
En les desinéncies nomináis, -a fa [e|.
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diferencia de Barcelona:” a) la o átona sona sempre [u]; la a i la e átones ordináriament sonen

[a], i es confonen completament; b) fan els subjuntius en [i] (corrí); c) els incoatius els fan en

[éjju] (akuóéjju); d) l’imperfet de subjuntiu és en [és], [ésis], [is], [Isis] ([ksntés], [kantésis],

[akuóís], [akuóisis]); e) conserven les formes primitives del subjuntiu de cabré i sabré (saber)

sense la desinencia -i ([kápiya], [kápiyas], [sápiya], [sápiyas]).

Quant a altres particularitats fonétiques presents a LaFV, pero no explicitades ni en el BDLC
ni en els quaderns de camp, cal destacar la realització [e] de Santa Coloma de Queralt en

Pimperfet d’indicatiu i en el condicional, que representa un so anterior amb un segon grau

d’obertura, que apareix tant en sñ-laba oberta com en sü-laba travada.

I.4.2.3. Catalá occidental

En general, el BDLC ofereix una informació fo^a extensa sobre la fonética i la morfología de
la majoria de localitats de Tarea occidental, tret d’Alós d’Aneu, Llavorsí, Bonansa, Artesa de

Segre, Pradell de Sió, Cervera i Bellpuig.

Isavarre (64) presenta (BDLC, III, 311) un conjunt de peculiaritats: a) la e átona tancada esdevé
i (llibri, pan); b) la a átona final es pronuncia en les formes verbals i en molts mots quasi com a

o tancada —o castellana— (mirabo, mirarlo, miréso, te,nibo). Tanmateix, la transcripció utilitzada

en aquests casos en LaFV no és una [o] sino una [a]; és a dir, una vocal oberta una mica

posterior; c) hi ha subjuntius del tipus: pergo — perdi; rtbgo — rebi; bukgo - bulli; askubgo —

escupu; pudgo — pudi;158 d) pronuncien midlir el verb munjir, i en altres bandes fan mular.

Quant a la conjugació d’Esterri d’Aneu (65), el QC6 recull les següents observacions: d)

generalment, fan la -a ben nasal, retirant-la a [o] i sovint la fan [o]. La mateixa persona un cop

la fa a (nasal) i un cop la fa [o]. La [á] és gairebé [o]. En LaFVaquest so es transcriu com una a

arrodonida [a]; b) fan Pimperfet deis verbs de la II, III i IV conjugacions en [iJ3á], [iJ3es] per

analogia.

1:>8 És destacable el comentan que Alcover fa en relació amb l’ús d’aquests subjuntius per part d’alguns
informants:

les mos diuen la Marieta y el l.lorens. contra’l parer de llur pare D. Modest. perqu’ell no’ls usa; pero acaba per
confessar que’ls infants y la gent sense Uetres els usen, lis ciar que la gent instruida no’ls usará gavrc, en temersc’n,
perque mes o menys dircctament reb la norma del dialecte barceloní, que no’ls-e concix.” (BDLC, 111, 311).
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Peí que fa a la conjugado de Bol (66), el BDLC (III, 331) explícita:
el llenguatge s’allunya prou de Yilaller, i és quasi com en el Pallars. Coincideix amb Vilaller en palatalitzar
la / quan va seguida de p o r. pllou, cllau, etc.; pero fan en -ibe (lenibe, venibe) els pretérits imperfets en -ia i en
els condicionáis se mengen la e en totes les persones singular i plural, fora de la primera del singular, i així
diuen: mirerío, mireris, miren, mirerim, mireriu, mirerín, com a l’Urgell, Pallars i Conca de Tremp.159

Les diverses observacions sobr& Andorra la Vella (67) están incloses al QCSchl:
La conjugado és casi la mateixa fins devora Sort\ aixó és fins el Noguera Pallaresa, a on s’acab el subjuntiu
en -os, -o, -on. Condicional: (igual que a la Seu d’Urgell). Tots els temps acabats en -ia els fan així. Que es

tenga en compte per tots els verbs. Present de subjuntiu: tenen -os, -o, -on en la segona i 3a del singular i la
3a del plural del present de subjuntiu. Que es tenga en compte per a tots els casos. Aqueixa forma se perd.
xxx160 lloc en el barceloní. Pero també existeix, entre la gent sense lletres, la forma -es, -e, -en.

Des del punt de vista de la variado interna, cal destacar l’homegenei'tat lingüística que sembla
imperar entre les diferents valls. Així, el BDLC (BDLC, III, 291) recull:

Mos diuen el Dr. Palau (el canonge de la Seu) y els altres que les diferencies de llenguatge entre’ls pobles
andorrans son ben poca cosa y que tots parlen com a La Seu; més ben dit, com a n-els pobles de la seua

rodaba. Mos ne convencem sentintlos rallar a ells metexos.

La fonética i la morfología de Vilaller (69) presenten particularitats forca destacables (BDLC,
III, 328). Quant a la fonética: a) la e i la a átones es pronuncien gairebé com les castellanes; b)
el so de [d3] inicial i medial es pronuncia [tj] (camiatxe) [tjawre]; c) han fet palatal la / deis

grups pl i el: [pXjoure, com[pA]aure, [kÁjau, [kAJoure. Quant a la morfología verbal: á) de

l’infinitiu de sapere han fet sabré, en lloc de les solucions [ssj3é] o [sspiyé], que dominen en la

major part de regions catalanes. Així, la forma de Vilaller és quasi com la de Mallorca [sáJ3ra];

b) la segona i tercera persones del singular de present d’indicatiu de perdre, rebre, dormir, etc. es

realitza: [pérdez],161 [pérde], [rébez], [rébe], [dórmes], [dórme]; e) els pretérits imperfets en -ia,

que a tot el Pallars, l’Urgell i la Conca de Tremp els fan en -iba, a Vilaller els fan en -eba:

[entenéba], [prenéba], [beyéba], [biskéJ3a]; d) hi ha subjuntius en: [bískega], [fuiga], [kúXega] i

[kúAga], [Auíska] i [Áuiskega]; e) no s’utilitzen les desinéncies del condicional que són

característiques de les regions de la Seu, Andorra i el Pallars en [ía], [ís], [í], [ím], [íu], [ín]

([miraría], [mirarís], [miran], [mirarím], [miraríw], [mirarín])”.

Aquest aclariment permet la reconstrucció del condicional de Boí, ja que aquesta localitat fou oblidada en
establir la seriació de l’área occidental en LaFl'. El recurs a l’addenda que hauria d’haver sortit en el darrer
fascicle, per tal de completar la flexió d’aquesta localitat, ha esdevingut una promesa incomplerta.

1611 Aquest mot és inintel-ligible.
161 Tot i que s’adapten les transcripcions fonériques a les convencions de l’AFI, es respecten en tots els casos les

transcripcions proposades per Alcover, per bé que no donin compte de tots els fenómens fonétics possibles.
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Per la seva banda, el QC9 recull la següent observado en reladó amb la fonética de la Torre de
Cabdella (70):

Aquesta [a] és tan fosca que sona com [o];162 el mateix succeeix en les desinéncies -ia, -a (subjuntiu) i

-esa;

i el BDLC (III, 335) remarca, a més, la semblanca amb la parla de la Valí d’Aneu i l’abséncia
de palatalització en els grups consonántics pl- i el-.

El QC6 aplega diferents observacions sobre el Pont de Suert (72) i Alcover justifica la utilització
de diversos signes fonétics per representar les distintes realitzacions sonores:

La -a de la la persona singular de l’imperfet d’indicatiu, condicional, present de subjuntiu i imperfet de

subjuntiu és pronunciadament nasal. Darrere les tóniques [é], [é], [i], [ó], [ó], [ú] sona casi [o] i la represent

per [a] i sovint francament [o], Així com l’he sentida, la consign. Darrere la tónica -á és sempre nasal i ben
acostada a [o] i la represent per [a].

Peí que fa a la varietat de Sort (73), el QC6 indica:
La conjugació de Sort no se diferencia casi gens de la Pobla de Segur, el Pont de Suert i Esterri d’Aneu. Se

diferencia una mica perqué a Sort fan [8] la -a, salves poques excepcions. La 2a i 3a persones del singular i

la la, 2a i 3a del plural del condicional les fan en -is, -i, -im, -iu, -in.

El QCSchl manifiesta, en relació amb la Sen d’Urgell (74), que fan el present de subjuntiu com a

Andorra,

predominant la forma -es, -e, -en, i ademés s’hi és introdulda la forma -i, -is, -in.

Peí que fa a l’imperfet d’indicatiu,
a la Seu també fan en [íJ3e]lw aquest pretérit imperfet, pero ja está introdulda l’altre forma en -ia.

Posteriorment, Alcover reafirma la darrera tendencia:
tots els verbs se conjuguen com a Andorra, notant-hi més viva la influencia. Les formes verbals de

l’imperfet d’indicatiu {-ia, -ies, etc.) i les de subjuntiu {-i, -is, -i, -in) s’hi usen molt.

En relació amb la Pobla de Segur (75), el QC6 indica:
fan els imperfets en [J3o], [e|b];164 (...) no fan lo subjuntiu en [os], [o]. Fan els incoatius en [iso], [ises], [ís].
Lo subjuntiu [i] no hi és entrat molla.

El BDLC (X, 233-235) ofereix una informado completa sobre la conjugació i la fonética

162 En LaFI 'la transcripció d’aquest so alterna entre [o] i [a].
163 En LaFI', en general, [1 [3o] en la primera persona i [i Pe] en la tercera.
164 Pero, en LaFV la o es transcriu tancada.
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á'Organjá (76): a) forma normalment el participi sense velaritzar ([dién], [kajén], [merején],

[balén]), pero també de vegades apareix un segment velar ([siyén], [duyén], [bulyén]); b) fan els

incoatius en [íjo] ([akuóíjo], [tusíjo]); ¡r) conserven les desinéncies -am, -au en la primera i

segona persones del plural del present (anam, anaw, cantam, cantaii), pero també admeten les
modemes desinéncies analógiques en [ém], [éw]; d) l’imperfet de la primera conjugado és en

[áj3s], [ápes], [áj3e], [ápom], [ápow], [áfen] ([kantápe], [kantápos], [kantápe], [kantápom],

[kantápow], [kantápen]). El de les altres conjugacions és en [ípe], [ípes], [ípe], pPom], [ípow],

[ípen] ([molipe], [molípos], [molipe], [moli'Pom], [molípow], [molípen]) i en [épe], [épes], [épe],

[épom], [épow], [épen] ([fépe], [fépos], [fépe], [fépom], [fépow], [fépen]); ([dúpe], [dúpos],

[dúpe], [dúpom], [dúpow], [dúpen]); e) fan el condicional en [ríe], [rís], [rí], [rím], [ríw], [fin]

(fugifríe], fugifrís], fugi[rí], fugifrím], fugi[ríw], fugifrín]); f) fan el subjuntiu en [e], [os], [o],

[ám], [áw] (o en [ém], [éw]), [on] ([astíye], [astíyos], [astíyo], [astiyám], [astiyáw] ([astiyém] i

[astém], [astiyéw] i [astéw]), [astíyon]); g) fan l’imperfet de subjuntiu en [ése], [éses], [és],

[ésom], [ésow], [ésen] ([konsentiyése], [konsentiyéses], [konsentiyés], pconsentiyésom],

Pconsentiyésow], [konsentiyésen]); h) les a, e átones iniciáis o mediáis es pronuncien [a]. La -a

final sona [e], i la e sona tan tancada, tan prima, que resulta [i] ([kóri], [káprí], [molóri], per aixó
diuen: parí, man, naltris, baltris; i) la o átona es manté sempre o. Complementáriament, el QC4

afegeix:
Organyá per la conjugado pertanj’ de pie al catalá occidental, oferint particularitats de la regió de la Seu

d’Urgell.

D’una banda, el BDLC (III, 343) assenyala que el dialecte de Tremp (77) se separa visiblement
del de la Pobla de Segur, i s’acosta al de Sort i al del Pía d’Urgell. D’una altra, el QC6 indica

que a Tremp la -a de la tercera persona de tots els temps i modes es pronuncia [e]. En el

subjuntiu sovint fan [e] la -a (tercera persona del singular). Fins i tot a la primera persona

singular del subjuntiu la fan en [e].165 En darrer terme, no utilitzen el subjuntiu en [i].

El BDLC (X, 245) fa algunes indicacions en relació amb la fonética i amb la morfología verbal
de Benavarri (78): a) la fonética de Benavarri és quasi del tot aragonesa: tenen poques o obertes
i quasi cap e que no sigui tancada. Tota a —inicial, medial o final— es pronuncia com la a

castellana. El plural deis noms acabats en -a no és en [es] sino en [as]; b) mantenen clara la -a

16:1 En LaFl' pero, la e és oberta.
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llatina de les desinéncies verbals átones del present, imperfet, condicional, imperatiu i
subjuntiu i no es fa mai -e-, com es fa quasi sempre en les altres comarques. Per aixó mateix
diuen: cantar; cantan, cantabas, cantábam, cantaban, cantaban, cantarías, cantaríam, cantarían-, que caigas,

caiga, que [kájyan]; c) tenen molí pocs incoatius i els fans en -¿seo, -ixes, -ix, -ixen a Findicatiu i
en el subjuntiu els fan en -¿sea, -¿seas, -isca, -iscan\ d) conserven la -a de les desinéncies llatines

-amus, -atis (cantam, cantan, anam, anai¡)\ é) la primera persona singular de fer-es [fa.j]166 i la d’anar

és [bájk] i [báj]; la darrera solució, pero, no és consignada en LaFV; J) l’imperfet d’indicatiu
ofereix la particularitat de no eliminar la -b-. Tots els imperfets són en -aba o en -eba o en -iba

([anáJ3a], [fé]3a], [buÁíJ3a]); g) els participis de present, els presents i imperfets que inclouen

l’aplec e+g+e desenvolupen el diftong [eywé] ([beywém], [beywéw], [beywéJ3a]. Ocorre el
mateix amb els verbs creare, catire, deure, ploure, coure...; b) la primera i segona persones del plural
del present de subjuntiu són sempre -am, -au (conegam, conegaií) fora de la primera conjugació

que són en [em], [ew], segons Petimologia llatina (cantem, canteii)-, i) l’imperfet de subjuntiu és en

[ése] o [és], [éses], [és] i [íse] o [ís], [íses], [ís]; J) presenten els següents imperatius: apartautos

(apartauvos), anáutone! (anauvosne), defengautos (defengauvos); k) fan // la / líquida deis aplecs

bl, el, p¿: bllat, cllau, pllassa i també parllar, burila-, l) parlen apitxat com a Valencia (la [J] inicial de

mot i laj i ge, gi les fan sonar [tj]). No fan cap s sonora ([z]), sino que les fan totes sordes.

Segons el BDLC (X, 235), la conjugació de Sant Salvador de Tolo (79) és similar a la d’Organjá.
Es diferencia, pero, en el fet que on Organyá fa [e] (so final áton), Sant Salvador fa [o], i a

l’imperfet fa [íJ3e]. Complementáriament, el QC4 precisa:
cal tindre en compte que la primera persona singular de l’imperfet en -iba, és sempre [ibe]; i la segona i 3a

són en [ibes], [ibe] i en l’optatiu fan sempre:-éss, -éses, -és; -isa, -íses, -ís; -ésom, -ísom; -ésow, -ísow;

-ésen, -ísen.

El BDLC (X, 232) indica que la conjugació de Ponts (80) és completament occidental. Presenta
les següents característiques: a) no fan el present de subjuntiu en [i], [is], [is], [in]; b) la primera i

segona persones del plural del present d’indicatiu gairebé mai no es velaritzen (és a dir, no

prenen les del subjuntiu); ¿) conserven les formes de primera i segona persones del plural en

-am, -au del present de la primera conjugació: anam, [kantáw], [paseijáw];167 d) l’imperfet de la

primera conjugació de vegades perd la -b- i acaba en [áje] (io [anáje], [anájes], [anáje],

166 Tanmateix, en L-aFV aquesta forma acaba en consonant velar.
I(i/ FaFV recull, pero, una [é] en aquests casos.
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[anájam], [anájaw], [anájen]; me [paseijáje], te [paseijájes]);168 e) l’imperfet de la II, III i IV

conjugacions conserva ordináriament les formes primitives en [ía], [é[3a] de les quals, perdent
la -b-, van resultar les formes -ía, -ea [éja], generáis i exclusives dins la majoria del territori de la

llengua: io [dormí[3e], [dormites], [dormí[3e], io [fé]3e], [fépes], [fé[3e]. Les formes modemes en

-ía, -éja s’usen també a Ponts; j) fan el subjuntiu en [e], [os], [o], [on] ([béye], [béyos], [béyo],

[béyon]); g) conserven la primera i segona persona del plural del present de subjuntiu en -gnem,

-gueu ([akuóiyém], [akuóiyéw]; fugigu[é]m, fugigu[é]w); h) l’imperfet de subjuntiu el fan en

[ése], [eses], [és] i en [íse], [íses], [ís] (acudigu[ése], acudiguféses], acudigufés], acudigu[ésam],

acudigufésaw], acudigufésen]; m’ajupisfe], que tu t’ajupisses, que ell s’ajupís); i) tota -a es

pronuncia [e] o [e] (alzin[e], [kázs], [montje], grantj[e]),y) la a- i la e- iniciáis i mediáis átones, es

pronuncien gairebé com en castellá, pero “un poc desmaiades i enfosquides: poquíssim en

boca deis infants i deis que no han sortit gens de Ponts; moltíssim en boca deis que n’han
sortit molt”; k) la o átona es manté [o], no sona mai [u].

El BDLC (TV, 22) inclou encara diverses observacions en relació amb la fonética i la flexió
verbal de Ponts de la má del col-laborador Francesc Montanyá, metge de Ponts; pero hi ha
poques coincidéncies amb els resultats apareguts en LaFV.

El BDLC (XII, 26-30) presenta una serie de consideracions en relació amb la fonética i la

morfología de Tamarit de Uitera (82). Quant a la fonética: á) la a tónica, especialment si és final
i no duu cap consonant darrere, “és molt robusta, cepada, plena”; b) la [é] i la [ó] són molt poc

obertes, sovint es confonen amb [é], [ó]; i) la -a átona en posició final absoluta es pronuncia

[o]:169 [kfábo] (cabra), [dono] (dona). En els altres casos sona [a], quasi com en castellá; d) la e

átona en totes les situacions es pronuncia [e]. En ésser final, sovint és tan tancada que sona [i]:

[sebis] (cebes), [tjo[3i] (jove); e) la o átona es manté [o], no sona mai [u]; j) a Tamarit de Llitera,
com a tota la Ribagorca, parlen apitxat, és a dir, fan [tf] tota [d3] i [s], tota [z]: [kása], [fétje],

[tjoj3e], [montja]; g) la [3^] i la [tj] les fan -j: [fáj] (faig), [fuj] (fuig). També pronuncien [pujá] en
lloc de [pujá]; h) la / entre p, g, g i vocal, es realitza [X]; í) la solució [As] es pronuncia -[Atj]:

[kapáAtj]. També palatalitzen el plural [ps] i el fan [ptjj: tres [ajít]]; j) ometen la c de laplec -ct-
i deixen la -t- tota sola, i així pronuncien: retó, dotó en lloc de retío, dottó.

168 En LaFVno la perd: [kantá(3e].
lfl'J No representa cap deis signes fonétics esmentats anteriorment. Sembla tractar-se d’una [o].
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Quant a la morfología verbal: a) conserven els infinitius: [áwre] (haver), [búÁdre], (bollir),

[kúXdre] (collir), [sábre], [bóldre] (voler), [báldre] (valer), [padre] (poder); b) fan els participis de

pretérit en -gut, -út: molgnt, prometnt; c) quasi tots els verbs de la II, III i IV conjugacions, per
formar la primera i segona persona del plural del present d’indicatiu, prenen aqüestes persones

del subjuntiu ([akuóiyém], [beyéw], [kajyém], [Xetfiyém], [tjajyéw], [mereském], [riyéw],

[biggém]); d) els verbs de la la conjugado i alguns deis mes usats de les altres conjugacions,

com haver, ésser,fer, conserven les formes primitives: ham, hatr, [sóm], [sów]; fem, feir, e) fan [gw]
la w posttónica de la tercera persona plural del present deis verbs que hi duen aquesta w

([díywen], [béywen], [káywen], [déywen], [máywen] en lloc de [diwen], [béwen], [káwen],

[déwuen], [mówen]); f fan en [í[3a] o [í[3o]170 quasi tots els imperfets de la II, III i IV

conjugacions ([kozí[3a], [kozí|3es], [kozí]3e], [kozíJ3em], [kozí[3ew], [kozí|3en]). Pero en verbs

molt usats empren la forma [ía]: [ka[3ía], [ka]3íes], [kafiíe], [de[3ía], [depíes], [de[3íe], [sa[3ío],

[sacies], [sa[3íe]. No fan quasi cap imperfet fort, i així pronuncien [kaí|3a], [tfaí]3a], [reí]3a],

fkreí[3a], [beí[3a]. Pero també pronuncien algunes formes fortes en [dí[3a], [dú]3a], [fía], [fea]; g)
fan l’imperfet de subjuntiu deis verbs de la primera conjugació i deis procedents deis infinitius
acabats en -escere i algún altre que s’hi assimila en [eso], [esa], [eses], [es], [esem], [esew], [esen]

([anésa],171 [anéses], [anés], [anésem], [anésew], [anésen]; [naskésa], [naskéses], [naskés], etc.;

[mereskésa], [mereskéses], [meréskes], etc.; [iskéso],172 [iskéses], [iskés], etc.; [fésa], [féses], [fes],

etc.; [fosa], [foses], [fós]. Els altres verbs fan l’imperfet de subjuntiu en [yésa], [yéso]:

[akudiyéso], [batiyésa],173 [buXiyésa], [peryésa]; [partiyésa], [mojiiyésa], [fuiyésa], de manera

que s’ha perdut l’imperfet de subjuntiu en -is {sentís, ferís, servís, etc.); h) fan els incoatius en

[ísco], [íses], [ís], [ísen]: [akudísko], [akudíses], [akudís], [akudísen]; [me morísko], [te moríses],

[se morís], [mos moriyém], [os moriyéw], [se morisen]. Els vells encara diuen: [me mújro], [te

mújres], [se mújren]; i) hi ha formes especiáis: [balen ke yo akuóíya], Pee yo bíya], [ke yo pérya]

(perda); [ke yo kórya], [kóryes], [kórye], [koryém], [koryéw], peóryen]; [ke yo sépia], [sépies],

[sépie], [sapiyém], [sapiyéw], [sépien]; [képio], [káps], [káp], [kapém], [ka[3éw], [ká[3en]; [képia],

Pcébies], [kébie], [kabiém], [kabiéw], pcébien]; [sás] (saps), [búj] (vull), [bós] (vols);j) conserven

170 La transcripció d’aquest temps en LaFl' és sempre en [o].
171 En LaFl'la primera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu del verb anarés en sempre en -[eso].
172 Novament utilitza el signe fonétic que emprava en relació amb la fonética. LaFV fa acabar la primera

persona de l’imperfet de subjuntiu en -éso.
173 A LaFl ', pero, [batiyéso].
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el participi [féjt] (fet).

Quant a Balaguer (83), el BDLC (X, 236) inclou les següents observacions: a) fan els incoatius
en -isso (io [akudíso], [íses], [ís]), i també en -ixo; b) l’imperfet de subjuntiu és en [gése] i [íse]

([kuziyése] o [kuzíse]); c) la primera i la segona persones del plural de l’imperfet, condicional i

imperfet de subjuntiu són en [em], [sw]: [anáj3em], [aná]3ew], [buAíem], [buKíew], [batríem],

[batríew], [kapiyésem], [kapiyésew], [buAísem], [buAísew]; d) en lloc de [bátj] i faig diuen, com a

Ponts i Organyá, [báj], [fáj]; é) l’imperfet de la primera conjugació és en [á(3e], [áje]; J) el

subjuntiu174 és en [e],'75 [os], [o], [on], pero hi apareix també la forma [i], [is], [i], [in] deis
dialectes centráis i orientáis; £) la a i e átones iniciáis o mediáis sonen clares, a la valenciana. De

vegades la e sona a {asta, astendre, ascupi); h) la a en posició final absoluta [e]: [glorje], [féjne]; z) la

e final de vegades resulta [i] (batr[i], cabr[i], nosaltr[i]s).

El BDLC (X, 238) incorpora informació sobre la conjugació de Ueida (87): a) l’indicatiu no

pren quasi mai del subjuntiu la primera i segona persones del plural, és a dir, no incorpora mai
formes velaritzades; b) els incoatius són en [íjo]; c) s’hi troba la forma especial de l’imperfet de

molts verbs: [konejséje], [konejséjes]; d) abunden els imperfets forts. No sois diuen [fáje],

[kréje], [tréje] sino també [béje], [klóje], [kóje], [plóje]; e) en el subjuntiu hi predomina la forma

en -ga (conefye], [kréye]), l’esdrúixola ([sápiye], [rómpiye]) i la sincopada ([sápge], [rómge],

[kúzye], [kórye]); Jj les formes subjuntives en [os], [o], [on], que conviuen amb les formes en

[es], [e], [en];g) es conserven les formes [gém], [géw] (primera i segona persones del plural) que

són les antigües, i quasi mai les realitzen sense velaritzar; h) hi ha també les formes en [íje]

([akuóíje]) i [íjke] ([akuóíjlce]); z) fan l’imperfet de subjuntiu en [ése], [éses], [és], [ésem], [ésew],

[ésen];j) l’imperfet de la primera conjugació el realitzen en [á]3e] i [áje] ([aná]3e], [anáje]).

La informació majoritária relativa a la conjugació i a la fonética de SantMartí de Riucorb (88) és
inclosa en el BDLC (X, 225-226): a) fa en -ixo els incoatius {¿o m’ajupixo, io llejgixo); b) la

primera persona singular de l’imperfet i del condicional acaba en [a], la segona en [es], la

174 El QC4 complementa aquesta informació:
Lo subjuntiu en [i], [is], [i], [in] se va introduint, pero encara s’usa poc. També usen lo subjuntiu en [c], [cs|, [c], [en],
pero no gaire. Lo mes ordinari és lo subjuntiu en [o], |osj, [o], [on¡. Lo pas deis dos nois que me deícn la conjugació: al
mateix temps que un me donava lo subjuntiu en [es], [e], [en], digué a l’altrc: jVo ho tocos, aixól (un paper que hi havia
dalt la taula).

173 A LaFV, pero, és en [e].
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tercera en [e] ([anáJ3a], [anápes], [anápe]; [mulla], [mulles], [mulle]; [aniría], [aniríes], [aniríe]); ¿)

l’imperfet de beure és [béja], [béjes], [béje], el de cloure, ploure, moure és io [klója], io [plója], io

[moja]; d) la primera i segona persones de Pimperfet, condicional i imperfet de subjuntiu

acaben en [am], [aw] átones ([anápam], [anápaw], [kéjam], [kéjaw], [akuóíam], [akuóíaw],

[bewríam], [bewríaw], ¡koneyésam], pconeyésaw], [buAísam], [buAísaw]); e) fan el subjuntiu en

[a], [os], [o], [on] (Peora], peóros], [kóro], [kóron]); f en el present de subjuntiu de vegades

conserven la forma antiga de primera i segona persones del plural ([sapiyém], [sapiyéw],

[anteqgém], [anteggéw]), pero regularment les prenen de l’indicatiu (volen que [repém], que

[kapém], que [korém], que bullim, queJugim, que [kozím]); g) Pimperfet de subjuntiu és en [ésa],

[éses], [és], [isa], [íses], [is]; B) la a- inicial i la -a- medial átona sonen clares, quasi com en

castellá, pero de vegades sonen [a]. La -a final átona sona quasi com a [o], i per aixó Alcover la

representa com a [a]; i) la e- inicial de vegades sona [a] (aníendre, asta(r), ascupi(i)). La -e- medial
i la -e átona sona tancada [e];j) la o átona no es torna mai [u], es manté [o]. Addicionalment, el

QC4 constata que la -é del futur imperfet de vegades fa l’efecte de [é] o quasi [é].176

Quant a Fraga (89), el BDLC (X, 242-243) inclou les següents consideracions: a) tota a final es

pronuncia [s]177 i esporádicament [e]. Els plurals [os] els fan [es]; b) la desinencia -ada es

realitza [áe]178 (una [dona kazáe], [dones kazáes], i suprimeixen la -d- com els valencians. Així

s’allunyen del lleidatá, que manté, com tots els altres dialectes occidentals, aquesta -d-; c) fan

[tj] la desinencia plural -ts ([tótj]); d) com a tota la Ribagorca fan [A] la / líquida deis aplecs

consonántics bl,pli c/:179 [pAát], [bAát]; e) la tercera persona del present d’ésser és [é] (¿a un é lo

diari?)-, Jj no tenen el subjuntiu en [os], [o], [on] sino en [e], [es], [e]. A més, el QC4 inclou la

següent informació relativa a la variació fonética experimentada pels informants:
La -a de la primera persona singular de l’imperfet, condicional i imperfet de subjuntiu, els xics la fan [e];
ara Mn. Ruiz i un altre, també gran, la fan [a], aixó és, una a clara, pero desmaiada, tina mica enfosquida,
que no arriba a [a].

176 LmFV, pero, no recull aquesta solució en el futur.
177 En aquesta posició, Barnils (1916: 30-31) la transcriu gairebé sistemáticament com a [e], tret de casos

d’harmonia vocálica.
178 Aquest comentad coincideix amb les observacions de Barnils (1916: 31).
179 Barnils (1916: 33) hi afegeix els grups fl- i gl-.
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Segons el BDLC (X, 239-240), la conjugado de la Granadella (90) és gairebé igual que la de
Lleida, pero sense la profusió de formes d’aquesta darrera localitat; té com a característica els

imperfets de subjuntiu en [ise] en lloc deis subjuntius amb velar en [gése].

També la morfología verbal de Riba-roja d’Ebre (91) és, segons el BDLC (X, 221-222), similar a

la de Tortosa. S’observen, pero, certes divergéncies: a) la primera persona singular del present
de certs verbs com obrir, morir.; correr és [awJMJo], [omplífo], [moríjo], [kóro], mentre que a

Tortosa fan [5J3rik], [ómplik], [mórik], [kórek]; b) la -a de la tercera persona singular de

l’imperfet i del condicional sona [e] (ell acudife], pondrife]), mentre que a Tortosa sona [a]; c)

l’imperfet de subjuntiu és en [ésa] i [isa] (anessa, beguessa; acudissar, cttyissar, consentissa); mentre que

a Tortosa és en [esa];180 d) cap deis nois enquestats utilitza formes amb els subjuntius en [os],

[o], [on];181 e) l’auxiliar vaig i el verb anar fan la primera persona singular del present no [bátj]
sino [báj] (me’n [báj] a domir; noi[báj] sentir).

La conjugado de Falset (92) presenta les següents caracterísüques (BDLC, X, 219-220): a) la

primera persona del singular del present deis verbs de la primera conjugació i de molts de les
altres conjugacions acaba en [o] {canto, cu%o, munyo)\ b) els incoatius no acaben en -ixc ni -ise sino
en [éjo], [éjes], [éj], [éjen], segons el sistema de la Catalunya central i oriental (acudféjjo]); c) a

Pimperfet i el condicional fan [e] la -a final de la primera i la tercera persones del singular. Les

altres les fan [e] {es, em, ew, en): cantavfe], cantav[es], cantavfs], cantavfem], cantav[ew],

cantavfen]; d) alguns verbs tenen un imperfet especial. Així, monre, cloure, coure i ploure el fan

[móje], [klóje], [kóje], [pinje]; e) han perdut gairebé tots els subjuntius en -ga, i domina
absolutament el subjuntiu modern [i], [is], [i], [in] {canti, cantis, canti, cantin) del catalá central i

oriental, que també va envaint les Balears; f l’imperfet de subjuntiu és en [és], [ésis], [és],

[ésim], [ésiw], [ésin]; [ís], [ísis], [ís], [ísim], [ísiw], [ísin] {ane's, anessis, acudís, acudissis) com en la

Catalunya central i oriental,182 formes que no han envai't gairebé gens les Balears; g) utilitzen
participis de pretérit analógics: cogut, capignt, prometut, defengut, molgut, prengutr, b) el subjuntiu sol
prendre de l’indicatiu la primera i la segona persones del plural {cusim, cuju, fugim, fugiu), sense

180 y0j [kuziyésa].
181 El QC4 se’n fa ressó:

No he pogut aclarir si tenen lo subjuntiu en -0/, -0, -on. lilis fiscales me diuen que le hi han sentit usar; pero els d’aquí
me diuen que no s’usa. N’Aguilar i els dos xics no’Is hi sortí cap volta i aixñ és significatiu. Els de Riba-roja diuen que
si negú l’usa aquí, no és de la vila, siné> extern.

182 Com es pot observar, e-n aquesta descripció, Alcover manté encara la diferenciació entre el catalá oriental i .e]
catalá central. Vegeu l’apartat La dirisió dialectal en el capítol 3. . ,

1; pí

4 ^ •'
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la presencia d’elements velars, pero conserven en certs verbs les formes antigües {polen que hi

capiguem, que hi capigueu, que sapiguem, que sapigueu, que visquem, que visquen)-, i) la -a es pronuncia [e]

en posició final absoluta: una mentid[e], una [káze], una [done]; j) la a- (inicial) i la -a- medial
átones es realitzen clares com en castellá; la e- átona inicial, medial i final es pronuncia
tancada. De vegades, la e- sona [a-] {asentiré, antendre, ascupit).

El BDLC (X, 216-217) fa certes consideracions sobre la morfología verbal de Gandesa (93): a)

la vocal final de la primera persona del singular del present d’indicatiu es realitza [o], fins i tot
en els incoatius: io [bátiyo], io [búAyo]; io no [ká|3iyo]; io fuixgo-, io acudisco, pero no tn ’ajupixco.
Conserven la [a] de les desinéncies llatines -amus, -atis-. anam, anau; cantam, cantau, mos passeijam,

tos passeijau-, b) en l’imperfet de la primera conjugació fan caure la -v-, i la -a la pronuncien [e]

en la primera persona del singular i [e] en les altres persones ([anáve] o [anáe], anaves o anaes,

anave o anae, anavem o anaem, anaveu o anaeu, anaven o anaeti). En les altres conjugacions la -a

sofreix els mateixos canvis i també en el condicional de totes les conjugacions (io [mowríe],

[mowríes], [mowríe], [mowríem], [mowríew], [mowríen]); c) en el subjuntiu dominen les

formes primitives en -ga o -xca, i es canvia la -a de la primera persona en [e], i la segona i

tercera persones del singular i la tercera del plural acaben en [os], [o], [on], tot manllevant així a

l’imperfet de subjuntiu la primera i segona persona del plural: [béye], [béyos], [béyo],

[beyésem], [beyésew], [béyon]; fuixgufe], fuixgfos], fuixgfo], fugigu[ésem], fugigu[ésew],

fuixgfon]. De vegades les desinéncies -es, -e, -en poden substituir les acabades -os, -o, -on del

present de subjuntiu; d) l’imperfet de subjuntiu és en [ése], [éses], [és], [ésem], [ésew], [ésen],

[íse], [íses], [ís], [ísem], [ísew], [ísen]: [kantése], [kantéses] [kantés]; [konsentíse], [konsentíses],

[konsentís]; e) tota -a sona [e] en posició final absoluta (una [káze], la [tere], la [pórte]).

Finalment, el BDLC (X, 213-214) recull les següents particularitats de Tortosa (95): d) la
primera persona del singular del present deis verbs de la primera conjugació de tots els
incoatius i molts d’altres es realitzen en [o] (io bato, io canto, cidlo, cupo); b) els incoatius són en

-ixo (io acudixo, mentixo); c) molts verbs no adopten encara la -o de la primera persona singular
del present: io’m [mórik], io [ómplik], io [kórek], io [mólk], [válk]. Hi ha verbs que admeten les

dues formes: io [plájik] i [plájio], io [mújik] i [mújio]; d) no s’utilitza la desinencia en [i], [is], [i],

[in] en el present de subjuntiu, sino que s’hi conserven les formes antigües, i hi predomina la
que acaba en -ga, tot i que sovint són dues les que s’usen: una allargada, l’altra escudada. A
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més, la primera i la segona persones del plural del present de subjuntiu es realitzen com les de

rimperfet de subjuntiu (dug[a], dugu[e]s, duga, [duyésem], [duyésew], duguen; [kúÁiya] o

[kúAya], que io cayga o cayguiga, conséntiga o consentixca, cuzga o cúziga, ayga vist o ágiga

vist, [pérya] o [pérdiya], [dórmiya] o [dórmga]);183 e) conserven en el present i en Pimperatiu la -

a- de les desinéncies llatines -amus, -atis. anam, anau, cantam, cantaw,f l’imperfet de subjuntiu no
és en -ara, -era, -ira sino en [és] per a les quatre conjugacions amb aqüestes dues particularitats:

que la primera i tercera persones del singular presenten dues formes [és] i [ésa] i que en els
verbs de la primera conjugació la desinencia és [és], [ésa]; pero en les altres conjugacions és

[gés] o [gésa] (cantés o [kantésa]; dormigufesa] o dormigués-, fujgigués o juygiguessa, pudigués o

pudigu[esa], mentigués o mentigu[esa], munyigués o mtinyigu[esa]). El QC3 complementa el que s’ha
dit amb diverses observacions:

l’imperfet de subjuntiu el fan en -esa i -és, tant en la primera persona com en la 3a; ii) la -a la fan sonar [a];
senten una forta tendencia en els subjuntius en -ga fins en la primera conjugació; fan els subjunrius

optatius en -gués. La primera i segona persona del plural del subjuntiu les prenen de l’optaüu.

I.4.2.4. Valencia

El BDLC i els diversos quaderns de camp inclouen nombrosos comentaris sobre la fonética i
la morfología verbal de la majoria de localitats d’aquesta área, tret de Llucena, Patró, Alcoi i
Alacant, que no en presenten cap.

La conjugació de Morella (96) té les característiques següents (BDLC, X, 208): a) diuen io pensó,
io pujo, io baixo, pero, com a Alcalá de Xivert i Benassal, limiten aquesta [o] ais verbs de la
primera conjugació; per ais altres conserven la desinencia primitiva: io acudixc, io bat,184 io bulle,
io no hi cap', io cuse, b) fan els subjuntius en [o]: canto, cantos, canto o cant[e], cantón o cant[e]n\ c)
fan l’imperfet de subjuntiu en -ara, -era, -ira, com a les regions valencianes; d) tenen l’infinitiu
haure en el sentit d’agafar, atrapar, e) fan en [e] la -a de totes les terceres persones singular i la de
la primera persona singular la fan [a] ben clara (io entenia, ell entenie-, volien que io’m [moya],

que ell se [maye]; jj fan la primera i la segona persona del plural del present de subjuntiu en

-guem, -gueu (morguem o morigttem, morgueu o morigueii)', g) els infants conserven l’infinitiu primitiu
de sabré. El QC3 complementa aquesta informació:

la -a de 3a persona la fan [e]; formen el participi de present de la reí pura de l’infinitiu; l’indicatiu no pren

183 Aquesta darrera solucio no s’inclou a LaFlr.
184 En LaFlr, pero, jo bat. La resta de les solucions proposades són coincidents.
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mai del subjuntiu la primera i segona persona plural; ni casi mai lo subjuntiu les pren de l’indicatiu; la

primera persona de l’imperfet (-ava, -id) i del condicional, la fan en [a] ben clara, com en castellá.

El BDLC (X, 209-210) inclou també observacions relatives a la conjugado de 1finaros (97): a)

fan en [o] la primera persona del singular del present de la primera conjugació i l’adapten a

qualsevol. verb de les altees conjugacions, com batre (io bato, en lloc de io bal)-, b) en el

condicional, la primera i la tercera persones del singular són en [e] (io acudiri[e], tu acudiri[e]s,

ell acudirife]); c) en el present de subjuntiu les desinéncies singulars són: [e], [es], [e] (ascrigufe],

ascrigu[e]s, ascrigu[e]); d) fan els incoatius en -ixc (acudixc, acudixes) i en el subjuntiu la
desinencia -ixqu[e] (acudixque); e) conserven les formes antigües corresponents a la primera i la

segona persona del plural del present de subjuntiu, pero acabades en -guem, -gueu (moguem,

mogueu-, fuixguem,fuixgueü)-, Jj fan l’imperfet de subjuntiu en [és] o [ís] (cantés, corregués, cusgués o

co%fs); g) tota -a en posició final absolut es pronuncia [e]. En lloc de dir una vega(da) com a les

regions valencianes de Castelló de la Plana fins a Elx, diuen: una vega[e], elidint la -d-, pero de

vegades no l’elideixen, i diuen: una vegadfe]; h) conserven en certes frases l’infinitiu haure en

lloc á’haver, que és una forma moderna.

La conjugació de Benassal (98) es caracteritza (BDLC, X, 203) per: a) fer la primera persona del

singular del present de l’indicatiu de la primera conjugació en [o] (io’mpassejo); b) els imperfets
de subjuntius els fan en -ara, -era, -ira, com en les regions valencianes; é) fan el subjuntiu:

canto, cant[e]s, cant[e], cant[e]m, cant[e]u, cant[e]n; d) fan els incoatius, no en ¿se, sino en ixc, e)
fan caure la -v- de l’imperfet de la primera conjugació, fora de la primera persona del singular

(io [está[3a], [estáes], [estáe], [estáem], [estáew], [estáen]); j) conserven les formes própies del

present d’indicatiu en la primera i segona persones del plural, pero acabades en -guem, -gueu

(estiguem, estigueú)-, poques vegades les prenen de l’indicatiu (polen que fem tal cosa-, quefeu tal altrá)-,

g) posseeixen formes de subjuntiu especiáis: cuspa de cosir, enliga de coWsi, fuixga de fugir,faixga
de fer, munyga de munyir; B) la -a, desinencia de les terceres persones, es pronuncia sempre [e],

mentre que la -a de les primeres persones es manté [a] (io anava, ell anae, io aniria, ell aniñe, io

acudia, ell acudie, io fea, ell [fée], io duja, ell dujé)\ h) també utilitzen rinfinitiu en haure-, i) com a

Alcalá de Xivert, també fan en [tj] els plurals en -ts.

Peí que fa a Alcalá de Xivert (100), el BDLC (X, 200-201) destaca que en aquesta localitat
s’inicia l’ús de la desinencia [e] en la primera persona singular del present de la primera
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conjugació (io pensfe]). Segons Alcover, els pobles que marquen amb Alcalá la frontera de la

[o] són Vilanova d’Alcolea, Bell-lloc del Pía, les Usseres, la Serra d’en Galceran, la Serratella,

Albocásser, la Torre d’en Besora, Benafigos, Xodos, Vistabella del Maestrat, i també li diuen

que Tales, a la vora d’Onda, pronuncien [o] i no [e]. La flexió verbal presenta altres

característiques destacables: á) fan els incoatius en -ise (acudisc, m’atjupisc)185 i conserven la
forma antiga deis altres (io bat, io bulle, io no cap allá dins, io no d[ó]rc, io pareixc, etc.); b)
s’utilitzen els subjuntius en [os], [o], [on] {canto, cantos, canto, cantón) “pero se n’amaguen per

vergonya davant els forasters;186 malgrat tot se’ls escapa”; c) prenen la primera i segona

persones del plural de l’imperfet de subjuntiu per formar la primera i la segona persona del

plural del present de subjuntiu: dugo o duga, dugos o dugues, dugo o duga, duguéssem, duguésseu, dugon
o duguen;187 d) no fan els imperfets de subjuntiu en -ara, -güera, o -ira sino en -as per ais verbs de
la primera conjugació i en -és i en -ís per ais altres verbs. Les formes en -ara, -güera, -ira són

característiques de totes les regions valencianes des de Santa Pola i Elx fins a Torreblanca, una
mica abans d’arribar a Alcalá de Xivert venint de Valencia. Les formes en -ás, -és, -ís són les

característiques de la Catalunya occidental i de quasi totes les altres regions catalanes; e) tenen
1’infinitiu haure (haver).

Quant a Castelló de la Plana (101), el BDLC (X, 198) recull les següents característiques: a) en
els incoatius es produeix el canvi de [j] -x- a s en la desinencia -ixy. io acudisc, tu acudieses, ell
acudís (indicatiu), i el subjuntiu en [íske] (vol[e]n pee] io m’atjopiskfe], ke tu t’atjopisk[e]s, que

ell s’atjopisk[e]); b) en els imperfets de la primera conjugació tant pronuncien la -v- com la fan
caure: io [kantáve] o peantáe], tu [kantáves] o [kantáes], ell [kantáve] o [kantáe]; c) en el present
de subjuntiu dominen les formes en -guem, -gtieu en lloc de les antigües -gam, -gair. bevem o

beguenr, beveu o begueir, caiguem, caiguew, d) en les formes verbals la -a final es pronuncia [e]:
acudiri[e], begu[e], volien que m’atjupirfe] (m’ajupís); e) els imperfets de subjuntiu els fan tant
en -guere com en -iré (volien que io fuxguere o futjire, que io’m morguere o’m moriré). El QC3
complementa aquesta informació:

Aquí domina la -e que substitueix la :a en totes les desinéncies verbals.

Les observacions sobre la conjugació de Sagunt (Morvedre) (102) están recollides en el BDLC
(X, 196): a) s’utilitza indistintament la -s- i la [j] en els incoatius: acudixc, acudixes, acudix, acudisc,

185 LaFl 'proposa, pero, un incoatiu en [íjk].
186 Vegeu una ampliació d’aquestes consideracions relatives a les actituds lingüístiques en el capítol o.
187 En LaFl 'no s’inclouen les desinéncies de subjuntiu en [o].
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acudisses, acudís (indicatiu); b) utilitzen el present de subjuntiu en -am, -au (conegam, conegau, cuscam

(cosim), cuscau (cosiu); begam (beguem), begau (begueu)); c) fan els dos infinitius: poder (modem),

[póóre] (antic), a partir del qual s’originá el futur podre-he > podré. Quant a la fonética, uns

fan la -a castellana, i altres la fan [a]: [dona], [dono], [dewría], [dewría], [kújta], [kújto]. El QC3

afegeix:

Aquí també l’indicatiu manlleva al subjuntiu les formes [gem], [gew] (la i 2a plural).

Quant a Uíria (103), el BDLC (X, 194) recull les següents particularitats: a) fan w la v deis

imperfets en -ia (berma, cama, ploma, bima); b) sovint velaritzen la primera i segona persones del

plural del present d’indicatiu: Que feu? Beguem; Per qué begueu tant? Perqué tenim set, é) utilitzen el

subjuntiu en -gam, -gau (dorgam, dorgau\ sigam, sigaü)\ d) parlen apitxat; e) tenen imperfets

particulars com coneguia per ‘coneixia’.

El BDLC (X, 192-193) caracteritza amb els següents trets la morfología verbal de Valénda(104): a) la -a de les formes verbals i no verbals és [a] ben clara, quasi com en castellá; b) fan els
incoatius en [íjk] i els subjuntius en [íjka]; c) poden fer caure o conservar la -b- en el imperfets

d’indicatiu de la primera conjugado: [anájia], [anájies] ~ [anáes], [aná[3a], [aná[3em] ~ [anáem],

[aná[3ew] ~ [anáew], [aná[3en] ~ [anáen]; d) fan formes subjuntives en -gam, -gau {begam, begau,

bidlgam, bullgaü)-, e) diuen: ¿o fas i no ‘io faig’; J) diuen: io fiu (vaig fer); g) diuen [péóre] en lloc de

‘perdre’ i [pérk], [dórk] en lloc de io ‘pert’, io ‘dorm’; b) consejen els infinitius [bóldre] (voler)

i [póóre] (poder), el darrer només els nens; i) diuen compadéixer per ‘compadir’ i Ar/188 en lloc de

‘rigut’; j) parlen apitxat; k) eliminen la d de la desinencia -ada: una dona casa(da), dos dones

casa(d)es; pero a mitjan segle XIX, segons Alcover, els vells encara pronunciaven la d. Fan el
mateix encara a Cullera, Sanet i Negrals (devers Pego), que diuen casada, cansada, cansalada,

vegada.

El BDLC (X, 189) inclou algunes consideracions sobre la fonética i la morfología de Sueca(105). Quant a la fonética: á) el joves i la gent que no ha sortir dé Sueca fan [e] ([done],

hermáne]) tota -a final mentre que els que han sortit no fa gaire la pronuncien [a]; b) fan [tj]] la

s darrere // ([fKtj], [kaváAtj]). Quant a la morfología: á) fan els incoatius (com en totes les

regions valencianes) en -ixc i els subjuntius en [ijke] (-ixke); b) usen molt les formes de

18S Aquesta solució prové de risi, amb l’adjunció d’una marca de participi -t. També es realitza a Sueca.
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subjuntiu antigües i especialment les acabades en -gam, -gau (begam, begau, bullgam, bullgau,

capiam, capiau)-, c) tenen tendencia a formar Pimperfet de subjuntiu sense -gue- (volien

[ke akuóíre], [ke kozíre], [ke konsentíre], [ke korére]); d) el participi de passat de riure és rist (<

risus+t, com respost (< resposus + t < responsus).

EL BDLC (X, 183-184) incideix en els següents aspectes de la fonética i de la conjugació de
Gandía (106): a) es produeix un fenomen d’harmonia vocálica: la -a es pronuncia [o] darrere o,

i, u tóniques {dona, companyia, vengada)-, darrere les altres vocals tóniques sona [a] o [a]; ^'parlen

apitxat; c) formen preferentment el subjuntiu en -gam, -gau (digam, digau, mogam, mogau); d)

pronuncien la -r deis infinitius: cantar, acudir, lluir. El QC2 indica que hi predominen les formes

[am], [aw] (primera i segona persona plural del subjuntiu), tant entre els vells com entre els

joves.

Les principáis particularitats de la conjugació de Benigánim (107) són recollides en el BDLC (X,

184): a) sovint reaützen la primera i segona persones del plural del present d’indicatiu
velaritzades (coneguem, conegueu, diguem, digueit)-, b) eliminen amb freqüéncia la -v- o la -b- de

Pimperfet deis verbs de la primera conjugació (cantaes, cantáem, cantaeu, cantaen)-, c) utilitzen,
sobretot els vells, els subjuntius en -gam, -gau {caygam, caygau, conegam, conegau); d) substitueixen el

present d’indicatiu peí present del verb estar i el gerundi del verb corresponent {estic batent,
bullint, coent, en lloc de io bat, bulle, coc). Alcover constata que hi ha dificultáis en la conjugació
de l’indicatiu d’aquests i d’altres verbs, sobretot els que denoten una acció permanent.

El BDLC (X, 179) presenta les principáis característiques fonétiques i morfológiques de Pego

(108): a) la -a es pronuncia [o] ([kázo], [iglésio], [pacénsio]; b) en les formes verbals, la -a es

realitza sempre [o]: io acudi[o], acudirifo], que acudixc[o], que acudir[o]; ¿) conserven, a mes,

els subjuntius antics en -ga i les formes -gam, -gau {faigo, fuixgam, fuixgau, [ómpliyo], ompligam,

ompligau).

Patró (109), segons el BDLC (X, 181-182), presenta les peculiaritats següents: a) la -a, a

diferencia de Pego, no es realitza -o sino -a castellana o lleugerament enfosquida, quasi [s] o [a];

b) afegerxen una -ren els infinitius rizotónics: [bátrer], [béwrer], [kálórer], [káwrer]; t) utilitzen
les formes en -gam, -gau ([kajyám], [kajyáw]).
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A Cocentaina (110), Alcover detecta (BDLC, X, 186) la substitució de la segona persona del

singular del present d’indicatiu del verb ésser per la forma eres i l’ús del verb estar en lloc d’ésser.

La morfología verbal de Benissa (111) no es diferencia gaire, segons el BDLC (X, 177-178), de
la de Tárbena i la de la Vila Joiosa. Són destacables les característiques següents: á) com a

Patró, posen una -r en els infinitius rizotónics: [béwrer], [káJ3fer], pcáwrer]; Ir) solen fer en

[íjka] els subjuntius incoatius: [akuóíjka], [askupíjka], com a Monóver, Elx, la Vila Joiosa i

Tárbena; c) hi ha algún cas d’incoatius en -¿se, -ises, -ís, -isen ([askupísk], [askupíses], [askupís], en
lloc de ascupixc, ascupixes, ascupix). A mes, cal destacar també el comentari d’Alcover indos en

el QC2:
Es molt notable a Benissa la conversió de |J] en [s] en les formes verbals. La s sorda de eixir (isir) és molt

rossegada, com al que fan les al-lotes de la ciutat de Mallorca. Pero aixó just ho he trobat en un deis aMots

escorcollats. Els altres tots fan la [f], Pot ésser una evolució que s’inicia.

Alcover (BDLC, X, 174-175) destaca, peí que fa a la conjugado de Tárbena (112), que gairebé
no conserva cap tret de la de Mallorca i que ha adoptat en gairebé tot la valenciana. Remarca

que fan la g velar, especialment en les formes verbals, quasi aspirada o fricativa, que s’acosta
molt a la castellana. De manera que no diuen coneguem ni beguem sino que quasi diuen

[kone/ém], [bexém].189 Aquesta informació és completada amb altres característiques presents

en el QC2:
la -a la fan [a] (castellana), no [a], i aixó les xiques (al-lotes) de 12 a 16 anys; no usen les formes [gam],

[gaw] (la i 2a persona plural del subjuntiu i imperatiu, sino [gém], [géw] o [im], [iw]); a molts de verbs
l’indicatiu pren la la i 2a persona plural del subjuntiu per formar la la i 2a persona plural de l’indicatiu; és
molt notable l’articulació del so [gém], [géw]; aixó és, la ‘g + e’: és casi la [x] (j, ge, gi) castellana. La ‘g + a’

o ‘+ o’ o ‘+ u’ és explosiva sonora; la ‘g + e’ és casi fricativa. En lloc havia trobada tal ‘g’. A voltes

represent aqueix so amb ‘gg’.

El QC2 dona informació sobre Biar (114):
no s’usen casi mai les formes [em], [ew] (la i 2a plural de subjuntiu i imperatiu); aquí també succeeix lo
mateix que a Benigánim i Cocentaina amb les formes de present: que quan se tracta d’expressar un estat,

les substitueixen per una oració de gerundi: estic fent tal o tal cosa en lloc de ‘faig tal o tal cosa’; la -a és
francament castellana.

Segons el BDLC (X, 172), la conjugado de la Vila Joiosa (114) no difereix gaire de la d’Elx i la

189 Tanmateix, aquests verbs són transcrits en LaFV amb tina consonant aproximant.
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de Monóver. Fonéticament, á) presenten un fenomen d’harmonia vocálica, i així duren [dono],

[askolo], [ró]3o] [tarójijo], [kózo]; b) fan [o] moltes -a: [fúXo], [/ayo], [manió], [míka], [táwla],

[káza];190 ¿) pronuncien la -rdels infinitius. El QC2 afegeix altres consideracions:
pronuncien ben ciar «//tendre, ¿wkupir, arkriure; han perdut la la persona singular del perfet simple [í],

pero conserven les altres persones; la [a] de les formes verbals sona [a] i a vegades sona [e]. És un so

estrany. Molta volta fluctuant, que contrasta amb la [e] átona seguida de consonant que sona [e] ben clara.
Tot d’una no m’hi era fixat, pero llavó prou que ho notí i ho comproví amb casi tots els nois escorcollats;

aquí ja no es troben entre els al lots les formes [ám], [áw] de l’imperatiu i subjuntiu que són tan vives
encara a Elx. Pero les usa la gent gran.

El BDLC (X, 167-168) destaca les següents particularitats fonédques i morfológiques peí que
fa a la conjugació de Monóver (116). Quant a la fonética: a) la a deis mots que tenen per tónica
una [o] sona [o]: [dono], [askólo], [ró]3o]; b) el diftong [ów] en certs monosü-labs {bou, cou,plou,

oü) es pronuncia [áw], [báw], [káw], [pláw], [áw]. Quant a la morfología: a) fan els incoatius en

[ijk] ([akudíjk], [akudíjes], [akudíj]); b) fan l’imperfet de subjuntiu en -ara ([anára]), -era

([askriyéra]), -ira ([akuóíra]); c) la primera i segona persones del plural del present d’indicatiu

no es fan -am, -au, sino -em, -eu ([aném], [anéw]); d) deis verbs de la 2a, 3a i 4a conjugació, uns
conserven la primera i la segona persona del plural del subjuntiu en -guem, gueu {entenguem,

entengueii) i altres utilitzen les de rindicatiu {ascrivim, astriñía)-, e) no pronuncien la -r de l’infinitiu

([aná], [akuóí]), fins i tot quan duu un enclític pronominal: poden [féu], estic per [donáne]; J)

destaquen, segons Alcover, dos castellanismes: eres per ‘ets’ (segona persona del singular del
present d’indicatiu d’ésser); n’bi HAY per ‘n’hi ha’ de bacores (figues flors). El QC2 inclou, a

mes, que en l’imperfet de subjuntiu concorren la solució formada sobre Pinfinitiu i la formada
sobre el present de subjuntiu: omplira i ompliguera.

Segons el BDLC (X, 168-169), el dialecte d’E/x (118) és similar al de Monóver. Quant a la
fonética: a) la -d- intervocálica desapareix excepte quan no és posttónica d’esdrúixol: vegaes,

casaes, vengua, perdua, via\ b) tant en la declinado com en la conjugació fan [e] en les desinéncies
nomináis i verbals allá on el castellá fa a: [téres], [sértes], [kántes], [kánten], [kantáven],

[kantaríen]. Quant a la morfología: a) conserven la primera i segona persona del plural del

subjuntiu en -gam, -gau ( [beyám], [beyáw], [askriyám], [askriyáw]); b) pronuncien la -r deis

i9o per¿ en ei QC2 remarca:
El fcr [s] la [a] es cosa deis al-lots; els grans» i sobretot la gent instruida la fan [a].
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infinitáis; c) presenten formes infinitives del tipus: coneixtre, mereixtre, naixtre, pareixtrr, d) usen
l’imperfet de subjuntíu en -ara, -era, -ira com a Monóver i a les altres regions valencianes fins a

Alcalá de Xivert.

I.4.2.5. Balear

El BDLC i els quaderns de camp contenen observacions sobre la majoria de poblacions

d’aquesta área dialectal, tret d’algunes localitats de Mallorca (Ariany, Palma i Manacor), de
Menorca (Ciutadella, es Migjorn Gran i es Castell), Eivissa (Corona, Sant Jordi de ses Salines,

Jesús) i Formentera (Sant Francesc de Formentera).

I.4.2.5.I. MaUorquí

Segons el BDLC (XI, 45), la fonética i la morfología verbal de Podenca (119) no divergeixen

gaire de les de Manacor i de Palma. Quant a la fonética, cal destacar: á) la [o] pretónica es

manté o, malgrat que la tónica siguí i o ir, b) la [k] i la [g] són velars, davant o, u, pero, davant

[a], [g], [e], [e], [i], són palatals, com a Manacor i Ciutat. Quant a la morfología destaca: a) la

desinéncia átona [om], [ow] en lloc de [am], [aw] de la primera i segona persona plural de

1’imperfet, perfet, condicional i l’imperfet de subjuntíu: [snávom], [gnávow], [vsníom],

[vaníow], [cantárom], [cantárow], [tandríom], [tandríow], [krajásom], [krajésow], [partísom],

[partísow]; b) la poca utilització del subjuntíu i de l’imperfet de subjuntíu en [i] (vagi, anassis).

El BDLC (XI, 43-44) remarca els següents fenómens fonétics i morfológics d’'Alcudia (120): a)
la [a] átona en posició final absoluta es pronuncia [é], és a dir, “una e tancada a la castellana,

pero un poc desmaiada”. Així la pronuncien, segons Alcover, “els alcudiencs auténtics, que no

volen dissimular llur accent propi, que “no s’empagueeixen de parlar alcudienc” ([karatéré],

[míké], [dódzé], [taróle], [bayúdé]); b) la o pretónica es manté o, per bé que la tónica siguí / o ú

(peodi, 3$opi, molí, consúm, costura)-, c) pronuncien molt la ‘j’ deis diftongs: [astájé], [dújé], [fáje], de

manera que quasi realitzen: [astáié], [dúié], [fáié]; d) fan velars la [k] i la [g] davant la tónica,
tret de davant [é], [í]. Davant aqüestes dues vocals tant les fan velars com palatals (com a

Manacor i Ciutat). Darrere la tónica les poden fer tant palatals com velars si van amb [e] o [i];
amb les altres vocals les fan velars. En ésser fináis les fan velars quasi sempre; e) en els verbs
de la tercera conjugado predomina l’imperfet de subjuntíu en [gués] ([akodijés], [boXijés]); J)
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la [a] posttónica de Fimperfet de subjuntiu es pronuncia i ([a3opísis], [a3opísim], [a3opísiw];

[anásis], [anásim]; [batésis], [batésim]); ¿) s’ha introduít el subjuntiu [i], [is], [in] ([kánti],

[kántis], [kántin]); pero encara “s’hi belluga qualque pie, ben clares vegades, la forma antiga en

certs verbs molt usats” com [ka]3ra], [sa]3ra] ([válan ka j kápiya], [kaw sápiya]).

Quant a la fonética i a la morfología, la varietat de Sa Pobla (121) ofereix (BDLC, XI, 52)

diverses peculiaritats. En relació amb la fonética: a) la [a], átona, en posició final absoluta, la

pronuncien [ce], nasal, una mica més fosca que [a]: [gérde], [dancé], [trakoé], [taron3¿é]; b) la [o]

pretónica es manté encara que la tónica sigui i, u ([boAi], [molí], [kosturcé]); c) debiliten tant la -

j- diftongal, que gairebé no la pronuncien, i així en lloc de dir: [pájoé], [fújdé], [fujdé], diuen

[pádé], [fúdé], [fúoé]; d) la [g] i la [k] són generalment velars davant totes les vocals; pero davant
e i i de vegades són una mica palatals; é) pronuncien -ns el plural deis noms acabats en -nc:

crans, bans-, pero també diuen crajns, bajns, que és el que fan generalment els mallorquins. Quant
a la morfologia: á) pronuncien, com a Pollera, en [om], [ow] la desinéncia átona de la primera
i segona persona del plural de Fimperfet, perfet simple, condicional i Fimperfet de subjuntiu de
totes les conjugacions ([anávom], [anávow], [anárom], [anárow], [aniríom], [aniríow], [anásom],

[anásow], en lloc de [anávam], [anávaw], [anáram], [anáraw], [aniríom], [aniríaw], [anásam],

[anásaw]); b) la [o] posttónica de Fimperfet de subjuntiu no es pronuncia gairebé mai [i]; es

manté [o] ([anásas], [batésas], [bayésas], [boAísas]); c) tenen unes formes d’indicatiu i de

subjuntiu semblants a les d’Eivissa: [vólon ko búAyo] (bulli), [d30 (jo) kórk], Peo koryo] (corri),

[830 (jo) donk], [ko dónyo] (dormi), [mo mork], Peo múryi] (mori).

Quant a la morfologia de Sóller (122), el BDLC (XI, 48) indica que no ofereix gaires
particularitats i que comparteix trets comuns amb altres pobles mallorquins en relació amb el
perfet simple, el present i Fimperfet de subjuntiu. Quant a la fonética, pero, presenta quatre

trets fonamentals: á) fa u tota o átona, tant si és inicial, medial o final ([ufíci], [urdonát], [rubá],

[cumprá], [móru]); b) la [o] (-a, -e) átona en posició final absoluta es realitza tan nasal i tan

fosca, que sona o ([6]): [uno], [véjo], [máyró]; [uno fadrino], [una fadrína patito],

[una fadrína patita valentó]; 1) debiliten tant la ‘j’ (diftongal), que gairebé no la pronuncien

gens: [kaó], [kraó], [daó], [dúo], [fuo], [muó], en lloc de pronunciar [kajó], [krajó], [dajó],

[dujo], [fujo], [mujo]. Segons Alcover, hi ha sollerics que fan sentir prou aquesta ‘j\ pero és a
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causa de la influencia deis dialectes ve'ins.

Segons el BDLC (X, 41), Santa Margalida (123) presenta certs trets destacables en relació amb
la fonética i amb la morfología. Quant a la fonética: a) la [a] átona en posició final absoluta, té

tendéncia a pronunciar-se [e], una -e tancada a la castellana, “pero desmaiadeta, no tan

llampant com si fos tónica; i així pronuncien els margalidans ben genuins: [disatté],

[diwmánjé], [onzé], [dodzé], [páre], [aspállé], Pero aixó sois succeeix quant [a] és final de frase

fonética, és a dir, quant tot d’una d’haver pronunciat la [a], fan una pausa; i així diuen:

[úna kázé], [una káza patíté], [una káza patita nové], [una káza patita ñova Xeéd3é]”; b)

pronuncien u la o pretónica si la tónica és i o u (mulí,, murí, kustum, custura); é) realitzen velars la^
i la k pretóniques davant totes les vocals tret de i, e; davant [i], [é] les fan palatals, com a

Manacor i Ciutat ([kajgam], [kajjé], [tokam], [kap], [kapót], [porcé], [dujé], [ajíe] (aigua)).
Darrere la vocal tónica, un cop les fan palatals i un cop velars; i així pronuncien indistintament

[ma3upasc], [baja] (begui), [búXija], [kájc], [kója], com bátiya, [kak], [krak], [rik], [dóqk]

(dorm), [dúk], [fóqga], [áya] (haga = hagi); d) fan caure la -c- en fer el plural de fanc, kranc,

barrane, sane, i pronuncien fans, crans, barrans, sans, i alguna vegada fayns, crayns, bsrrayns, sayns.

Aquesta darrera solució és realitza en la majoria deis pobles de Mallorca. Quant a la

morfología, la conjugado de Santa Margalida no s’allunya de les varietats de Son Servera i
Arta, de manera que presenta similituds peí que fa al pretérit perfet simple, al subjuntiu en [i],

[is], [in], i a l’imperfet de subjuntiu en [gés] deis verbs de la tercera conjugado i la [o]

posttónica d’aquest temps. D’altra banda, també s’hi troben formes de subjuntiu similars a les
d’Eivissa: [vólan ko búXya]191 i [ko kóryo].

Peí que fa a la fonética d’Arta (124), cal destacar (BDLC, XI, 38-39): a) la -á en posició final

absoluta es pronuncia [ae], un so entre [á] clara i [e] oberta.192 Aquesta [as] és de les mostres

més característiques d’Artá. Aquesta [ae] de vegades fa l’efecte d’un so doble, de [sea], pero

diftonga la [a]. Davant la dificultat per reconéixer-la, el mateix Alcover declara, “no cregueu

que sia gaire bona d’aglapir i d’endardellar aqueix diantre de [ae] artanenca”; b) La [a] átona en

191 Segons les transcripcions de LaFl ', pero, [búXyi] i [kóryi].
192 El signe utilitzat en el BDLC no es correspon amb cap deis que apareix definit en els inventaris fonétics

vocálics de LaFl' i del DCM31. Tanmateix, la descripció feta per Alcover sembla suggerir que es tracta del so
[se], per bé que no apareix en cap de les transcripcions de LaFlr. D’altra banda, aquest so és característic de
Felanitx.
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posició final absoluta es pronuncia [o] “una o desmaiada, molí nasal, que de vegades fa Pefecte
de [o] tancada i d’altres de [o] oberta” (korant[o], santantfo], altarifo], [akaóémio], [buÁído],

[konsantído], [kantarío], [kluvío] (cluvia), [bagudo] (beguda), [konagudo] (coneguda)); c) hi ha

una tendencia a fer [X] (11) la [3] (ge, gi) i [3] la [X] (lligant — gigant; llardí — jardí, enllegá —

engegar; llemegá — gemegar, i també diuen: jamentá — llamentar,yW/ = Wa.idet,janegá =llanegar);

d) fan velars la [k] i la [y] davant [a], [a], [o], [u] i pala tais davant [e], [e], [i]. I així mentre

pronuncien [gát], [káp], [vangam], [taijkam], [vígga], [tígga], pronuncien com a Manacor i

Ciutat, [tagci] (tanqui), [végji] (vengui), [vaqjés] (vengués); é) també es pronuncia u la o

pretónica si la tónica és i o u: [mulf] (molí), [kuí] (collir), [kustúra], [kunsúm]; J) respecte de la

desinencia átona [ía], Arta —com Felanitx— es comporta excepcionalment en relació amb

tots els pobles de Mallorca peí fet de no perdre l’element [a], sino que el conserva: [prudénsio],

[glorio], [sustánsio], [mizério], [apidémio]. En formar el plural, sovint fan caure la [a], pero
també de vegades la pronuncien. D’altra banda, la morfología verbal presenta similituds

respecte de la varietat de Son Servera: a) s’introdueix, també entre els joves, el subjuntiu [i],

[is], [in]; b) la [a] posttónica de l’imperfet de subjuntiu no es pronuncia [i] sino [a]; c)

predomina clarament l’imperfet de subjuntiu en [yés] sobre la solució [ís] deis verbs de la
tercera conjugació (consentigués, cruixigués, cuigués, durmigués).

La fonética i la morfología verbal de Binissalem (125) presenten (BDLC, XI, 54) un conjunt de

peculiaritats. Quant a la fonética: a) tota [a] (tónica) es pronuncia [é] ([alé], [koréma],

[primarénk], [kazéta]); b) la [o] pretónica sona u si la tónica és i o u (muli\ cu%í, cunsutn)\ c) la [a]

(-a, e) átona en posició final absoluta es pronuncia tan fosca i tan nasal que fa l’efecte de [o]:
uns cops [o] (tancada), uns cops [a] (oberta). Alcover precisa, pero, que vegades no és tan

fosca i es pronuncia [a]: [vila], [pila], [kája]. Quant a la morfología: a) la [a] posttónica de

l’imperfet de subjuntiu es manté [a] ([anásas], [anásam], [anásaw], [anásan]); b) usen els

imperfets forts: [béja], [béjas], [béjam], [béjaw], [béjan], [astéja], [astéjas], [astéjam], [astéjaw],

[astéjan], i les formes de present [béjm], [béjs], [astéjm], [astéjs], en lloc de [bavía], [bavías], ...,

[astáva], [astávas],...; [bavém], [bavéw], [astám], [astáw].193

Aqüestes formes, peró,'Com indica el mateix Alcover, no son exclusives de Binissalem, sino que són molt
usades a quasi tots els pobles de Mallorca.
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El BDLC (XI, 50) destaca els següents trets fonétics d’Esporles (126): a) la [a] (-a, -e) átona, en

posició final absoluta es pronuncia [o], molt nasal, “un so boirós, que de vegades sembla [o]

(oberta); i així pronuncien pen[o] (pena), mis[5] (missa), mas[o] (massa), [ratjato],

[arajio] (aranya), [oro] (hora)”; b) la o pretónica, si la tónica és ti, sona ir. [ulivo], [purúgó],

[turtúgo]; c) la pe] i la [g] són velars davant [á], [a], [o], [u]; i també ho són normalment davant

[e], [e], [i], si bé davant aqüestes tres vocals de vegades es pronuncien com a palatals, per raó
de la influencia de la varietat de la capital; d) fan caure la [k] quan els noms que acaben en [nk]
acaben en plural; així, en lloc de pronunciar [krans], [barranks], [tronks], pronuncien: [krans],

[barans], [trons]. La morfologia verbal, presenta les següents característiques: a) diuen, com a

Sóller i a altres pobles, [bówró], [bóws], [bów], [bóvan], pouwré], pjuwríó], en lloc de [bawro],

P)áws], [baw], [bóvan], p?awré], [bawríó]; b) usen de vegades rinfinitiu [dórmo] en lloc de

dormir, [man vad3 a dórmo]; [no púk dormo]; i) utdlitzen [astajm], [astajs], [astajo], [astajas], etc.,
en lloc de estam, estau, estava, estaves, etc. Aixó no sois ho diuen a Esporles, sino a gairebé tots

els altres pobles de Mallorca; d) en la realització de la primera persona singular del present de
morir fan servir tres formes: [ma mo], [ma mórk],194 [ma múr],

Segons el BDLC (XI, 46-47), la varietat de Sineu (128) presenta els trets més particulars de
Mallorca respecte de la fonética: a) tota a tónica que va darrere un so palatal ([j], [3], [tj], [d3],

0], [i], [c], [X]) o velar (Pe], [y]) es pronuncia [é]: [man3é] (menjá), p an pasad3ét] (l’han

passetjat), [tajétro] (teatre), un [jét] (gat), [as kyép] (cap), un [Aedro] (lladre); [no y cép], [cénta

si vals]; [asta yét] (gat); b) tota [a] davant tots aquests sons palatals i velars sona [é]: [pa3és]

(pagés), [parajew]; [now parajem], [mariéto], [ujét], [Aétro] (lletra); t) tota [a] (a, e) átona, tant si

és medial com final, en anar darrere sons velars o palatals, es pronuncia [é]: [késtaAé] (castellá),

Qejenta], (xeixanta), [ratje] (retxa), [féd3é] (fetge); d) la o pretónica es manté o encara que la

tónica sigui i o u ([akodask, 33opít]; e) la [a] (-a -e) átona en posició final absoluta es pronuncia

tan nasal i tan fosca que fa l’efecte d’una o; per aixó Alcover la representa com una [o]: [ápro]

(arbre), [kérto] (carta), [puo] (púa), [trompo] (trompa), [obro] (obre) — [fadrína fino],

[fadrína fina patito]. De vegades aquesta [a] no sona tan fosca i en aquest cas és representada

per [oe], atés que és un so més fose que la [a];Jj la fk] i la [y] són quasi sempre velars no sois

194 I, encara, LaFl' recull una forma sense velar final [mór].
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davant o i u, sino davant totes les altres vocals. Davant e i i, de vegades són palatals. Peí que fa
a la morfología verbal, Sineu presenta trets comuns a les altres varietats de Mallorca.

Son Servera (129) presenta trets fonétics i morfológics particulars (BDLC, XI, 36-37). Quant a
la fonética: a) tota a tónica, si no va darrere / sona [e] oberta i sovint [éé]195 doblada,196 i

darrere [c] i [}] es pronuncia jé.v>1 Els serverins que volen dissimular llur accent fan [se] (entre

[a] i [e] oberta). Darrere la / la [á] es manté avm ([pláns], [plá], [plánta], [klá]); b) la [o] oberta ho

és tant ([a]) que sembla á ([ndw] (nou), [rátj] (roig)); c) la [o] átona final es pronuncia [u] (un

[móru], un [rállu], [óli vérju] (verjo)); d) la [o] pretónica seguida immediatament d’una [í] o [ú]

tóniques sona u\ [ulívs], [kuzí], [kustúm], [kustúra]; é) la [k] i la [y] són velars davant la [á]

tónica, així com davant [o], [u]. Tanmateix, davant [e], [e], [i], són palatals ([c] i [j]). Quant a la

morfología, la conjugado coincideix amb la general de Mallorca. Els trets més característics
són: a) la vocal posttónica de l’imperfet de subjuntiu es manté [a], no sona quasi mai i

([filosas], [fii3ÍS9m], [fii3ÍS9w], [fu^ísan]; [fongésas], [fongésam], [fongésew], [fongésan]); b) hi

ha tendencia a fer en [yés] tots els imperfets de subjuntiu de la tercera conjugado, i així, en
lloc de dir ‘vulien que cuís’, ‘lletgís’, ‘mutis’, etc. diuen quasi sempre, sobretot els joves,

lletgigués, murigués.

De Palma (130), l’única referencia en relació amb la fonética i amb la morfología és una llista
amplia de formes d’imperatiu negatiu, que apareix en el QC7.

Els trets fonétics més característics de Felanitx (132) són (BDLC, XI, 56-57): á) tota -á tónica
es pronuncia [é]199 (oberta)2()() “en boca deis qui parlen en felanitxer pur: els al-lotons i

195 En LaFV, la transcriu amb els signes [eaé].
196 El QC5 precisa: Aquellaforma [rée-] surt sobretot en elfutur.
197 EL QC5 indica:

entre ‘k’ i ‘á’ / ‘g’ i ‘á’ / [A] i ‘a’ guaita una mica de ‘i’: [kjép] (cap), m’han [pagjét], [Ajédra],
la transcripció fonética de les quals equival a [c] i [j], respectivament.
198 Aquesta informació és complementada en el QC5:

A Felanitx la a tónica la fan [e] quan parlen més felanitxer; i els qui no en parlen tant la fan [as]; aixó és, entre [á] i [é|,
pero si la ‘a* du davant una 4 aleshores se manten a ben neta, casi sempre.

199 Es realitza [as] a LaFV.
20,1 En les pagines del BDLC (VII, 326) hi ha una observado addicional en relació amb aquest fenomen fonétic:

Gauchat fa una Uíqó sobre historia de la llengna francesa. S’és detengut molt en la tramundan^a, dins el francés, de la a
tónica en [e], llei que es pot dir que no té cap excepció (FABA > feva > fsvs > fsv; PRESENTA TA > presenteda >
prcscntEds > prescntEa; etc.). Aqueixa llei la té el dialecte felanitxer (Mallorca): [una dona kazéda), [al pépa] (el Papa),
[ss bella] (es Bai le), [una vayéde] (vegada).
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al-lotones, la gent sense lletres que no surten gaire de Felanitx”; b) la -á davant / sona quasi [á]

([a]) o [á] del tot. Alcover atribueix aquesta realització a la influencia de la /, que a Felanitx és

clarament velar ([i]), i per aquest motiu “decanta de la punta de la llengua l’articulació de la [á]

cap enrere, i per lo mateix l’allunya de la regió de la e, que és la llengua de davant o punta de la

llengua”; c) la [s] oberta, que en els altres pobles mallorquins és tan oberta que és representada

per [e]; aquesta transcripció indica una obertura més petita. Segons Alcover, a Felanitx és tan

poc oberta que ais externs els sembla que els felanitxers pronuncien [é] i que diuen: [as péws],

[micél], [mél], [ubért], [infern], [déw] (10). Alcover justifica aquesta realització tot dient que fan

aquesta [e] tan poc oberta, per tal de no confondre-la amb llur [á], que ells pronuncien [as]; d)
la [o] (molt oberta) [ae] l’obren tant que a tota orella externa sembla quasi ‘á’; f la [a] (-a, -e)

átona en posició final absoluta es pronuncia molt fosca, de vegades com [o], de vegades no

tant, com [ce]; i així diuen: [ónzo], [dódzo], [mún3o] (monja), [níno], [vino], Mari [o], [una fío],

[una nuvío]; ¿) la terminado átona [la] no perd a Felanitx l’element [a]; h) la o pretónica, si la
tónica és /, ú, sona [u] (m[u]lí, c[u]zí, c[u]stura, c[u]nsum); i) la [k] i la [g] són velars davant o, u

([gozá], [kus]); davant les altres vocals són palatals ([c], [j]), com a Manacor i Palma. Quant a la

morfología verbal, cal destacar: a) la [a] posttónica de l’imperfet de subjuntiu es manté [a] i no

[i]; b) diuen [bówra],201 [bóws], [bów], [baja], [bajas],..., [astajm], [astajs], [astaja], [astajas],

[astajan], etc., en lloc de [béwra], [baws], [baw], [bavía], [bavías], etc.; c) la desinencia átona de

la segona persona plural de l’imperfet, perfet simple, condicional i imperfet de subjuntiu es

pronuncia sovint [ow] en lloc de [aw] ([akudíow], [akudiríow], [akudísow]);202 d) en lloc de fer

la primera i segona persona plural del futur acabades en [am], [aw], les fan acabar en [ém],

[éw] ([klowré], [klowresés], [klowreaé], [klowrém], [klowréw], [klowresén]; [cantarém],

[cantaréw], [konsantirém], [konsantiréw], [korarém], [korarém],203 etc.).

I.4.2.5.2. Menorquí

En relació amb la fonética de Fomells (133), Alcover destaca (BDLC, XI, 30): a) fan e

201 En LaFV la vocal neutra final no está nasalitzada.
202 Es realitza [áw], pero, a LaFV.
21)3 Tanmateix, en LaFV' aqüestes persones sempre es transcriuen amb [á].
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(oberta)204 tota [á] tónica, procedent de e llarga o de i breu llatina o d’altra procedencia, i així
diuen: [vulé], [vuléw], [krék], [kréjm], [réjm], [réjan]; b) pronuncien a ben clara, com en

castellá, tota [a] (-<? o -a), átona, en posició final absoluta; i així diuen: [réja], [vulía], [kféja],

[ríwra], [kréwra]; pero, [úna- dona], [úna- dona patita kazáda]. Tanmateix, quan no es troba en

posició final absoluta, es realitza [a]. Aquesta és, segon Alcover, la peculiaritat més important
de Fornells, única dins totes les Balears. Aquest fenomen tampoc no havia estat registrat en
cap localitat de la Catalunya francesa ni dins l’área oriental ni central.205 Alcover el va trobar,

pero, al País Valencia o en algunes comarques lleidatañes o del Ribago^a; c) fan [n] la -m de la

primera persona plural de Timperfet i del condicional, i així diuen: nosaltres [érsn], [anávan],206

[3éjsn], [kspían], [ksntávsn]; [sarán], [anirían], [3awrán], [kabrían], [kantarán]. Es tracta d’un
fenomen especial, pero no és únic a Menorca; d) entre el jovent s’estén l’ús de la desinencia -és

a Timperfet de subjuntiu deis verbs de la primera conjugació ([anés], ju[yés], [parlés], en lloc de

[anás], ju[yás], [parlás]).

Es Mercadal (135) presenta les següents característiques fonétiques (BDLC, XI, 31): a)

pronuncien [e] oberta tota e tónica procedent d’una e llarga o d’una i breu llatines; b) fan [n] la -

m final de la primera persona plural de Timperfet i del condicional;207 c) fan en [és] i no en [ás]

Timperfet de subjuntiu de la primera conjugació. El jovent té tendencia a aquest canvi, mentre

que els adults i sobretot els vells conserven el llenguatge ande, semblant al de Ciutadella.

Segons el BDLC (XI, 31), a A.laior (138), com a Fornells i es Mercadal, fan [e] oberta tota e

tónica procedent d’una e llarga o d’una i breu llatines, i sovint pronuncien [e] o [e] la -a i la -e

(fináis átones) ([ksbíe], [kéfire], [séj3re], [véje], [véwre]).

Peí que fa a Maó (139), el BDLC (XI, 31) indica que el més característic és la realització [e]
oberta de la e tónica procedent d’una e llarga o d’una i breu llatines. També cometa a

introduir-s’hi la realització en -és a Timperfet de subjuntiu deis verbs de la primera conjugació,

204 La resta de localitats de Menorca de les quals es posseeix informació lingüística pertanyen a la meitat oriental
de Menorca i manifesten el procés /á/ > [é]. Amb les dades d’Alcover, recollides en els primers decennis de
segle, sembla que aquest fenomen té un abast geográfic més ampli que l’indicat a Veny (1984 : 80).

2115 Aquesta denominado suggereix que Alcover pren encara en considerado la divisió dialectal previa a la que
posteriorment va emprar en LaFl'i en el DCYB1. Per a un repás de les consideracions relatives a la partió
dialectal, vegeu l’epígraf § 3.1. La divisió dialectal.

206 Tot i que coincideix en aquest verb, els resultáis de LaFV suggereixen que no es tracta d’un fenomen
absolutament general i no es pot aplicar a tots els verbs. El mateix ocorre as Mercadal.

2117 Aquest fenomen també és recollit en el QC8:
Fan ben sovint en [n| en lloc de (m] les primeres persones plurals de l’imperfet i del condicional.



144 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMEN^AMENTS DE SEGLE

en lloc de la terminado en -ás ([volían ka kaminés], [kantés], [parlés]). El mes destacable de

Maó, segons Alcover, és que no pronunden mai la lletra ella i la substitueixen per la iod ([jét],

[aja], [jétra], [kaváj], [báj], [mój], [jám], [júm], [jit]). Quant a la morfología verbal, segons el

QC8, totes les desinéndes de l’imperfet d’indicatiu deis verbs de la primera conjugado acaben
en [áwa]: [anáwa], [kamináwa], [raAáwa], [sarkáwa],

A Sant Climent (141), com a Sant Lluís, es Castell, Alaior, destaca (BDLC, XI, 188) la
realització [é] de tota [a] tónica. Alcover constata que els vells encara conserven la [a], pero el

jovent te tendencia a usar la [é].

Finalment, a Sant Unís (142), Alcover detecta (BDLC, XI, 32) la introducció progressiva de la

[é] oberta, característica de Maó, en lloc de [a], propia del menorquí antic, que conserven els

pagesos, mentre que els vilans la modifiquen en [é].

I.4.2.5.3. Eivissenc

De Sant Maten d’Mubarca (143) cal destacar (BDLC, XII, 43) els següents aspectes, que afecten
la fonética: a) fan caure la -t darrere -n i -/: [vén], [pón], [anán]; [sál], [malál], [ál]; b) eliminen la

[a] si va precedida per [i]: [pasiénsi], [dasgrási], [ráJ3i], [glari], [aspési]. Segons Alcover, tota la

pagesia d’Eivissa fa el mateix, tret de la Vila, que manté la [a]. Quant ais aspectes morfológics,
sembla que a Sant Mateu d’Aubarca es ressenten del velnatge de Corona,208 de manera que si
bé conserven ordináriament la [a], en alguns casos també la pronuncien [é], per exemple, en

les desinéndes verbals tóniques [am], [aw] ([batém], [batsw], [kluém], [kluéw], [anirém],

[aniréw]; [bawrém], [bawréw], [kajYsm], (kajyéw]). El QC6 referma aquest fenomen: “La [a],

en ésser final (tónica final) amb [m] i [w] (-em, -ew) és [é] (oberta). Ahir, quan comencpárem

l’escorcoll de la conjugació amb els tres al-lots de l’escola, notí que un cop me feien la [a]

tónica ben neta com [a] i un altre cop la feien [é]. Aixó me desorienta una mica, fins que

m’adoní que era en les desinéndes verbals -em, -ew tóniques que la ‘-e’ sonava [é]”. D’altra

banda, a Sant Mateu d’Aubarca apliquen com a la Vila l’aféresi en els verbs haver i anar. Tenen
en el present d’haver les formes [aj]209 (he), hi (he), [as] (has), i l’imperfet de subjuntiu [avés],

208 per¿ Corona i la resta de localitats eivissenques fan, segons LaF\ ' les realitzacions [batám], [batáw], etc.
2,19 A LaFl \ aquesta solució consta només a Jesús, a la Vila d’Eivissa i a Sant Francesc Xavier de Formentera.
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[avésas], [avésam], etc., [vés], [vésas], [vésam dit tal kóza].

A la Vila d’Eivissa (147), Alcover constata (BDLC, XII, 40) la introducció progressiva del

subjuntiu en [i], tot i que encara es manté la forma en [a] ([díya], [dóijya], [vújya]) i fins i tot es

troben els subjuntius: [prumadga], [pérya], [mórya], [mújiga]. Alcover indica que també trobá

aquests subjuntius a Isavarre (Alt Pallars). S’introdueix progressivament la forma [yés] en lloc

de [ís] ([buAis], [servís]). Les realitzacions de l’imperfet de subjuntiu són, dones, bulligués,

cruixigués, gmnjigués, en detriment de ‘bullís’, ‘cruixís’, ‘gmnyís’. El mes notable és, segons

Alcover, el que succeeix en els verbs de tema acabat: a) amb -n (dun-ar, aplan-ar, sun-ar), b)
amb -ny (seny-ar, bany-ar), c) amb -/ (bel-ar, embal-ar, apuntal-ar), d) amb -r (mir-ar, dur-ar,

atur-ar), e) amb -rr (córrar, serr-ar),y) amb -// (kall-ar, ball-ar, fall-ar), g) amb -v (guz-ar, puz-ar),

h) amb -J'J' (pass-ar), i) amb -i (anvi-ar, kunfi-ar, anunsi-ar),y) amb -v (Aav-ar, priv-ar, kav-ar).
Tots aquests verbs i altres de similars afegeixen una [k] a la primera persona singular del

present d’indicatiu, i [ya] en el subjuntiu ([yo dógk], [yo aplágk] (aplan), [yo soqk] (són tal

instrument); [vólan ka doijga], [aplágga], [sógga]; [yo sajik], [bájik] (bany), [vólag ka yó sajiga],

[bájiga]; [yo bélk], [anvalk], [apuntálk]; [vólag ka yo belga], [anválga], [apuntálga]; [yo mírk],

[dúrk], [atúrk]; [vólan ka yo mírga], [dúrga], [atúrga]; [yo kórk], [sérk], [vólag ka yo kórga],

[sérga]; [yo báAk], [káAk], [fáAk]; [vólan ka yo báAga], [káAga], [fáAga]; [yo gósk], [pósk];

[vólan ka yo gozya], [pózya], etc.). Totes aqüestes formes es conserven encara entre la gent

vella de la pagesia i una mica a la Vila; pero els joves no les pronuncien gaire. Fan aféresi, tant
a Vila com a la Marina, ens els verbs haver i anar ([va] vist, [yen] (haguent) vist, [‘via] vist, [vias]

dit, [yas] (hagués), [yéses] (haguesses). Per a l’imperfet de subjuntiu tenen la forma [avés]

(hagués) i [vés], [avésas], [vésas] ([si yo 1 vés vist], [li pek]; [si’l vésas vist]). Quant a anar diuen:

[vaj ná], [nán(t)], [nám], [náw], [náva], [náras], [niré], [nirás], [niria], etc.; [vulíam ka ma n nás] i

[ka ta n násas], etc. En el present d’haver, Alcover constata tres formes interessants: [yo aj] (he),

[yo] hi (he), tu [as]210 (has) ([yó ay] (he) dit; [yo] l’hi vist, [yo wi] (jo ho he) dit; [sí ka wí] (ho he)
fet.

21,1 Pero [as] a LaFl \



146 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMEN^AMENTS DE SEGLE

I.4.2.6. Alguerés

De l’Alguer (149) (BDLC, III, 347-348) cal destacar determináis aspectes que afecten la
fonética i la morfología verbal. Peí que fa a la fonética, a) l’inventari fonétic vocálic queda
reduit a set vocals: [a], [e], [e], [o], [o], [u]. Així, (BDLC, VII, 351-353) totes les aa i ee átones,

en qualsevol posició, es pronuncien a:2u [man vátj], [vaig a ma rantá las más],

[ma donas akéj AíJ3ra], [kwátra Aíj3ras]; [víwra], [ríwra], [mówra], [Xaggwád3a]; b) la / i la d

sovint es tomen r, i la r esdevé sovint /: [katará] (catalá); [abitára] > (habitada), [poltá] >

(porta), [fídarísima] < (fidelíssima), [karéls] (carrers), [sabatéls] (sabaters), [álk] (are), [marált]

(malalt); c) conserven, com a les Balears, la solució sense desinéncia de la primera persona del

singular deis verbs de la primera conjugado: [jo kánt], [kamín], [tróp], [pólt] (port), etc.; d)

alguns futurs presenten una forma -ga-: sigaré (seré), tangaré (tindré), astigaré (estaré), valgaré
(valdré), prangaré (prendré), antangaré (entendré), mugaré (mouré), prugará (plourá), cugaré (couré),
etc.; é) el condicional en totes les conjugacions acaba en -iva: caritativa (cantada), sigariva (seria),

astigariva (estaría), tangariva (tindria), etc.; j) l’imperfet d’indicatiu deis verbs en -re i -er acaba en

-ever. [paldéva] (perdía), [antanéva] (entenia), [marajeva] (mereixia), [trajéva] (treia), [kunajéva]

(coneixia), etc.; g) l’imperfet deis verbs de la tercera conjugació acaba en -iva: umpriva (umplia),
ubriva (obria), [fu3Íva] (fugia), [Áuíva] (Iluta), h) el participi conserva la terminado femenina:

[kantát]- [kantára], [paltít] (partit) - paltira, tangut- tangara (tinguda), [astát] - [astára] (estada),

etc.; i) hi ha certs verbs de la primera conjugació que no acaben en [odjá]212 (-etjar), i, no
obstant aixó, fan la la, 2a, 3a persona singular i la 3a del plural del present i del subjuntiu com

els verbs en [odjá]. Així, el verb triurar (batre) fa el present: [triurétj], [triurédjas], [triuréd3a],

triarem, triaran, [triuréd3an]. I el subjuntiu: [triuréd3Í], [triuréd3is], [triuréd3i], [triurém],

[triuréw], [triuréd3in]. Un altre verb que fa el mateix éspascará (pasturar, péixer): [jó paskurétj],

[paskuréd^as], [paskurécbja], [paskurém], [paskuráw], [paskurécbjan]. El subjuntiu és el mateix

que el de triurar, j) en darrer terme, la primera persona plural del present deis verbs de la

primera conjugació acaba en -em per analogía deis verbs de la segona; en canvi, la 2a persona

plural acaba en -aiv i conserva la a Harina de -atis: [kantém], [kantáw].

211 Aquesta afirmado contradiu pardalment les observadons que apareixien a “Una mica de dialectología
catalana”, que han estat tractades en la primera part d’aquest mateix apartat.

212 Alcover detecta l’existéncia d’alguns verbs de la I conjugació que presenten un increment palatal. No arriba a
enquestar, pero, verbs que compten amb un increment velar.
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I.4.2.7. La realització del pretérit petfet simple

Per cloure aquest capítol, cal examinar —en relació amb la divisió dialectal proposada per

Alcover— l’extensió de l’ús del perfet simple. Alcover en detecta una pérdua progressiva;
pérdua, pero, que en la majoria de les localitats vol dir substitució peí perfet perifrástic.
Peí que fa a l’ámbit pirinenc oriental, Formiguera presenta el perfet simple en alguns verbs
(anar, beure, caldre (solament en la 3a persona del singular), centre, mure, dir, dormir, entendre,

escriure, estar, fer, espiar, moure, néixer, partir, plaure, poder, prendre, mire, saber, teñir, traure, venir i voler)
amb les desinéncies: [ri, ras, k, ran, ru, ran]. No hi ha, pero, cap al-lusió d’aquesta consérvació
ni en el BDLC ni en els quadems de camp. Peí que fa a aquesta mateixa área, només Gelada

(1906-1907:93) constata la inexistencia del perfet simple a Olot.

En relació amb el caíala oriental, i a través de la informado subministrada peí QC1, sois es fa
esment de l’abséncia del perfet simple a les localitats de Mieres, l’Escala, Amer, Girona, la
Bisbal de Empordá, Sant Feliu de Guíxols, Blanes, Pineda de Mar i Canet de Mar, amb

algunes excepcions, pero. El QC10 també indica l’abséncia del perfet simple a Vilanova
d’Escomalbou. LaFV constata que el verb rebre pot adoptar el perfet simple a Sant Bartomeu
del Grau; tanmateix, els quadems de camp (QC09/QC10 (2a volta)) que recullen la flexió

d’aquesta poblado, no se’n fan ressó. Peí que fa a Sant Hilari Sacalm, en LaFV es constata el

perfet simple del verb rebre i el QC10 inclou la següent afirmado: “els vells encara usen de
vegades aquest pretérit”. Altres localitats que també utilitzen aquest temps en la conjugado
d’uns verbs determináis són: l’Escala, Pineda de Mar, Canet de Mar213 i Tarragona en relació
amb el verb delire-, i també Vic, Sant Hilari Sacalm, Sant Coloma de Queralt i Tarragona en

relació amb el verb e'sser. A Tossa de Mar, encara que el QC1 recull la pérdua del perfet simple,
també indica “hi ha gent vella que encara fa la forma simple del perfet: [anárene], férem,

diguérem”. Peí que fa a Lloret de Mar, Alcover observa: “Se conserva qualque poc el perfet

simple”. A Barcelona, el QC6 solament recull l’ús del perfet simple en aquesta frase: Comfou (o

fo) mort el combregaven-, fora d’aquesta realització, no s’utilitza mai la forma simple. Finalment, el
BDLC (X, 230) explícita la pérdua del perfet simple a Igualada.

Quant al catalá occidental, LaFV assenyala l’ús del perfet simple del verb deure a les localitats
de Riba-roja d’Ebre, Gandesa i Tortosa. Segons aquesta mateixa font, el perfet simple del verb
e'sser és usat a Organyá i a Balaguer. El BDLC manifesta que no tenen el perfet simple les
localitats de Benavarri (X, 245), Ponts (X, 232), Sant Martí de Riucorb (X, 225-226), Falset (X,

213 El QC1 no inclou, pero, aquesta informació quan esmenta aqüestes localitats.
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219-220), Gandesa (X, 216-217), Tortosa214 (X, 213-214). Peí que fa a Sant Martí de Riucorb,
les observacions sobre la morfología indiquen que encara es conserva algún cas de pretérit

perfet simple en primera persona (coneguí, me n’ani).2is

En valencia el perfet simple és usat amb certa sistematicitat. JLzFK recull l’ús d’aquest temps
en tots els verbs de Sagunt (Morvedre), Llíria, Valencia, Sueca, Gandía, Benigánim, la Vila

Joiosa216 i Elx. Es constata un ús restrictiu a Mordía, que utilitza el perfet simple només en els
verbs deure i escopir. Les localitats corresponents a Alcalá de Xivert i a Castelló de la Plana usen

el perfet simple del verb deure\ aquesta darrera localitat també desenvolupa el perfet simple deis
verbs grunjir i escopir. D’altra banda, la resta de localitats valencianes utilitzen el perfet simple
només en alguns verbs —tret del verb deure, el perfet del qual és usat sistemáticament.217

El BDLC constata la pérdua del perfet simple a les localitats de Morella (X, 208), Vinarós (X,

209-210), Benassal (X, 203), Alcalá de Xivert (X, 200-201), Castelló de la Plana218 (X, 198),

Pego219 (X, 179), Pateó220 (X, 181-182), Cocentaina (X, 186), Benissa221 (X, 177-178),
Tárbena222 (X, 174-175), la Vüa Joiosa223 (X, 172) i Monóver224 (X, 167-168). Per contra, el
BDLC n’evidencia l’existéncia completa a Sagunt (Morvedre) (X, 196), Llíria (X, 194),
Valencia (X, 192-193), Sueca (X, 184) i Elx (X, 168-169), per bé que en el QC2 apareix la

següent indicació:
Conserven el pretérit perfet simple, pero la primera persona singular de molts verbs, sobretot deis en -ir,
és ben poc usada.

Quant a Gandía, el QC2 també recull que
la la persona singular del perfet simple és molt poc usada; en els verbs en -ir no s’usa casi mai. Són més
usades les formes plurals que les singulars.

214 La pérdua del perfet en aqüestes tres localitats és refermada en el QC3.
2,5 Aquesta afirmado sembla entrar en contradicció amb la pérdua del perfet simple que constata el BDLC.
216 Tanmateix, no está recollit el perfet simple de tots els verbs d’aquesta localitat.
217 L’explicitació de Pús del perfet simple en fundó de les localitats i de les persones gramaticals i l’análisi

descriptiva es fará efectiva en la segona part d’aquest treball.
218 En relació amb aquesta localitat el QC3 precisa:

El perfet simple s’és perdut de tot. Sois el conserva deure retgint l’infinitiu en sentit de probabilitat.
219 Per bé que en el QC2, Alcover destaca:

És notable que del pretérit perfet simple just se conservi lá 3a persona singular del pretérit simple.
220 El QC2 recull el mateix comentan que a Castelló de la Plana:

S’ha perdut el pretérit perfet simple. Just se conserva el del verb deure quan regeix un infmitiu, per denotar probabilitat.
221 Novament, el QC2 fa una precisió en relació amb Pús del perfet simple:

El pretérit perfet simple s’és perdut, sois es conserva deure quan regeix un infmitiu (desueres aplegar tari).
222 Aquest comentan no apareix al BDLC sino al QC2.
223 El QC2, pero, només fa referéncia a la pérdua de la primera persona:

Han perduda la la persona singular del perfet simple |í], pero conserven les altres persones.
224 El QC2 indica que el pretérit perfet simple s’ha perdut per la concurréncia amb l’imperfet de subjuntiu

(acudirá, acudires, -ira, irem, íreu, -iren).
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El BDLC (BDLC, X, 183) assenyala que els nois enquestats en aquesta localitat tomen a

insistir sobre Fús de la [é] en el perfet simple “afirmant que ells l’usen i molta altra gent de
Gandía també”. Finalment, segons el BDLC, a Benigánim225 es conserva el perfet simple, tret
de la primera persona.

Peí que va a les varietats balears, el comportament en relació amb el perfet simple varia segons

el subdialecte. Així, LaFV constata Fús més o menys generalitzat en tots els verbs de Mallorca,
tret de la primera persona, pero amb una tendencia a anar desapareixent. Segons el BDLC, el
perfet simple s’usa poc a Alcúdia (XI, 43-44), a Arta (XI, 38-39), a Binissalem (XI, 54) i a

Felanitx (XI, 56-57). El QC5 indica que aquest temps és poc usat a sa Pobla, a Sóller i a Son
Servera. Per contra, el BDLC constata Fús d’un perfet moderníssim a Esporles (XI, 50):

[siyéras], [siyé], [siyéram], [siyérsw], [siyéran] en lloc de ‘fores’, ‘foncs’, ‘fórem’, ‘fóreu’,
‘foren’.

A Menorca, segons LaFV, el perfet simple del verb deure es conserva a Ciutadella, tret de la

primera persona. El verb seitre s’utilitza a Fornells, Ciutadella, es Mercadal, Ferreries, es

Migjom Gran, Alaior, Maó, es Castell, Sant Climent i Sant Lluís. El perfet del verb ésser només
és usat pels vells a Sant Lluís. Finalment, el QC8 només explicita la pérdua del perfet simple a

Ciutadella, Ferreries i es Migjorn Gran.

Peí que fa a Eivissa, LaFV evidencia que Fús del perfet simple és general fins i tot en la
primera persona. El BDLC (XII, 43) dona una informació explícita sobre la presencia del
perfet simple a Sant Mateu d’Aubarca

—Aquí es conserva amb tota la seva plenitud el perfet simple amb la primera persona acabada en [í] pels
verbs de la primera conjugació (duni; canttpartí) i per molts de la segona, tercera i quarta ([batí], [boyí],

[kapiyí], [kunsantiyí]), deis quals n’hi ha molts que també fan la dita la persona singular en [é] ([jo kuroyé],

[jo kuziyé], [jo krayé], [jo krujiyé], [jo kuiyé], etc.)—

i a la Vila d’Eivissa

—A Vila se conserva encara prou lo perfet simple, pero sense la la persona singular ([onáros], [oná],

[onárom], [onárow], [onáron]); [jó aní] ja no ho diuen. Aquesta la persona l’he trobada a alguns verbs de la
segona, tercera i quarta conjugació: demanant a aquells aHotons si deien tal forma, de vegades m han dit
que sí que qualque volta ho diuen. Aquests casos els teñe registráis a la llibreta. Ja s hi introdueix ferm lo

225 El QC2 fa notar:
La primera persona singular del pertet simple no és gens usada. La segona i la tercera s usen així mateix, pero no tant
com la composta. Les formes plurals simples ¡a son mes usades.
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perfet compost de Fauxiliar vaig i Finfinitiu del verb que es conjuga {vaig anar, vaig dir); la jovenea ja l’usa

per pa i per sal.226

El dialecte eivissenc es diferencia, dones, del mallorquí i del menorquí peí fet de conservar la
primera persona del singular del perfet simple (BDLC, XI, 25). Altres comentaris, pero,
confirmen la pérdua de la primera persona del singular d’aquest temps (BDLC, XII, 39) a la
Vila, Formentera, Sant Jordi de ses Salines, i la tendencia a desaparéixer de tota la pagesia que

encara el manté, a causa de la penetració implacable de la forma perifrástica. Aqüestes
observacions, aplicades al dialecte eivissenc, també consten en el QC10. Així, segons Alcover,

els curtons de Purmany, Balanzat, Santa Eulária conserven la primera persona del pretérit simple. El Pía
de Vila i les Salines ho han perdut casi de tot.

En darrer terme, peí que fa a l’Alguer, i per tancar aquesta aproximado a l’ús del perfet simple
en el domini catalá a comentpaments de segle, el BDLC (VII, 353) n’evidencia la pérdua,
substitui't peí pretérit indefinit: he cantat, he vist.

226 Aquesta afirmado és confirmada en les pagines del QC6:
A Vila han perdut del tot la la persona singular del pretérit perfet simple, pero conserven les altres persones, si bé
s’usa molt sobretot entre Pal-lotea lo perfet compost de Pauxiliar vaig amb Pinfinitiu del verb que es conjuga”.
Posteriorment, encara afegeix: “A vila s és perduda de tot la la persona singular del pretérit perfet simple, lo manco
entre la gent menuda. L’he trobada, pero, d’alguns verbs no acabats en -ar, és a dir, demanant jo an aquests al-lots si
usaven tal forma de dits verbs, me digueren que sí. que de vegades l’usaven.
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2. ASPECTES METODOLÓGICS DE L’ENQUESTA

El resultat de les diverses eixides filológiques d’Alcover no fou només la recopilació de més
de 470.000 formes verbals d’un centenar llarg de localitats del domini lingüístic catalá, sino
l’aplec sistemado de materials dialectals, que abastava altres ámbits lingüístics —la fonética, la

lexicografía o la sintaxi— i que descansava en Fideari potenciat per Bernhard Schádel,1 des
del 1904, segons el qual, per poder reconstruir el catalá literari, calia desenvolupar un estudis
dialectals complets que aportessin dades significatives que esdevindrien profitoses per a la

llengua escrita. Els materials obtinguts a partir d’aquests estudis dialectals havien de bastir un

1
Les múltiples iniciatives que Schádel despertá en Alcover es troben concentrades en una carta del 15

d’octubre del 1905. Schádel propugna, com a base de tot projecte de reconstrucció del catalá literari, un gran pía
d’estudis dialectals sistemátics. Segons Schádel, sense conéixer els parlars comarcáis, es corría el perill de deixar
perdre elements valuosos conservats en les comarques i que es trobaven absents del món urbá. Els seus
suggeriments incideixen de pie en el terreny pragmátic: 1) La fundado d’un “Instituí pour l’étude de la langue
catalane et de ses dialectes”. Aquest Institut és una anticipado del que l’any 1911 havia d’anomenar-se Instituí
de la llengua catalana (Secció Filológica de l’IEC); 2) L’edició de dues revistes: una de técnica per a la publicado
deis materials i resultáis deis estudis filológics catalans, i una de divulgadora per donar-los a conéixer al gran
públic i fer entre aquest la propaganda de l’obra nacional del diccionari i la gramática. La revista de divulgado ja
existia (el BDLC) que Alcover publicava des de 1901. La revista técnica —que Schádel pensava dirigir i editar
des d’Alemanya— no existia, pero la idea d’aquesta revista quallá l’any 1914 en comentar a publicar-se el Butlleti
de Dialectología Catalana, 3) La participado en la preparació del Congrés Internacional de Llengua Catalana, en la
preparació del qual Schádel tingué una gran participado com a element orientador; 4) El seu paper actiu en la
instrucció i ensinistrament deis col laboradors en el treball dialectológic. Per portar-lo endavant, va publicar el
seu Manual de Fonética Catalana (Cóthen 1908); 5) La seva iniciativa d’una obra de geografía lingüística: l’Atlas
Lingüístic catalá, que constituiría la base i les directrius del que més tard seria 1’Atlas realitzat per Griera; 6) El
suggeriment deis viatges a l’estranger —realitzats el 1907,1912 i 1913—, per tal que Alcover s’orientés sobre les
finalitats i els métodes de la filología románica; 8) La convocatoria d’un concurs per part de la Diputado de
Barcelona per enviar tres joves —Pere Barnils, Antoni Griera i Manuel de Montoliu—, amb carácter
d’estipendiats, a estudiar filología románica a la Universitat de Halle i a altres centres estrangers per aprendre i
aplicar els métodes científics a l’estudi del catalá.
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diccionari i una gramática. Mogut per aquest impuls renovador, Alcover posa en marxa un

conjunt de projectes. D’una banda, YObra del Diccionari, amb el resultat del DCVB, obra que

deixá incompleta en morir, i que enllestí el seu successor, Francesc de B. Molí; d’una altra,
LaFV, en la qual també participa Molí, i, gairebé paral-lelament, el desenvolupament d’una
gramática, que mai no s’arribá a dur a terme.2

Corredor de fons en solitari en moltes ocasions, cal, pero, associar la figura d’Alcover,3 en el
decurs del desenvolupament deis seus projectes mes magnes, amb altres coMaboradors, que,
d’una manera directa o indirecta, aconduiren la seva cursa infatigable a una meta

satisfactoria. D’una banda, és ben conegut el paper rellevant que Molí tingué en la compleció
del diccionari i de l’edició de LaFV; d’una altra, és innegable el rol que Schádel jugá com a

impulsor i orientador de tota la tasca científica i dialectológica que Alcover dugué a terme.

El setembre de 1904, Schádel va visitar per segona vegada Mallorca per estudiar les varietats
dialectals del catalá de la Roqueta i estábil amb Alcover una relació estreta i continuada que

va influir profundament en les seves actituds envers l’estudi de la llengua. En efecte, una

repercussió immediata d’aquesta influencia fou l’organització del Congrés de la Llengua
Catalana de 1906, que es va basar en una primera idea d’Alcover de realitzar un congrés
dedicat a la sintaxi catalana. Atés que calia un estudi sistemátic del catalá antic i deis dialectes
vius, mitjan^ant l’aplec de la literatura catalana antiga i deis dialectes actuáis, un altre objectiu
immediat fou la realització d’un viatge filológic per totes les comarques catalanes en

companyia d’Alcover i de Counson, per orientar-se i fonamentar els estudis futurs. Aquest

viatge es va realitzar des del 3 d’agost fins al 12 de setembre de 1906, pero es va limitar a la

regió pirinenca. Els materials fonétics aplegats en aquest viatge foren publicáis parcialment
per Schádel a la “Revue de Dialectologie Romane” (Bruxelles 1909, I, 15-98). Els materials

2 Al llarg de les pagines del BDLC, Alcover fa nombroses referéncies d’aquest projecte. Així en el tom VII (p.
309) indica que s’embarca cap a Barcelona

amb l’idea de prendre allá la volada cap a Franca, Sulssa i Italia per coses de filología catalana, per 1 'Obra delDiccionari
i de la Gramática de la nostra llengua benvolguda.

També, tot relatant una de les seves múltiples eixides filológiques, en aquest cas a Girona el 27 d’abril de
1919, comenta:

ab aquells mateys betzos escorcollam una partida de punts de fonética gironina, que cns servirán admirablement per
la Gramática Catalana que preparam. (BDLC. X, 67).

Alcover en fa tana altra referencia el 26 de juny de 1917 durant el viatge a Eivissa quan diu:
N’hi ha moltes mes coses que distingeixen YEyvissenc del Mallorquí n del Menorquí\ com demostrarcm, si Déu ho vol,
dins la Gramática Catalana que fa tants anys que preparam. (BDLC, XI, 30).

Finalment, el BDLC (XII, 314) recull:
... i una partida de coses mes que no retrech per no allargar massa, pero que figurarán a la Gramática que fa tants
d’anvs que prepar.

3 Per a una aproximació biográfica a la figura d’Alcover, vegeu Rotger (1928), Molí (1962 i 1983) i Massot (1985).
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de la flexió verbal es van comencar a recollir de manera sistemática en aquest viatge i foren

ampliats en viatges successius a totes les regions del domini lingüístic catalá.

Quant a la realització práctica d’aquest projecte global, Alcover va esdevenir l’agent que
recorregué tot el domini catalá per tal d’obtenir el cabal lingüístic que cercava i, per fer-ho,
s’envoltá en algunes ocasions de col-laboradors per tal que participessin en l’aplec de
materials, especialment els de carácter lexicográfic.

Un cop presentada la tipologia de les dades verbals, aquest capítol té la finalitat d’examinar
els aspectes metodológics que envoltaren el procés d’enquestació, cenyit a la recollida de les
dades verbals. Aquests aspectes es manifesten, algunes vegades veladament, d’altres, amb
una transparencia diáfana, a través de les págines deis diversos dietaris apareguts en el
BDLC. Es tracta, dones, de fer una aproximació a les diferents excursions fetes per Alcover i
d’extreure’n els criteris metodológics que el motivaren a seleccionar unes determinades
localitats i uns determinats informants, i que donaren, en definitiva, un caire propi al procés

d’enquestació. D’altra banda, la consulta de les dades del BDLC i la possibilitat d’accedir ais
diferents quaderns de camp que recullen els materials verbals han permés de reconstruir, en

algún casos, la cronología de les diverses etapes establertes en la recopilado de la conjugado
verbal, els procediments utilitzats en el procés d’enquestació, els contactes establerts, i, en
darrer terme, el nom i el nombre d’informants que hi participaren. ParaHelament, s’ha volgut

penetrar en qüestions organitzatives relatives a la sistematització i ordenado de les dades
resultants, malgrat que d’aquests aspectes es posseeix una informado molt minsa.

Els següents apartats, dones, es basen en el buidatge del gruix de les eixides filológiques que

apareixen en els dietaris, les excursions i les eixides filológiques del BDLC —en particular els
volums I, III, IV, VII, XI i XII— i en el material recollit en els quaderns de camp.

2.1. L’Obtenció de les dades. Les localitats enquestades. Cronología

Des del 1901, el BDLC s’erigí en órgan de difusió deis estudis d’Alcover, deis dietaris deis
seus viatges o de les instruccions que rebien els coMaboradors de YObra del Diccionari.

Les eixides jilológiqttes fetes per Alcover responien básicament a dues motivacions: d’una
banda, a un interés per completar el projecte del Diccionario iniciat a partir de la LJetra de
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Convit, amb la voluntat d’aplegar material lexicográfic i de fer una campanya de propaganda

per tal de mobilitzar nous col-laboradors; d’una altra banda, a una voluntat de recopilar
materials dialectals de carácter lexicográfic i gramatical amb la finalitat d’estudiar la llengua
viva de totes les comarques catalanes. Aquests materials incloien la flexió verbal d’un
nombre determinat de verbs.4 La compilació de material verbal dialectal permetria a Alcover
de dur a terme un segon projecte, relatiu aquest cop a la confecció d’un Estudi espeáal de la

conjugado.

Els diversos volums del BDLC contenen en alguns casos una informació prou ámplia sobre
les eixides filológiques d’Alcover, que tenien per objectiu la recerca de material dialectal.
Addicionalment, Rotger (1928: 95-104) indica una serie de sortides5 fetes per Alcover des del
1900 fins al 1922, que completen les exposades en els diversos volums del BDLC, en els
quals no es consignen les eixides fetes els anys 1900 i 1901.

El volum I del BDLC (1902-1903, 92-96 i 97-110) recull el viatge de tres mesos per les

poblacions de Valencia, Catalunya i el Rosselló, dut a terme el 1902, des del 19 d’abril al 14
de juliol. En efecte, Alcover, mogut en primera instáncia per la voluntat de posar-se en

contacte amb els diversos col-laboradors i constituir nous corresponsal, viatjá per gran part

de Valencia, Catalunya i el Rosselló i s’aturá a noranta poblacions per fer recerca dialectal o
conferencies de propaganda, o les dues coses alhora. Les referéncies que apareixen en el
BDLC en relació amb ‘Testudi del llenguatge” mosteen que, en aquests primers viatges,
s’obtenien informacions parcialitzades, atés que es tractava d’estances breus; de fet, l’estan£a
máxima en cada localitat és d’un dia, aproximadament. Amb un període de temps tan curt

era impossible de desenvolupar un qüestionari complet que integres tots els aspectes que

Alcover pretenia estudiar.

Des d’un punt de vista cronológic, les localitats visitades6 foren les següents: d’una banda, un

seguit de localitats foren consignades en el número 6 del mes de maig de 1902 (pp. 92-96):
Alacant (19 d’abril), Novelda (20 d’abril), Monóver (21 d’abril), Villena (22 d’abril), Biar (23

d’abril), Ibi (24 d’abril), Xixona (25 d’abril), Sant Joan (“a prop d’Alacant”) (26 d’abril), la

4 Tot i que en els volums de LaFl' apareixen setanta-quatre verbs, l’estudi de la conjugació abasta, com s’ha
pogut veure en el capítol anterior, un nombre més elevat.

5 Les indicacions de Rotger són essencialment itineraris formats per llistes de localitats. No hi ha constancia
en cap moment de quines van ser les localitats on Alcover va fer una feina específica d’enquestació lexicográfica
i quines van ser les localitats de pas.

6 Vegeu també Montoya (1992: 395-400) peí que fa a la tasca enquestadora d’Alcover.
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Vila Joiosa (27 d’abrü), Benidorm (28 i 29 d’abril), Bolulla (28 d’abril), Benissa (30 d’abril),

Verger (1 de maig), Gandia (1 de maig), Beniopa (1 de maig), Oliva (2 de maig), l’Horta de
Gandía (2 de maig), Simat de Valldigna (3 de maig), Sueca (6 de maig), Ontinyent (9 de

maig), Benigánim (10 de maig), Xátiva (11 de maig), Llíria (12 de maig), Castelló de la Plana

(13 de maig), Vinarós (14 de maig), Tortosa (15 de maig), Tarragona (17 de maig), Reus (18
de maig), Falset (21 de maig); d’una altra banda, un conjunt d’altres localitats foren

consignades en els números 7 i 8 de juny i juliol de 1902 (pp. 97-110): Valls (23 de maig), la
Vila-rodona (21 de maig), Santes Creus (21 de maig), Montblanc (24 de maig), l’Espluga de
Francolí (25 de maig), Poblet (25 de maig), Santa Coloma de Queralt (28 de maig), Igualada
(29 de maig), Martorell (30 de maig), Vilafranca del Penedés (30 de maig), Sant Martí Sarroca

(1 de juny), el Vendrell (2 de juny), Vilanova i la Geltrú (2 de juny), Sitges (3 de juny), Mataré
(4 de juny), Canet de Mar (6 de juny), Blanes (6 de juny), Girona (7 de juny), Olot (7 de

juny), les Planes (“vila important de la Valí d’Ostoles”) (7 de juny), Besalú (9 de juny),

Banyoles (9 de juny), Sant Feliu de Guíxols (10 de juny), Palamós (10 de juny), Palafrugell

(11 de juny), Begur (11 de juny), la Bisbal d’Empordá (12 de juny), Fla9a (13 de juny),

Figueres (13 de juny), Agullana (“prop de la Jonquera, just a la radia de Franca”) (14 de juny),
la Jonquera (15 de juny), Ceret (15 de juny), Elna (16 de juny), Perpinyá (17 de juny), Arles

(17 de juny), Calce (“a l’altre costat del Rosselló, ben a prop de les regions de Narbona i
Carcassona, que ja no són catalanes”) (17 de juny), Claira (18 de juny), Prada (19 de juny),

Puigcerdá (20 de juny), Ripoll (21 de juny), Vic (22 de juny), Prats de Llucanés (23 de juny),
Gironella (24 de juny), Berga (24 de juny), Manresa (25 de juny), Cardona (26 de juny),
Solsona (27 de juny), Cervera (29 de juny), Tárrega (30 de juny), Lleida (1 de juliol), Balaguer

(3 de juliol), Artesa de Segre (4 de juliol), Tremp (5 de juliol), la Pobla de Segur (6 de juliol),
Gerri de la Sal (6 de juliol), Sort (7 de juliol), la Seu d’Urgell (8 de juliol), Pallerols (8 de
juliol), Ponts (10 i 11 de juliol), Calaf (12 de juliol) i Terrassa (13 de juliol).

Des d’una óptica retrospectiva, unes sortides prévies a l’eixida precedent, apareixen incloses
en una noticia publicada en el tom IV del BDLC (1908-1909, 236 i ss.) en relació amb la
publicado del Diccionari —“Com és que encara no surt el DicáonarT—, on Alcover esmenta
un seguit d’excursions anteriors a l’any 1902 realidades per tots els territoris que parlen
caíala, amb la finalitat de sentir i de recollir totes les varietats de la llengua. Aqüestes

enquestes es desenvolupen entre 1900 i 1901.
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Així, el mes de juliol de 1900, Alcover es va embarcar cap a Barcelona, i de Barcelona es va

traslladar cap a Vic, localitat on van comentar les seves observacions lingüístiques.
Posteriorment, també es deturá a Tavérnoles, Sant Pere de Sabessona, Camprodon, Llenas,

Setcases, Campdevánol, Gombreny, la Pobla de Lillet, Sant Jaume de Frontanyá, Borredá,
Ribes de Freser, Puigcerdá, Montlluís, Odelló, Vilafranca i Cornelia de Conflent, Prada,

Perpinyá, Arles, Custoges, Elna, Llanca, Girona i Olot. Aquesta excursió dura quaranta dies
—del 21 de juliol al 26 d’agost.7

Els primers dies d’abril de 1901, Alcover inicia una altra excursió per Tortosa, pujant per
Gandesa fins a Calaceit, i va recular per visitar Vinarós, Morella, Forcall, Benicarló,
Peníscola, Alcalá de Xivert, Castelló de la Plana, Vila-real, Onda, Borriana, el Puig, Valencia,

Rafelguaraf, Gandia, Alcoi, Cocentaina, Benifallim, Penáguila, Xátiva, Alacant, Perpinyá i
Sant Lloren9 de Salanca.8 Aquesta excursió durá dos mesos —del 9 d’abril al 14 de juliol. En
el decurs d’aquestes eixides, el mateix Alcover confessa que ja duia mes ordre en les
observacions que volia realitzar, i així va poder endinsar-se una mica mes en Pacompliment
deis objectius de la seva recerca.

Segons Molí (1962: 68), al llarg de l’estiu i de la tardor de 1903, Alcover recorregué vint-i-
nou pobles de Mallorca on va fer també enquesta dialectal i establí centres de col-laboradors.

Aquesta eixida, pero, no consta en cap deis dietaris del BDLC ni s’esmenta en els itineraris
de Rotger. Podria tractar-se d’una datació errónia.

Les eixides de l’any 1904 es concentren básicament a Barcelona (del 19 al 27 de gener),
Barcelona i Grácia (21 i 22 de marc), i Barcelona i Manresa (del 27 de novembre al 3 de

desembre).

Resseguint les eixides que se citen en el BDLC, el tom III (1906-1907, 257-367) fa referencia
al viatge d’estudi per les comarques catalanes pirinenques que Alcover féu en companyia de

7 Rotger (1928: 95) en dona una llista més completa. Les localitats visitades foren: Barcelona, Vic, Tavérnoles,
Sant Pere de Sabessona, Sant Pere de Casserres, Ripoll, Camprodon, Llanars, Setcases, Nuria, Gombreny, la
Pobla de Lillet, Borredá, Ribes de Freser, Puigcerdá, Hix, la Gangueta, Bolvir, Sagás, Ger, All, Mosoll, Alp,
Urtx, Caixas, Ur, Montlluís, Ossejá, Viá, Vilafranca del Conflent, Comellá del Conflent, Prada, Codolet,
Perpinyá, Elna, Arles, Costitx, Ceret, Llancá, Yilabertran, Figueres, Sant Miquel de Fluviá, Girona, Olot i Sant
Joan de les Abadesses.

8 La llista de Rotger (1928: 95-96) és encara més exhaustiva: Tortosa, Xerta, Gandesa, Batea, Calaceit, Vinarós,
Benicarló, Peníscola, Morella, Forcall, Alcalá de Xivert, Castelló de la Plana, Rafelguaraf, Xátiva, Gandia, Alcoi,
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Bernhard Schádel, catedrátic de la Universitat de Halle, el 1906. El viatge es perllongá del 3
d’agost fins al 12 de setembre. Ambdós, acompanyats en algunes ocasions per altres
col-laboradors (Juli Delpont, de Perpinyá, Mn. Casaponce, rector d’Arles, el Dr. Fritz Hollé,
catedrátic del Liceu de Berlín, i, eventualment, per Mr. Saro'íhandy), van recorrer cinquanta-
dues poblacions, on van recopilar material lexicográfic, fonétic i morfológic. En aquest

treball de camp visitaren les següents poblacions:9 Canet de Rosselló (4 i 6 d’agost), Arles i
Ceret (4 d’agost), Prats de Molió (5 d’agost), Noedes (7 d’agost), Mosset (7 d’agost), Prada (7
d’agost), Fontpedrosa (10 d’agost), Montlluís (9 i 11 d’agost), Formiguera (10 d’agost),
Sallagossa (11 d’agost), Puigcerdá (11 d’agost), Argelers (12 d’agost), Porté (13 d’agost),
Angostrina (13 d’agost), Martinet (14 d’agost), la Seu d’Urgell (15 d’agost), Sant Julia de Loira

(16 d’agost), Andorra (17 d’agost), Pallerols (18 d’agost), Sort (19 i 20 d’agost), Llavorsí (21
d’agost), Esterri d’Áneu (21 i 22 d’agost), Isavarre (22 d’agost), Alós d’Áneu (23 d’agost),
Vilaller (26 d’agost), Boí (27 d’agost), la Torre de Cabdella (28 d’agost), la Pobla de Segur (29

d’agost), Tremp (30 d’agost), Manresa (1 de setembre), Berga i Sant Lloren de Morunys (2
de setembre), Bagá (3 de setembre), la Pobla de Lillet (4 de setembre), Ribes de Freser (5 de

setembre), Ripoll i Sant Bartomeu del Grau (6 de setembre), Camprodon (7 de setembre),
Rocabruna (7 de setembre), Olot (8 de setembre), Besalú, Ma9anet de Cabrenys i Campmany
(9 de setembre), Figueres (10 de setembre) i Cadaqués (11 de setembre).

Durant l’any 1906, Rotger esmenta encara tres eixides més: d’una banda, de l’l de gener al 19
de febrer, Alcover visita Manacor, Felanitx, Sóller, Fornalutx i Inca; d’una altra, del 8 al 15 de

mar9, Barcelona i Girona; i, finalment, del 8 al 16 de novembre, visita Algaida, Felanitx,
Muro i Inca.

L’any 1907, de l’l de juliol al 31 d’octubre, Alcover realitzá el seu primer viatge a l’estranger,
concretament a Alemanya, per tal d’establir contactes amb els filólegs estrangers de renom i
conéixer els darrers corrents i métodes de la lingüística románica.

Entre el 3 de febrer i el 18 de febrer de 1909 (BDLC, XI, 24), Alcover va fer una breu eixida

filológica a Menorca i a Eivissa (“Una mica d’exida filológica a Menorca i Eyvissa”, BDLC,
IV, 185-189), en la qual visitá les localitats de Maó (9 i 10 de febrer), Alaior (11 de febrer), es

Benifallim, Penáguila, Alacant, Barcelona, Perpinyá, Sant Llorenc de Salanca, Salses, Sant Martí del Canigó, Sant
Andreu de Sureda, Barcelona,-Palma, Ciutadella i Maó.

IJ Tot i que Crespiá i Bonansa foren visitades el 1906, segons LaFlr, el BDLC no en recull l’enquesta.
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Mercadal (11 de febrer), Fomells (12 de febrer), es Migjom Gran (12 de febrer), Ferreries (12
de febrer), Ciutadella (13 de febrer), Eivissa (14, 15 i 16 de febrer) i Sant Josep de sa Talaia
(16 de febrer). Entre el 29 d’abril i el 9 de maig del mateix any, Alcover va fer una altra eixida
per algunes localitats del catalá central (“Una altra mica d’eixida filológica”, BDLC IV, 314-
316 —Granollers (3 i 4 de maig), Caldes de Malavella (5 de maig), Arbúcies (6 de maig), Sant
Hilari Sacalm (7 de maig)—, de les quals hi ha constancia en LaFV.

El 1910, Alcover visita Alacant, Alcoi, Valencia i Barcelona.10 La referencia, pero, a aqüestes

eixides és feta de manera marginal en el BDLC. Peí que fa a l’enquesta realitzada a Vic, que
en LaFV está datada el 1910, la referencia tant al BDLC com a Rotger (1928) és inexistent.

Els anys 1912 (del 15 d’abril al 22 de juny) i 1913 (del 21 d’abril al 30 de juliol), Alcover
realitzá dos nous viatges a l’estranger. És al llarg del darrer que Alcover va fer una estada de
tres dies a l’Alguer (del 23 al 25 de juliol), on va recopilar material dialectal.11 Les incidéncies
del viatge a aquesta ciutat sarda queden recollides en el tom VII (“Dietari de l’eixida
d’enguany a Fraila i altres nacions per lo que’s refereix a la filologia romanista”, 1912-1913,
309-356).

Novament, entre el 1914 i el 1917, Alcover realitzá diverses enquestes amb la finalitat de
recollir informació verbal. Aqüestes dates coincideixen amb les proposades en la introdúcelo
del primer volum de LaFV. L’eixida de 1917 (repartida entre el 26 de juny al 16 de juliol,
d’una banda, i el 15 d’agost i el 31 d’agost, d’una altra) consta en el volum XI (1920) del
BDLC (pp. 23-59); la de 1914, pero, no hi queda explicitada. Així, segons LaFV, Valls, Reus
i Vilanova d’Escornalbou foren visitades el 1914, Centelles i Barcelona el 1916,12 i una

10 Les eixides a Alacant, Alcoi i Vic són esmentades —de fet, les dues primeres localitats—, juntament amb
altres, en el volum XI (febrer - marf de 1920, 34-59):

L’escorcoll de la conjugació vivent el comenyárem a Perpinyá l’any 1906 amb el professor romanista Dr. Schadel de
la Universitat de Halle. Rccorrem de Perpinyá tots els Pirineus fins a Alós i la Valí d’Aran i de Vilallcr fins a

Cadaqués. L’any 1909 seguesc tot sol l’escorcoll a Granollers, Caldes de Malavella, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm;
l’any 1910 escorcoll Alacant i Alcoi; l’any 1913 l’Algucr de Sardcnya; l’any 1914 Vilanova d’Escornalbou, Reus i
Valls, Barcelona i Centelles; l’any 1917, Eivissa i Menorca, segons acabem de contar; l’any 1918, l’Empordá, la Selva
i la Marina, tot el Regne de Valencia i la Catalunya occidental. Me faltava cscorcollar Mallorca: comens a Manacor i
Felanitx perprendre el signe, dins l’octubre de 1918; i ara a mitjans gener envest de bell nou, ben resolt a pegar-hi una
bona estocada.

Cal observar, pero, que aquesta cronología presenta alguna discrepancia amb les dates presentades en aquest
apartat, que es basa en la datació esmentada a LaFl'.

11 En relació amb l’Alguer, abans de l’eixida de 1913, Alcover havia establert contactes previs amb Palomba el
1906, arran del desenvolupament del I Congrés de la Llengua Catalana. Més endavant, el 1909, Palomba torna a
Barcelona per fer unes conferencies sobre la historia algueresa i la seva literatura.

12 Rotger (1928: 98) confirma aquesta informació: l’any 1914 (entre l’l i el 10 de gener), Alcover visita
Barcelona, Vilanova d’Escomalbou, Reus i Valls.
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enquesta per territoris menorquins i eivissencs (“Dues eixides filológiques que ens passá per
malla donar-ne compte”, BDLC, XI, febrer-mar9 1920, 23-59) tingué Uoc al llarg de 1917. A
Eivissa13 passá vint dies. En les pagines del BDLC, pero, no hi ha una referencia explícita de
cadascuna les localitats enquestades en aquesta illa, sino un comentad general. El QC10,

pero, indica com s’efectuá la divisió14 de Tilla a efectes d’enquestació:
Eivissa la dividiren en curtons: Ses Salines (Sant Jordi, Sant Franciscu, part de Sant Josep, part de Sant

Cristófol), Purmany (part de Sant Josep, tot Sant Agustí, Sant Antoni i part de Sant Rafel, i part de Santa
Agnesa (Curona), Balanspt (part de Santa Agnesa, Sant Mateu (Albarca), Santa Llertrudis, Sant Miquel,

part de Sant Joan i Sant Llorenc), Es curió del Reí (Santa Eulária, Sant Carlos, part de Sant Juan i Sant
Llurens), Pía de Vila (Jesús, part de Sant Rafel, part de Sant Cristófol).

Seguidament, Alcover passá dos dies a Sant Francesc de Formentera. A Menorca (BDLC,

XI, 28-34), del 15 al 31 d’agost, Alcover enquestá les poblacions de Ciutadella (15 d’agost),
Fomells (22 d’agost), Ferreries (22 d’agost), es Mercadal (22 d’agost), Alaior (27 d’agost),
Maó (28 d’agost), Sant Lluís (29 d’agost) i es Castell (30 d’agost).

Amb aquesta eixida, Alcover havia recorregut tots els pobles de Menorca, aplegant-hi la

conjugació deis vuitanta-dos verbs que duia a la Dista.15 Per manca de temps, no havia pogut

visitar Sant Climent.16 Tanmateix,
“el Rt. Rector d’allá, mon bon amic, Mn. Miquel Janer, m’esperava amb bona devoció, i fins i tot
m’enviá una llista de formes verbals les que més m’interessaven.” (BDLC, XI, 33).

Fou el 1918, entre el 24 d’abril i el 13 de maig de 1918, que Alcover visitá l’área corresponent
al catalá oriental (BDLC, X, 65-76). Les localitats enquestades van ser Girona (24 a 26

d’abril), Amer (27 a 29 d’abril), la Bisbal d’Empordá (3 a 5 de maig), Sant Feliu de Guíxols (6
i 7 de maig), Tossa de Mar (8 i 9 de maig), Lloret de Mar (9 de maig), Blanes (10 de maig),
Pineda de Mar (11 de maig) i Canet de Mar (12 maig).

L’excursió al Uarg de les ierres valencianes i de la Catalunya occidental, realiteada també el
1918, s’esmenta en el tom X (“Dictan de TEixida peí Regne de Valencia i Catalunya

13 Alcover havia fet dues altres eixides a Eivissa fabril de 1902 i el febrer de 1909, pero en totes dues només
havia pogut disposar de pocs dies per a realitzar enquestes.

14 Aquesta divisió descansa en la partició en quartons (curtons), que respon, de fet, a la divisió histórica,
recollida peí mateix Alcover (1921e: 53), fruit de la repartido de l’illa el 1235 entre Guillem de Montgrí, TInfant
Pere de Portugal i Nuno Sans: “Curto del Rey, Balanzat, Purmany i Salines”.

15 Uarg de les diverses excursions, Alcover esmenta amb freqüéncia la Dista de verbs, els quals, com s’ha
pogut constatar en el capítol anterior, varíen numéricament en fundó de les eixides fDológiques.

16 Sant Climent fou enquestada, segons LaFl ', el 1920.
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occidental”, 165-252). Així, del 20 de juny al 30 d’agost de 1918, Alcover recorregué gairebé
tot el territori lingüístic continental, especialment el territori valencia i una part de la

Catalunya occidental, per continuar la replega de materials sobre la flexió verbal. Les
localitats enquestades van ser Monóver (21 i 22 de juny), Elx (23 i 24 de juny), la Vila Joiosa

(25 i 26 de juny), Tárbena (27 a 29 de juny), Benissa (30 de juny i 1 de juliol), Pego (2 i 3 de

juliol), Patró (4 i 5 de juliol), Gandia (6 i 7 de juliol), Benigánim (9 i 10 de juliol), Sueca (12 i
13 juliol), Valencia (14 i 15 de juliol), Llíria (17 i 18 de juliol), Sagunt (Morvedre) (19 de

juliol), Castelló de la Plana (20 i 21 de juliol), Alcalá de Xivert (22 de juliol), Benassal (23 i 24
de juliol), Vinarós (26 i 29 de juliol), Morella (28 de juliol), Tortosa (30 de juliol), Falset (6

d’agost), Riba-roja d’Ebre (7 d’agost), Tarragona (8 i 9 d’agost), Sant Martí de Riucorb17 (9

d’agost), Vilafranca del Penedés (11 i 12 d’agost), Igualada (13 d’agost), Ponts (15 d’agost),

Organyá (17 d’agost), Balaguer (20 d’agost), Lleida (21 d’agost), la Granadella (22 i 23

d’agost), Fraga (26 d’agost) i Benavarri (28 i 29 d’agost).

Manacor i Felanitx van ser, segons LaFV, enquestades el 1918, per bé que ambdues
localitats van ser visitades en eixides posteriors.

El 1920 Alcover torna a les Balears per realitzar un nou aplec de la conjugado verbal a

diferents pobles de Mallorca (“La darrera eixida de conjugado i altres herbes a diferents

pobles de Mallorca”, BDLC, XI, 34-59)). L’iniciá el 18 de gener i la tanca el 14 de febrer.
Visita les següents localitats: Ariany (18 de gener), Manacor i Son Servera (20 a 22 de gener),
Arta i Santa Margalida (22 a 24 de gener), Santa Margalida i Alcúdia (24 a 28 de gener),
Pollenca i Sineu (28 a 31 de gener), Sóller i Bunyola (3 a 5 de febrer), Esporles (6 a 8 de
febrer), Sa Pobla (9 i 10 de febrer), Binissalem (11 i 12 de febrer) i Felanitx (13 i 14 de
febrer).

Dos mesos mes tard, el 16 d’abril de 1920, Alcover inicia una altra excursió breu (“Una altra
eixida filológica”, BDLC, XI, 182-184) i visita les localitats de Terrassa (21 i 22 d’abril),
Tamarit de Llitera (30 d’abril), Bellpuig (31 d’abril) i Cervera (6 de maig). Peí que fa a

Tamarit, els aspectes metodológics i morfológics més interessants, així com altres
informacions rellevants, són desenvolupats al tom XII del BDLC (“Més eixides

filológiques”, 17-30).

17 De fet, no hi va. Fa l’enquesta des de Tarragona.
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El mateix volum XI del BDLC (185-204) remet a l’eixida frustrada esdevinguda el 1920. En
efecte, Alcover, amb la voluntat d’ava^ar la recopilació de materials lingüístics i
d’emprendre posteriorment la redacció del Dkdonari i de la Gramática, va destinar l’estiu del
1920 per fer una llarga eixida filológica. Comerá aquesta nova excursió per Menorca i arriba
a Ciutadella el 8 de juliol. Féu un estudi de la conjugado i de certs punís de fonética i
morfologia a Sant Climent i Maó (10 i 11 de juliol). Més tard, de Menorca s’embarcá cap a

Barcelona, on hi estudia la conjugació (18 a 23 de juliol), pero durant aquests dies soffí un
despreniment de retina a l’ull dret. Com que el Dr. Barraquer li desaconsellá el viatge,
Alcover renuncia a continuar l’eixida i resta a Barcelona fins el 24 de setembre, data en qué
retoma a Mallorca.

El 31 de gener de 1921, Alcover va fer una quarta enquesta a Eivissa, que queda reflectida al
tom XII (“Una altra eixida a Eivissa”, 37-44), i en desenvolupá els aspectes fonétics,

morfológics i sintácrics més interessants. Visita les poblacions següents:18 Eivissa Vila (1 de
febrer), Eivissa Marina19 (3 de febrer) i Sant Mateu d’Aubarca (3 a 5 de febrer).

Finalment, per completar l’aplec sistemátic de materials dialectals, Mn. Alcover organitzá un

gran viatge,20 aquest cop en companyia de dos col-laboradors, per tot el territori del Principat
i del regne de Valéncia. El treball de camp dura cinc mesos (del 26 de juny fins al 23 de
novembre de 1921). Francesc de B. Molí el va fer complet; el prevere Mn. Joan Benejam,
catedrátic de llatí del Seminari de Menorca, de Ciutadella, els acompanyá fins al 26 de
setembre; i des del 27 de setembre fins al 23 de novembre els acompanyá Mn. Jaume Sastre,
de Llucmajor. Van visitar quaranta-vuit localitats i van completar trenta-una llibretes de
notes amb un total de 3.316 pagines de lletra menuda, més alguns centenars de dibuixos que

Molí va fer de coses típiques de diverses comarques.

18 Peí que fa a aquesta data, la referencia de Rotger (1928: 99) recull Barcelona, Vallvidrera, Terrassa, Eivissa,
Sant Mateu d’Aubarca.

19 Veny (1977: 31) en seu complet treball dedicat al dialecte eivissenc manifesta la contraposició tan destacada
que s’estableix a Eivissa entre el món urbá —representarper una ciutat única— i el món rural —que aplega les
cases esparses per la resta de l’illa. Aquesta divisió ha donat lloc —entre d’altres— a diferencies remarcables
entre el parlar de la ciutat i el de la ruralia. Les divergéncies afecten tant el léxic com aspectes fonétics i
morfológics. La distinció proposada per Alcover entre Marina i Vila és un indicador de la seva consciéncia
d’aquesta dicotomía.

20 La magnitud d’aquesta eixida és comentada peí mateix Alcover:
De tota aqueixa grandiosa Kixida, la més grossa que haguessem teta mai, temm el Dietari escrit amb tots els ets i uts,
donant les fites ben netes de totes les passes que hem fetes per replegar recapte lingüístic tant com hem pogut.
Aquest Dietari umpl quatre llibretes. tamany 8U, que sumen 429 planes de lletra atapeída. Per estampar-les caldran
uns quants mesos. (BDLC, XII, 138).
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El dietari que conté aquesta eixida filológica apareix en el tom XII del BDLC (descrita
breument entre les pp. 137-142 i desenvolupada a les pp. 145-339). Les localitats enquestades
van ser les següents: Vic (30 de juny), Sant Llorenc de Morunys (30 de juny), Pradell de Sió
(7 a 13 de juliol), Artesa de Segre (15 a 17 de juliol), Tremp (18 a 22 de juliol), la Pobla de
Segur (22 a 24 de juliol), Senterada (25 de juliol), el Pont de Suert (26 a 31 de juliol), Bonansa
(“Alta-Ribagor9a- Provincia d’Osca-Aragó”) (1 a 3 d’agost), Sort (5 i 6 d’agost), Esterri
d’Aneu (7 a 11 d’agost), Solsona (13 a 15 d’agost), Manresa (20 a 22 d’agost), Berga (22 i 23

d’agost), Bagá (24 a 26 d’agost), la Pobla de Lillet (26 a 28 d’agost), Campdevánol (29 d’agost
i 1 de setembre), Puigcerdá (30 d’agost), Ribes de Freser (31 d’agost), Torelló (2 a 4 de
setembre), Vic (5 a 7 de setembre), Rupit (8 i 9 de setembre), Sant Joan de les Abadesses (11
de setembre), Olot (12 i 13 de setembre), Sant Feliu de Pallerols (14 de setembre), Liado (15
de setembre), Girona (19 a 21 de setembre), Pineda de Mar (22 de setembre), Canet de Mar

(23 a 25 de setembre) Vilafranca del Penedés (28 a 30 de setembre), Igualada (1 i 2

d’octubre), Santa Coloma de Queralt (3 a 5 d’octubre), la Selva del Camp (6 a 8 d’octubre),
Falset (9 i 10 d’octubre), Calaceit (11 i 13 d’octubre), Vinarós (15 a 17 d’octubre), Morella

(18 a 22 d’octubre), Castelló de la Plana (23 a 25 d’octubre; el 27 “hi arribam i cap al molí a
fer l’enquesta amb mariners i pescadors”), Llucena (25 i 27 d’octubre), Valencia (28 i 29
d’octubre “enquesta amb hortalans tot lo sant de capvespre”), Alboraia (29 d’octubre), Sueca

(31 d’octubre i 1 de novembre), Cullera (2 i 3 de novembre), Xátiva (4 a 6 de novembre),
Alcoi (7 a 9 de novembre), Gandia (12 i 13 de novembre), Pego (14 a 18 de novembre),
Benidorm (18 i 19 de novembre), el Campell (“a dues hores d’Alacant”) i Cocentaina (20 i 21
de novembre) i Alacant (22 de novembre).

Addicionalment, Alcover va fer altres ‘escapades filológiques’,21 eixides breus dutes a terme

per diferents localitats de l’illa de Mallorca: el 1922, Esporles (del 12 al 15 de febrer),

Llucmajor (del 19 al 22 de febrer), es Llombarts (Santanyí) (del 22 al 25 de febrer) Son Crespí
Vell— (Manacor) (del 17 al 20 d’abril), Vilafranca de Bonany (del 21 al 23 abril), Manacor (del
23 al 25 abril), Arta (del 25 al 29 abril), i, novament, Llucmajor (de l’ll al 13 de maig). En
darrer terme, Manacor i Son Crespí Vell foren visitades del dia 19 al 24 de maig. Rotger
(1928) també inclou entre les localitats visitades el 1922 Vilafranca de Bonany, Arta, Eivissa,
Porreres, s’Estanvol i Pastoritx.

21 Yegeu el BDLC, XII, 339.
22 Son Crespí Vell era, juntament amb sa Franquesa i son Comte, possessions de la familia Alcover.
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Alcover desenvolupá, encara, noves enquestes a Ariany (1923), a Manacor (1927) i a Palma
(1928), com queda reflectit a LaFV. Tanmateix, aquests viatges —tret de la visita a Palma,

que es confirma en el QC7— no consten en els volums del BDLC ni en els itineraris

exposats per Rotger (1928).

L’esment de les diverses localitats que s’han succeit al llarg de les múltiples eixides d’Alcover

suggereix que un bon nombre de localitats foren visitades més d’un cop. Així, Pallerols (1902
i 1906), Artesa de Segre (1902 i 1921), Tremp (1902, 1906 i 1921), la Pobla de Segur (1902,
1906 i 1921), Sort (1902, 1906 i 1921), Esterri d’Aneu (1906 i 1921), Solsona (1902 i 1921),
Manresa (1902, 1906 i 1921), Berga (1902, 1906 i 1921), Bagá (1902 i 1921), la Pobla de Lillet

(1900, 1906 i 1921), Puigcerdá (1900, 1902,1906 i 1921), Vic (1900, 1902, 1910 i 1921), Olot

(1900, 1902, 1906 i 1921), Girona (1900, 1902, 1918 i 1921), Canet de Mar (1902, 1918 i
1921), Vilafranca del Penedés (1902, 1918 i 1921), Falset (1902, 1918 i 1921), Calaceit (1901 i
1921), Vinarós (1901, 1902, 1918 i 1921), Mordía (1901, 1918 i 1921), Castelló de la Plana

(1901, 1902, 1918 i 1921), Sueca (1902, 1918 i 1921), Xátiva (1902 i 1921), Alcoi (1901, 1910
i 1921), Gandia (1918 i 1921), Pego (1918 i 1921), Benidorm (1902 i 1921) i Alacant (1902,
1910 i 1921) foren enquestades amb finalitats diverses —l’aplec del léxic, de la fonética o la

morfología verbal— entre el període compres entre el 1900 i el 1928.

En definitiva, les eixides filológiques tenen un valor doble: d’una banda, ofereixen
informació addicional sobre la morfología verbal dialectal; d’una altra, esmenten aspectes

adjacents prou destacables: dades sobre els informants, aspectes metodológics, informacions

fonétiques i gramaticals en general, que serán recollides i sistematitzades en aquest treball.
Peí que fa a l’ámbit verbal, aqüestes informacions esdevenen materials complementaris que

donen ais materials verbals —sovint freds llistats de formes— una coloració d’humanitat i

una vinculado real amb els informants ais quals van ser elicitades les respostes.

2.1.1 Les localitats a “La flexió verbal en els dialectes catalans”

Les localitats enquestades per Alcover poden ser el resultat de tres tipus d’eixida: d’una gran

excursió, en la qual es visita un nombre important de poblacions, en general, vinculades amb
una sola área dialectal; d’una excursió breu, que visita puntualment un conjunt reduit —i de

vegades unitari— de localitats. Com a sistema intermedi, hi ha altres eixides d’una durada
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aproximadament setmanal, que se centren també en un ámbit peüt del territori catalá,
normalment el balear.

Cronológicament, LaFVrecull les enquestes realitzades des del 1906 al 1928 —cf. (10).
(10)

1. Canet de Rosselló 1906

2. Mosset 1906

3. Noedes 1906

4. Formiguera 1906

5. Prada 1906

6. Argelers 1906

7. Porté 1906

8. Montlluís 1906

9. Fontpedrosa 1906

10. Angostrina 1906

11. Ceret 1906

12. Arles 1906
13. Sallagosa 1906

14. Puigcerdá 1906
15. Prats de Molió 1906

16. Maqanet de Cabrenys 1906
17. Campmany 1906

18. Martinet 1906

19. Rocabruna 1906

20. Cadaqués 1906

21. Camprodon 1906

22. Ribes de Freser 1906
24. Ripoll 1906

25. Olot 1906

26. la Pobla de Lillet 1906

27. Figueres 1906
28. Baga 1906
29. Crespiá 1906

34. Berga 1906

47. Manresa 1906
63. Alós d'Áneu 1906

64. Isavarre 1906

65a. Boí 1906
66. Andorra la Vella 1906
67. Llavorsí 1906

68. Vilaller 1906
69. la Torre de Cabdella 1906 ■

72. Sort 1906
73. la Seu d'Urgell 1906
39. Sant Bartomeu del Grau 1906 i 1916
33. Sant Lloreng de Morunys 1906 i 1921
65. Esterri d'Aneu 1906 i 1921
74. la Pobla de Segur 1906 i 1921
76. Tremp 1906 i 1921
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42. Sant Hilari Sacalm 1909

51. Caldes de Malavella 1909

52. Granollers 1909

41. Vic 1910

116. Alacant 1910

ll 148. l’Alguer 1913

59. Valls 1914

60. Reus 1914

61. Vilanova d'Escornalbou 1914

45. Centelles 1916

57. Barcelona 1916 i 1920

39. Sant Bartomeu del Grau 1916 i 1906

132. Fornells 1917

133. Ciutadella 1917

134. es Mercadal 1917

135. Ferreries 1917

136. es Migjom Gran 1917

137. Alaior 1917

138. Maó 1917

139. es Castell 1917

141. Sant Lluís 1917

143. Corona 1917

144. Sant Jordi de ses Salines 1917

145. Jesús 1917

147. Sant Francesc de Formentera 1917

146. Eivissa 1917 i 1921

30. Camallera 1918

31. Mieres 1918

32. l'Escala 1918

36. Amer 1918

37. Girona 1918

40. la Bisbal d'Empordá 1918

43. Arbúcies 1918

44. Sant Feliu de Guíxols 1918

46. Tossa de Mar 1918

48. Lloret de Mar 1918

49. Blanes 1918

50. Pineda de Mar 1918

53. Canet de Mar 1918

54. Igualada 1918

58. Vilafranca del Penedés 1918

62. Tarragona 1918
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75. Organyá 1918

77. Benavarri 1918

78. Sant Salvador de Tolo 1918

79. Ponts 1918

82. Balaguer 1918

86. Lleida 1918

87. Sant Martí de Riucorb 1918

88. Fraga 1918

89. la Granadella 1918

90. Riba-roja d'Ebre 1918
91. Falset 1918

92. Gandesa 1918

94. Tortosa 1918

95. Morella 1918

96. Vinarós 1918
97. Benassal 1918
98. Alcalá de Xivert 1918

100. Castelló de la Plana 1918

101. Sagunt (Morvedre) 1918

102. Llíria 1918

103. Valencia 1918

105. Gandia 1918

106. Beniganim 1918

107. Pego 1918

108. Pairó (valí de Gallinera) 1918
109. Cocentaina 1918
110. Benissa 1918

104. Sueca 1918

111. Tárbena 1918

112. Alcoi 1918

113. Biar 1918

114. la Vila Joiosa 1918

115. Monóver 1918

117. Elx 1918
131. Felanitx 1918
130. Manacor 1918-1927

57. Barcelona 1920 i 1916
55. Terrassa 1920
81. Tamarit de la Llitera 1920

84. Cervera 1920
85. Bellpuig 1920

118. Pollen^a 1920

119. Alcudia 1920
120. Sa Pobla 1920
121. Sóller 1920

122. Santa Margalida 1920

123. Arta 1920

124. Binissalem 1920
125. Esporles 1920

127. Sineu 1920
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128. Son Servera 1920

140. Sant Climent 1920

146. Eivissa 1917 i 1921

142. Sant Mateu d'Aubarca 1921

23. Sant Joan de les Abadesses 1921

35. Torelló 1921

38. Solsona 1921

56. Sta. Coloma de Queralt 1921

70. Bonansa 1921

71. el Pont de Suert 1921

80. Artesa de Segre 1921

83. Pradell de Sió 1921
93. Calaceit 1921
99. Llucena 1921

33. Sant Lloren? de Morunys 1921 i 1906

65. Esterri d'Aneu 1921 i 1906

74. la Pobla de Segur 1921 i 1906
76. Tremp 1921 i 1906

[ 126. Arianv 1923

129. Palma 1928

S’ometen, dones, les enquestes fetes al llarg del període compres entre 1900 i 1905, les quals
tenien la finalitat de recollir material léxic, i posseeixen a més un carácter poc sistemátic. Cal
teñir en compte que Alcover escrigué la Uetra de convit l’any 1901. A partir d’aquesta data —i
sobretot a partir del 1906— s’inicia un període de recollida sistemática de dades léxiques per

al Diccionañ projectat, i, paral-lelament, de material fonétic i morfológic.

La recopilació de dades verbals es realitzá a través de diverses etapes cronológiques de
durada variable, que resten reflectides en els mapes (I-VII). A més de l’eixida de 1906, es

poden distingir fins a tretze etapes anuals d’enquestació: 1909, 1910, 1913, 1914, 1916, 1917,
1918, 1920, 1921, i unes eixides reduides el 1923, 1927 i el 1928. La serie de mapes següents

(I-VII) indica les localitats visitades anualment en el període compres entre 1906 i 1928,
interval temporal en qué foren recollides les dades de LaFV. En les grans eixides (1906,
1917, 1918, 1921) i en les excursions en les quals hi ha constáncia de l’ordre en qué les
localitats foren visitades les fletxes indiquen la seriació temporal d’enquestació. Per contra,
les poblacions —úniques en alguns casos— visitades en les eixides breus (1909, 1910, 1913,
1914, 1916, 1920, 1923, 1927, 1928) de les quals no es posseeix informació sobre l’ordre
d’enquestació es reflecteixen en el mapa a través de punts.



EIXIDA DE 1906

1. Canet de Rosselló
2. Mosset
3. Noedes
4. Formiguera
5. Prada
6. Argelers (des de Puigcerdá;
cf.§ 2.3.1)
7. Porté
8. Montlluís
9. Fontpedrosa
10. Angostrina
11. Ceret
12. Arles
13. Sallagosa
14. Puigcerdá

15. Prats de Molió
16. Macanet de Cabrenys
17. Campmany
18. Martinet

19. Rocabruna
20. Cadaqués
21. Camprodon
22. Ribes de Freser
24. Ripoll
25. Olot
26. la Pobla de Lillet
27. Figueres
28. Bagá
29. Crespiá
34. Berga

47. Manresa
63. Alós d'Aneu
64. Isavarre
65a. Boí
66. Andorra la Vella
67. Llavorsí
68. Vilaller
69. la Torre de Cabdella
72. Sort
73. la Seu d'Urgell
39. Sant Bartomeu del Grau
33. Sant Lloren^ de Morunys
65. Esterri d'Aneu
74. la Pobla de Segur
76. Tremp



EIXIDES DE 1909 ► / 1910 © / 1913 1914 □/ 1916

109 1910 1914 1913 1916
42. Sant Hilari Sacalm 41. Vic 59. Valls 148. l’Alguer 45. Centelles
51. Caldes de MalaveUa 116. Alacant 60. Reus 57. Barcelona
52. Granollers 61. Yilanova d'Escornalbou 39. Sant Bartomeu del Grau



EIXIDES DE 1917

MAPA III

132. Fomells 139. es Castell

133. Ciutadella 141. Sant Lluís

134. es Mercadal 143. Corona

135. Ferreries 144. Sant Jordi de ses Salines
136. es Migjom Gran 145. Jesús
137. Alaior 147. Sant Francesc de Formentera
138. Maó 146. Eivissa



. EIXIDES DE 1918
Catalá oriental I Valencia i Catalunya Occidental Mallorca

30. Camallera
31. Mieres
32. l'Escala
36. Amer

37. Girona
40. la Bisbal d'Empordá
43. Arbúcies
44. Sant Feliu de Guíxols
46. Tossa de Mar
48. Lloret de Mar

49. Blanes
50. Pineda de Mar
53. Canet de Mar
54. Igualada

58. Yilafranca del Penedés
62. Tarragona
75. Organyá
77. Benavarri
78. Sant Salvador de Tolo
79. Ponts
82. Balaguer
86. Lleida
87. Sant Martí de Riucorb
88. Fraga
89. la Granadella
90. Riba-roja d'Ebre
91. Falset
92. Gandesa

94. Tortosa
95. Morella
96. Yinarós
97. Benassal
98. Alcalá de Xivert
100. Castelló de la Plana
101. Sagunt (Morvedre)
102. Llíria
103. Yaléncia
105. Gandia
106. Benigánim
107. Pego
108. Patró (valí de
Gallinera)

109. Cocentaina
110. Benissa
104. Sueca
111. Tárbena
112. Alcoi
113. Biar
114. la Vila Joiosa
115. Monóver
117. Elx
131. Felanitx
130. Manacor



EIXIDES DE 1920

Principat »- Mallorca
Menorca i Barcelona (eixida frustrada) 8

57. Barcelona
55. Terrassa
81. Tamarit de la Llitera
84. Cervera
85. Bellpuig

118. Pollen^a
119. Alcúdia
120. Sa Pobla
121. Sóller
122. Santa Margalida
123. Arta
124. Binissalem
125. Esporles
127. Sineu
128. Son Servera

140. Sant Climent



EIXIDES DE 1921

Principat i regne de Valencia ► Eivisssa

23. Sant Joan de les Abadesses
35. Torelló
38. Solsona
56. Sta. Coloma de Queralt
70. Bonansa
71. el Pont de Suert
80. Artesa de Segre
83. Pradell de Sió
93. Calaceit

99. Llucena
33. Sant Lloren^ de Morunys
65. Esterri d'Aneu
74. la Pobla de Segur
76. Tremp

146. Eivissa
142. Sant Mateu d'Aubarca



EIXIDES DE 1923 •/ 1927 ^ / 1928

126. Ariany
130. Manacor
129. Palma
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Aplicant una perspectiva estrictament metodológica, com a punts centráis de l’estudi
dialectal, les localitats poden ser seleccionades des de diversos punts de vista: des d’un punt

de vista geométric, a través de l’aplicació del criteri de l’equidistáncia entre localitats; des d’un

punt de vista historie, amb l’addició de consideracions complementadles de tipus cultural,
social i económic; des d’un punt de vista exclusivament cultural i social, o des d’un punt de
vista étnic i lingüístic. A més, cal determinar si les enquestes es concentren básicament en un
ámbit rural o abasten també grans centres urbans. En darrer terme, cal teñir en compte la
densitat del punts d’enquestació, que es troba en relació directament proporcional a la
distancia entre les localitats.

Els indrets que foren visitades per Alcover en les etapes esmentades no sembla que

haguessin estat seleccionats segons un criteri ciar i únic; és a dir, que es tinguessin en compte

els factors esmentats, com Pexisténcia d’una distancia uniforme entre les localitats, una

proporcionalitat en el nombre de localitats que integren cada área dialectal o una tipología
similar en relació amb el nombre d’habitants de les localitats. Per contra, els indrets són

seleccionats des d’una perspectiva global, amb la voluntat de recopilar material dialectal de
les localitats de tot el domini lingüístic catalá que fossin susceptibles de presentar algún tipus
de variado dialectal. Per aquest motiu, certes localitats molt próximes no es visiten perqué
els resultáis són gairebé coincidents.23 Sembla que les localitats seleccionades —si es

comprova el repartiment en el mapa— formen una xarxa més densa, geográficament parlant,
en Parea del pirinenc oriental i balear, i una xarxa menys concentrada en la zona valenciana.
Numéricament, 25 localitats integren Parea pirinenca oriental,24 38 localitats formen part del
catalá oriental, 34 del catalá occidental, 24 de l’área valenciana i 30 localitats de l’área balear.

En aquesta darrera varietat les localitats, al seu tom, es reclassifiquen segons els tres

subdialectes que compren: el mallorquí, amb 14 localitats, el menorquí, amb 10 localitats i
l’eivissenc, amb 6 localitats, una de les quals pertany a Pilla de Formentera. En darrer terme,

l’Alguer tanca la llista global de les 149 localitats que inclou LaFV.

En el criteri de selecció de les localitats és molt probable que haguessin imperat, d’una
banda, els contactes possibles que Alcover podia haver establert préviament, i, d’una altra, la
facüitat d’accés en relació amb les vies de comunicado. Peí que fa al primer punt, cal

23 El QC4 inclou el següent comentan en relació amb aquest criteri: “entre Saus i Camallera les diferencies són
insigniñeants en materia de conjugació. Per aixó no hi férem escorcoll.”

24 Quant a l’explicitació deis criteris emprats en la divisió dialectal, vegeu el capítol tercer.
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destacar que en l’eixida de 1906 —de les altres no es posseeix cap informació— Alcover va
establir un primer contacte amb els col-laboradors per tal que, abans de procedir a

l’exploració dialectal i estudiar-hi la llengua viva amb profunditat, aquests haguessin recopilat
dades verbals —i també de tipus fonétic i léxic— que després Alcover —contrastant-les amb
els subjectes enquestats— s’encarregaria de verificar.

Amb aquesta finalitat, envía una circular a diverses persones de totes les comarques que

havia de visitar per tal que li avancessin i li facilitessin la feina (BDLC, III, 108-110). En

efecte, Alcover sol-licita ais col-laboradors que els tinguin recopiláis els mots25 per tal que

puguin comen9ar l’esmdi sentint-los pronunciar ais informants nadius de les diverses
localitats.26 Peí que fa a la morfología verbal, Alcover requereix mil formes verbals; és a dir,
totes les formes singulars i plurals de tots els temps deis verbs més característics o especiáis
de la comarca en qüestió; i, si no n’hi ha d’especials, que incloguessin els que s’hi usaven,
fossin com fossin. Per tal d’obtenir una presentado idónia de les dades, calía distribuir les
formes verbals relacionant-les amb el mateix verb de referencia. Alcover adverteix que no

han de ser tots els verbs de la mateixa conjugado, sino de totes les conjugacions i que hi
entrin totes o quasi totes les formes irregulars. Alcover també fa recomanacions quant a la

presentació formal de les dades: totes aqüestes paraules —es refereix també ais aspectes

fonétics i léxics— s’han de posar fent columna en fulls més o menys grans, deixant un bon

espai en blanc al costat, per tal de poder-hi afegir les observacions i advertdments deis
entrevistadors.

La resposta deis col-laboradors és positiva, com ho reflecteix l’agra'iment que des de les
pagines del BDLC Alcover adreca a “molts deis amichs a n-e qui haviem comanat que’ns
tenguessen la feina preparada” (BDLC, III, 127), atés que els havien recopilat un bon
conjunt de paraules i formes verbals. Lamenta, d’altra banda, el fet de no haver visitat totes
les localitats previstes i que determinats col-laboradors haguessin preparat materials de
localitats que al capdavall no foren enquestades. En aquests casos, Alcover els demana que

els els enviln a Mallorca, a ca-N’Alvar Verdaguer, benefactor de l’Obra del Diccionari.

25 També s’hi inclouen les recomanacions que fa ais col laboradors en relació amb les característiques deis
informants:

l otes aqüestes paraulcs Ies han d’escnure just axí com les pronuncien a n-aquexa comarca, sense anar a aclanr sí les
pronuncien malament. Rs que la pronunciació popular de cada comarca té una importancia capital per 1 estudi de la
llengua catalana; es una de les primeres bases de tal estudi. Per axo, qu escriguen, per amor de Deu, ¡ust lo que
pronuncia la gent iliterata (BD1.C, III. 109).

26 I així, un deis objectius de Peixida d’Alcover, emmarcada en Parea pirinenca oriental el 1906 era
sentir parlar gent de Canet, que conservin bé el llenguatge d’alla. que no 1 desfigurin (BDLC, III, 261).
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Cadascuna de les tretze etapes anuals esmentades, es vincula, com a mínim, amb una área
dialectal, que és enquestada en profunditat per obtenir material lingüístic. Així, i limitant les
localitats visitades a les que apareixen a LmFV, cal distingir, en primer lloc, les de Tarea

corresponent al pirinenc oriental i a una part del catalá oriental i del catalá occidental, que
están datades el 1906; és a dir, que van ser enquestades durant el viatge d’estudi que Alcover

dugué a terme, juntament amb Bernhard Schádel, per les comarques catalanes pirinenques
des del 3 d’agost fins al 12 de setembre de 1906. El propósit explícit d’aquesta eixida fou fer
un estudi complet de la fonética i de la conjugado. De les cinquanta-dues poblacions

recorregudes, només n’apareixen quaranta-cinc a LaFl^ —Canet de Rosselló, Mosset,
Noedes, Formiguera, Prada, Argelers, Porté, Montlluís, Fontpedrosa, Angostrina, Ceret,
Arles, Sallagosa, Puigcerdá, Prats de Molió, Macanet de Cabrenys, Campmany, Martinet,
Rocabmna, Cadaqués, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, Olot, la Pobla de Lillet,

Figueres, Bagá, Crespiá, Berga, Manresa, Alós d’Áneu, Isavarre, Boí, Andorra la Vella,
Llavorsí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Sort i la Seu d’Urgell—, algunes de les quals foren

enquestades novament mes endavant —Sant Llorenc de Morunys (1906 i 1921), Esterri
d’Áneu (1906 i 1921), Sant Bartomeu del Grau (1906 i 1916), la Pobla de Segur (1906 i 1921)
i Tremp (1906 i 1921). Alcover emmarca aqüestes localitats27 en les regions que ell anomena

pirinenques. D’aquesta manera es justifica llur inclusió majoritária en la primera área dialectal
estudiada —una área que es correspon amb la zona pirinenca oriental, que inclou també
localitats de la zona pirinenca i prepirinenca catalana: Ribes de Freser, Ripoll, Camprodon,
Olot, Campmany, Ma9anet de Cabrenys i Cadaqués. En aquesta llista hi ha també localitats
pertanyents al catalá occidental —la Seu d’Urgell, Andorra, Sort, Llavorsí, Esterri d’Áneu,
Isavarre, Alós d’Áneu, Vilaller, la Pobla de Segur— i al catalá oriental —Manresa, Berga,

Bagá, la Pobla de Lillet i Figueres. Perpinyá, pero, no apareix entre les localitats consignades
en LmFV perqué

Aquí está massa afrancesat el llenguatge; tothom parla francés (BDLC, III, 260-261).

Les localitats enquestades el 1909 i el 1910 són, segons LaFV, Sant Hilari Sacalm, Caldes de
Malavella i Granollers, el 1909, i Vic i Alacant, el 1910. Peí que fa a Alacant, hi ha constáncia

(XI, 34-59) d’una enquesta realitzada el 1910 a Alacant i Alcoi. Vic fou visitada el 1902 i el

1921; no hi ha, pero, cap referéncia en el BDLC que remetí al 1910.

27 Vegeu BDLC, III, 127-128.
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L’Alguer fou enquestada arran de l’eixida a Franca i a altres nacions (BDLC, 309-356), des
del 23 al 25 de juliol de 1913.

Segons LaFV, Valls, Reus i Vilanova d’Escornalbou foren visitades el 1914, i Centelles i

Barcelona, el 1916. Tanmateix, cap de les dues eixides no queda registrada en el BDLC d’una
manera explícita.28

L’enquesta per territoris menorquins i eivissencs, realitzada el 1917, está esmentada a “Dues
eixides filológiques que ens passá per malla donar-ne compte” (BDLC, XI, 28-34). A LaFV
apareixen nou localitats de Menorca —Fornells, Ciutadella, es Mercadal, Ferreries, es

Migjom Gran,29 Alaior, Maó, es Castell, Sant Lluís, Sant Francesc de Formentera— una de
Formentera —Sant Francesc de Formentera— i cinc d’Eivissa —Corona, Sant Jordi de ses

salines, Jesús i Eivissa Vila. De fet, com queda constancia en el BDLC (XI, 23-59), i a

diferencia d’altres dietaris, no hi ha una referencia directa de les localitats enquestades sino
una al-lusió general al conjunt.

Des del 24 d’abril al 13 de maig de 1918, Alcover visita diverses localitats del catalá oriental

(BDLC, X, 65-76): Girona (24 d’abril), Amer (27 i 29 d’abril), Mieres (29 d’abril) Camallera

(30 d’abril-1 de maig), l’Escala (2 de maig), la Bisbal d’Empordá (3 i 4 de maig), Palamós (4
de maig), Sant Cebriá de Liado (5 de maig), Sant Feliu de Guíxols (5 i 6 de maig), Tossa de
Mar (7 i 8 de maig), Lloret de Mar (9 de maig), Blanes (10 de maig), Pineda de Mar (11 de

maig) i Canet de Mar (12 de maig). LaFV afegeix tres localitats més, que foren enquestades
el 1918: Igualada, Vilafranca del Penedés i Tarragona.

Com s’observará al llarg de les pagines següents, en alguns casos esporádics, especialment
per causa de dificultáis en les comunicacions, Alcover no es despla9a a la localitat
seleccionada, sino que va recorrer a un nadiu —en aquest cas normalment un adult— per tal
que li facilités les dades que estudiava. En altres casos, les dades dialectals provenen

d’alumnes que són originaris de diferents indrets catalans que estudien en seminaris o en

28 El BDLC dona noticia de diverses eixides realitzades a Yic (1900, 1902 i 1921) i a Barcelona (1900, 1916 i
1920) per realitzar enquestes lexicográfiques i gramaticals. Peí que fa a \ ic, cap de les dates coincideix amb la
proposada en LaFV.

29 La referencia que apareix al BDLC (IV, “Una mica d’eixida filológica a Menorca i Eivissa”, 185-189) —“Hi
tenen un amic, D. Francesc Camps, metge. Fa venir vuit o nou al lots de l’Escola Pública i pronuncien tots els
mots i conjuguen tots els verbs que els demanen”— i la manca d’esment en l’eixida de 1917, fan pensar que
potser es Migjom Gran fou enquestada el 1908.
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coHegis. Així, una part de la conjugado de l’Escala sembla que fou obtinguda a través
d’estudiants del Col-legi de la Sagrada Familia, ubicat a Girona, que acollia alumnes de
diferents contrades.30

Tornant a la resta d’eixides efectuades per Alcover, les enquestes a Igualada, Vilafranca del
Penedés i Tarragona están incloses en el “Dietari de l’Eixida peí Regne de Valencia i

Catalunya occidental (1918)” (BDLC, X, 165-252). En aquesta mateixa excursió Alcover va
visitar altres localitats, especialment de l’área valenciana i occidental. Les localitats

enquestades van ser Monóver, Elx, la Vila Joiosa, Tárbena, Benissa, Pego, Patró, Gandia,

Benigánim, Sueca, Valencia, Llíria, Sagunt, Castelló de la Plana, Alcalá de Xivert, Benassal,
Vinarós, Morella, Tortosa, Falset, Riba-roja d’Ebre, Tarragona, Vilafranca del Penedés,

Igualada, Ponts, Organyá, Balaguer, Lleida, la Granadella, Fraga i Benavarri que, excepte

Gandesa i Sant Salvador de Tolo, coincideixen totalment amb les que apareixen en ImFV.
Peí que fa a Gandesa, van desenvolupar la conjugació els pares de Mn. Manya, rector de
Vinarós, que eren de Gandesa, “uns pagesos d’alló mes auténtics i amables, i agradables”,

que s’ofereixen a conjugar tots els verbs i així l’excusen d’haver d’anar-hi. D’altra banda,
Alcover tampoc no es despla9a a Sant Salvador de Tolo. Així, el QC4 recull la següent
observado:

No aní a Sant Salvador, sino que Mn. Foz me digué la conjugado de son poblé nadiu a Organyá, d’on és
Vicari.

LaFV solament inclou dues localitats mallorquines enquestades el 1918: Manacor31 i
Felanitx. La resta foren visitades el 1920 (“La darrera eixida de conjugació i altres herbes a

diferents pobles de Mallorca”, BDLC, XI, 34-59): Ariany, Manacor i Son Servera, Arta i
Santa Margalida, Alcúdia, Pollenca, Sineu, Sóller, Bunyola, Esporles, Sa Pobla, Binissalem i
Felanitx, la data d’enquestació de les quals coincideix totalment amb la que apareix en LaFV.
L’única divergencia temporal fa referencia a Palma, que fou enquestada el 1928 —com ho
confirma el QC7— i Manacor, que fou enquestada dos cops: el 1918 i el 1927.

FaFV inclou Terrassa, Tamarit de Llitera, Cervera i Bellpuig entre les localitats enquestades
el 1920. La ressenya d’aquesta enquesta apareix en “Una altra eixida filológica” (BDLC, XI,

3,1 El BDLC recull:
Al capvcspre es presenten en el Col-legi de la Sagrada Familia, agregat al Seminad Diócesi; el Rt. Director els deixa
escorcollar col-legials nadius de Blanes, Balamos, Sant Feliu de Guíxols, Castell d’Aro, Begur, Lloret de Mar,
Calonge i l’Escala referent al salar i altres particularitats idiomátiques (BDLC, X, 66).

31 En la datació de LaFV' també consta el 1927.
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82-84) i també una informació més completa sobre les característiques morfológiques més
rellevants a “Més eixides fílológiques” (BDLC, XII, 17-30).

El dietari de l’eixida frustrada del 1920 consta en el tom XI de BDLC (185-204).

El tom XII (“Una altra eixida a Eivissa”, 37-44) recull el segon viatge a Eivissa. LaFV data
les enquestes de les poblacions de Sant Mateu d’Aubarca i, novament, de la vila d’Eivissa el
1921. La resta de les poblacions —Corona, Sant Jordi de ses Salines i Jesús—, com ja s’ha
esmentat, foren enquestades el 1917.

La darrera eixida filológica que té repercussions en LaFV fa referencia a l’enquesta de cinc
mesos de durada que tingué lloc del 26 de juny fins al 23 de novembre de 1921 (BDLC, XII,
137-142 i 145-339). De totes les localitats enquestades —Vic, Sant Lloren de Morunys,
Pradell de Sió, Artesa de Segre, Tremp, la Pobla de Segur, Senterada, el Pont de Suert,

Bonansa, Esterri d’Aneu, Solsona, Manresa, Berga, Bagá, la Pobla de Lillet, Campdevánol,

Puigcerdá, Ribes de Freser, Torelló, Vic, Rupit, Sant Joan de les Abadesses, Olot, Sant Feliu
de Pallerols, Liado, Girona, Pineda de Mar, Canet de Mar, Vilafranca del Penedés, Igualada,
Santa Coloma de Queralt, la Selva del Camp, Falset, Calaceit, Vinarós, Morella, Castelló de la
Plana, Llucena, Valencia, Alboraia, Sueca, Cullera, Xátiva, Alcoi, Gandia, Pego, Benidorm, el

Campell, Cocentaina i Alacant— solament dotze són recollides en LaFV com a enquestades
el 1921 en relació amb la morfología verbal: Sant Joan de les Abadesses, Torelló, Solsona,
Santa Coloma de Queralt, Bonansa, el Pont de Suert, Artesa de Segre, Pradell de Sió, Calaceit
i Llucena.

En darrer terme, Alcover va fer noves enquestes a Ariany (1923) i a Palma (1928) i, per

segon cop, a Manacor (1927), com queda reflectit a LaFV. Tanmateix, aquests viatges no

consten en els volums del BDLC. Només la referencia a l’enquesta de Palma queda reflectida
en el QC7.

El recurs ais diversos quadems de camp permet d’obtenir informació —no sempre

sistemática, pero— sobre altres localitats: Perpinyá, Estagell, Sant Lloren de Cerdans, Santa
Llocaia, Ordino (Andorra), Riá, Montblanc, Vallfogona de Riucorb, Coll de Nargó, Castelló
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de Farfanya, Parroquia de Ripoll, Palamós, Vilabertran, Bell-lloc,32 Eivissa vila nord, Eivissa
vila Marina i altres localitats eivissenques: Sant Rafel de Forca, Sant Joan de Labritja, Santa
Eulária del Riu, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de sa Talaia. El nombre total de
localitats enquestades passa, dones, de 149 a 170. La taula (11) reflecteix el nombre global de
formes verbals obtdngudes en cadascuna de les localitats enquestades.33 Tanmateix, i atés que
la informació verbal de les darreres localitats esmentades és poc sistemática, l’estudi que es

desenvolupará en la tercera part d’aquest treball, es limita a les localitats incloses en LaFV.

(11)

29 Crespiá 2718

30 Camallera 3061

31 Mieres 2966

32 l'Escala 2910

33 Sant Uorenp de Morunys 2904

34 Berga 2620

35 Torelló 3560

36 Amer 3432

37 Girona 3129

38 Solsona 2843

39 Sant Bartomeu del Grau 3625

40 la Bisbal de l'Empordá 3195

41 Vlc 2575

42 Sant Hllarl Sacalm 2964

43 Arbúcies 2655

44 Sant Feliu de Guíxols 3136

45 Centelles 2951

46 Tossa de Mar 2820

47 Manresa 2586

48 Lloret de Mar 2908

49 Blanes 3271

50 Pineda de Mar 3298

51 Caldes de Malavella 2686
52 Granollers 2806

53 Canet de Mar 3426

54 Igualada 3608

55 Terrassa 3203

56 Santa Coloma de 2759

57 Barcelona 3528

N. Localitat Formes verbals

1 Canet de Rosselló 2345

2 Mosset 2187

3 Noedes 2187

4 Formlguera 1894

5 Prada 2276

6 Argelers 2038

7 Porté 2087

8 Montlluís 2183

9 Fontpedrosa 2114

10 Angostrlna 2157

11 Ceret 2144

12 Arles 2185

13 Sallagosa 2174

14 Pulgcerdá 2184

15 Prats de Molió 2195

16 Mapanet de Cabrenys 2711

17 Campmany 2972

18 Martinet 2094

19 Rocabruna 3136

20 Cadaqués 2946

21 Camprodon 3315

22 Rlbes de Freser 3003

23 Sant Joan de les 3293

24 Ripoll 2622

25 Olot 2957

26 la Pobla de Lillet 2719

27 Figueres 2768

28 Bagá 2604

32 Es tracta del Santuari de la Mare de Déu de Bell-lloc, situat a la Parroquia de Sant Joan de Palamós (Baix
Empordá) sota el castell de Vila-romá.

33 La numerado que encappala cada localitat es correspon fins al número 65 amb la proposada a LaFV. La
localitat corresponent a Boí, que en el recull tenia el número 65a, ha passat a teñir el 66, de manera que la resta
de poblacions discrepen en una xifra en relació amb la primera numerado atorgada per LaFV, pero s’adeqüen a
la xifra global de localitats enquestades. Les localitats compreses entre els números 150 i 170 s’hi han afegit a
partir de les informacions obtingudes en els quaderns de camp.
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58 Vilafranca del Penedés 3559

59 Valls 3025

60 Reus 2681

61 Vilanova d'Escornalbou 2534

62 Tarragona 3479

63 Alós d'Áneu 2324

64 Isavarre 2208

65 Esterri d'Áneu 3049

66 Bol 2316

67 Andorra la Vella 2505

68 Llavorsí 2067

69 Vllaller 2229

70 la Torre de Cabdella 2419

71 Bonansa 2801

72 el Pont de Suert 2815

73 Sort 2309

74 la Seu d'Urgell 2496

74 la Seu d'Urgell (barri de 7

75 la Pobla de Segur 2942

76 Organyá 3348

77 Tremp 3924

78 Benavarri 2878

79 Sant Salvador de Tolo 3395

80 Ponts 3307

81 Artesa de Segre 1814

82 Tamarlt de Llitera 2715

83 Balaguer 3487

84 Pradell de Sló 2987

85 Cervera 2986

86 Bellpulg 3333
87 Ueida 3757

88 Sant Martí de Riucorb 2926

89 Fraga 3191

90 la Granadella 3399

91 Riba-roja d'Ebre 2911

92 Falset 2993

93 Gandesa 3199

94 Calacelt 2881

95 Tortosa 3471

96 Morella 2870

97 Vlnarós 2780

98 Benassal 2721

99 Alcalá de Xivert 2894

100 Uucena 2474

101 Castelló de la Plana 2993

102 Sagunt (Morvedre) 3996

103 Llíria 3875

104 Valéncia 3724

105 Sueca 4033

106 Gandia 3751

107 Benigánim 2965

108 Pego 3103

109 Patró 3290

110 Cocentalna 3628

111 Benlssa 2751

112 Tárbena 2597

113 Alcoi 2471

114 Biar 3027

115 la Vlla Jolosa 3142

116 Monóver 2695

117 Alacant 2449

118 Elx 3198

119 Pollenga 4353

120 Alcudia 3869

121 Sa Pobla 4061

122 Sóller 4208

123 Santa Margalida 4275

124 Arta 4039

125 Blnlssalem 4096

126 Esporles 4357

127 Ariany 4067

128 Sineu 3936

129 Son Servera 38 T8

130 Palma 4248

131 Manacor 4236

132 Felanitx 4232

133 Fornells 3072

134 Ciutadella 3437

135 es Mercadal 2951

136 Ferreries 3082

137 es Migjorn Gran 3134

138 Alaior 2958

139 Maó 3198

140 es Castell 2974

141 Sant Climent 2912

142 Sant Lluís 3328

143 Sant Mateu d'Aubarca 4352

144 Corona 4263

145 Sant Jordl de ses Salines 4222

146 Jesús 4237

147 Eivissa 4654

148 Sant Francesc de 4540

149 l'Alguer 2613

150 Perplnyá 236

151 Estagell 44

152 Sant Uoreng de Cerdans 71

153 Santa Llocala 159

154 Ordlno (Andorra) 54

155 Riá 13

156 Montblanc 15

157 Vallfogona de Riucorb 14

158 Coll de Nargó 12

159 Castelló de Farfanya 3

160 Parroquia de Ripoll 2247

161 EivissavllaMarina 4366

162 Eivlssavllanord 4364

163 Sant Rafel de Forca 411

164 Sant Joan de Labrltja 2

165 Santa Eulárla del Riu 2

166 Palamós 74

167 Bell-lloc (Balx Empordá) 53

168 Vilabertran 47

169 Sant Antonl de 52

170 Sant Josep de sa Talaia 23
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2.2. El procés d’enquestació. Metodología

Els dietaris, a més d’oferir informació relacionada amb les dades verbals i amb les localitats

enquestades, inclouen també observacions relatives a aspectes metodológics i temporals que

afecten el procés d’enquestació.

A partir de la valorado que Meyer-Lübke (BDLC, XIV, 118-119) féu de la figura d’Alcover,
basant-se principalment en les aportacions que per a la dialectología catalana significa l’estudi
Una mica de dialectología catalana, s’ha generalitzat el parer que Alcover és el fundador de la

Dialectología a Catalunya.34 Amb tots els matisos necessaris, el que no es pot negar és que

cronológicament Alcover i Schádel foren els primers dialectólegs que feren enquesta

lingüística sobre el terreny —cf. Montoya (1992: 392). Si bé és cert que Alcover accedí a

aquesta disciplina quan ja era quadragenari i que la seva formado autodidacta li genera certes

llacunes,35 és innegable que Alcover modela els estudis dialectals catalans tot aportant una

nova projecció a la variado lingüística des d’un punt de vista pragmátic, centrada en les
realitzacions concretes de la llengua, captades directament de la pronuncia deis seus parlants.
L’estudi de la diversitat segons el marc geográfic se centrava en la investigado dialectal, que,

lluny de les teoritzacions, descansava en la visita a l’ámbit geográfic objecte d’estudi. Així, com
el mateix Alcover constata, és innegable el valor de les eixides com a procediment básic de
recollida de dades:

Hi ha que convenir qu’es casi impossible fer l’estudi de la fonética d’una llengua, si el fonetista no recorre

totes les regions que la parlen. El sistema de servir-se de terceres persones per aclarir quins fonemes se

troben dins les regions, sense visitar-les el quin fa l’estudi, du mil confusions, mil inexactituds (BDLC, III,

410).

La finalitat de les eixides, dones, era recollir informació lexicográfica, fonética i morfológica,

que alimentaria el seguit de projectes que Alcover tenia previstos.

34 Tot i la valúa indiscutible deis estudis d’Alcover no es poden oblidar els treballs premonitoris de caire
dialectológic de Milá i Fontanals, Alart, Rubio i Lluc, Balari i Aguiló.

35 Montoya (1992: 395) proposa una divisió de l’activitat científica d’Alcover en tres etapes: 1. 1900-1913.
Període compres entre la primera eixida filológica (1900) i l’acabament deis seus estudis filológics en diverses
ciutats europees (1913); 2. 1914-1921. La represa de Ies enquestes després de la guerra europea (1914) fins a la
darrera eixida en solitari (1921); 3. 1921-1923. Període en qué compta amb la col laboració de F. de B. Molí.
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Des del punt de vista de la recopilado de dades verbals efectuada al llarg de les diverses
eixides dialectals, cal preveure que Alcover traca un pía de treball básic i modela un qüestionari
de tipus morfológic que contenia els punts básics deis aspectes que pretenia investigar. Com
s’ha exposat en pagines anteriors, Alcover fa referencia a una llista de verbs de carácter
numéricament variable. Com resta confirmat en els diversos quaderns de camp, hi ha,
efectivament una llista de verbs, els quals són enquestats en les diverses localitats
seleccionades. Amb l’aplicació d’aquest qüestionari els resultats de les enquestes

desenvolupades en períodes temporals diferents són gairebé comparables i les dades verbals es

poden contrastar amb facilitat.2.3.2.Els enquestadors

La tipología, la formació, la preparació, el nombre d’enquestadors, juntament amb altees
característiques especifiques, han estat temes debatuts llargament, des d’un punt de vista

metodológic, en el moment d’iniciar una enquesta dialectal. La predilecció per un

entrevistador especialitzat o profá, nadiu o foraster, únic o múltiple ha variat en funció deis
diversos projectes de recollida de dades. En el cas de les eixides filológiques d’Alcover l’opció
és clara: el mateix Alcover, sol o acompanyat, es feia carree de l’enquestació. Si comptava amb
col-laboradors (Schádel, el 1906; Molí, Benejam i Sastre, el 1921), eren enquestadors

lingüísticament formats. Tanmateix, el fet que en el desenvolupament de les enquestes

intervinguessin col-laboradors múltiples no implicava una interrogació conjunta sino una

especializado en les funcions: Alcover es feia carree de la morfología verbal, mentre que les
altees árees d’estudi —la fonética i el léxic— eren desenvolupades pels col-laboradors.2.2.3.La selecció deis informants

En els primers moments de la dialectología, no s’aplicá un criteri rigorós en relació amb la
selecció deis informants. En efecte, l’enquesta de Gilliéron, desenvolupada per Edmond
Edmont, recull informants de naturalesa diversa en relació amb l’edat, el grau d’instrucció o

l’ofici. És innegable, pero, que l’adopció d’uns criteris precisos, tot i contribuir-hi, no sempre

té com a resultat l’obtenció d’un bon informant. Peí que fa a la naturalesa deis subjectes36
entrevistáis per Alcover, en la majoria de casos, tret de l’enquesta de 1906, en qué el criteri no

56 Les característiques deis informants es desenvolupen de manera explícita en l’apartat següent.
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está completament definit, els informants idonis són els joves —i, en alguns casos, infants—
de deu a catorze anys. Com s’observará a continuació, les edats poden oscil-lar, en realitat,
entre els sis i els dinou anys. Com a requisits complementaris, els entrevistáis havien d’haver
nascut en la localitat estudiada i, a mes, els pares n’havien de ser autóctons. Aquesta
característica és explicitada en particular en l’enquesta que Alcover efectúa a Barcelona:

me convendría ferm estudiar la conjugado barcelonina ab noys nadius de Barcelona i filis de pares

barcelonins (BDLC, XI, 200).

En el cas deis joves, i en el període cronológic estudiat, el requeriment de la manca de
mobilitat s’acompleix amb facilitat en la majoria del casos.

L’opció per informants joves ha estat objecte de critiques diverses. Així, Pop (1950: 1156-
1163), des d’un punt de vista metodológic general, destaca algunes de les tipologies que

configuren els informants inadequats, entre les quals s’inclouen els informants joves. Així, els
informants massa vells, els massa joves, els illetrats, els massa instrui'ts, els intel-lectuals, els que
han experimentat moka mobilitat i han tingut nombrosos contactes externs o els informants
els pares deis quals no són originaris de la localitat enquestada poden incidir negativament en
el resultat de les enquestes.

Quant al nivell d’instrucció deis informants, Alcover opta clarament per informants amb un

nivell d’ensenyament básic, i així declara:
Per coneixer l’estat d’una llengua, la seva estructura, demble i fesomia nadiua, hi ha qu’apel-lar al poblé, ais
il literats, ais inconscients, com a font on pouar, com a mina d’on treure la substancia elaborable. A la gent
Alustrada sois cal acudir-hi per aclarir el que el poblé analfabet diu, la manera com aquest poblé parla

(BDLC, III, 303)

L’opció per la gent illetrada és justificada en el següent parágraf:
El poblé tramuda, altera les paraules, pero seguint regles fixes, fatals,37 precisament perqué no són regles

apreses ni sabudes, sino instintives, que un observa sense adonar-se’n. A la ciencia toca veure, trobar,
formular aqüestes regles. I la ciencia no té altre medi, per fer aixó, que estudiar els fets de la llengua, aixó
és, de la llengua parlada, precisament tal com la parlen els exempts de tota influencia estranya, els il-literats,
els analfabets, els inconscients, que diuen paraules sense raonar-les, sense reflexionar-les, sense coneixer
llur valor gramatical. Estudiant la ciencia una llengua d’aquesta manera, pot aclarir l’actualitat d’aquesta

llengua. Per aixó nosaltres, per coneixer l’actualitat de la llengua catalana, anem de poblé en poblé,

37 És evident la clara al-lusió ais neogramátics, que redui'en a liéis inamovibles l’evolució fonética: els canvis
fonétics no admeten excepcions; és a dir, Ausnahmslosigkeit der l^autgeiet^e.
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recorrent aquests serralts pirinencs, y les havem amb homes vells i dones velles i minyons; y, si mos
servim de gent il-lustrada, si mos empram d’homes de lletres, es per aclarir, per constatar lo que els
il-literats i els analfabets parlen (BDLC, III, 304).

Aquesta recomanació impera també quan Alcover es dirigeix ais col-laboradors que els han de

preparar el material —les llistes de materials dialectals que després elicitaran ais informants—

per a l’enquesta de 1906:
Totes aqüestes paraules les han d’escriure just axí com les pronuncien a n-aquexa comarca, sense anar a

aclarir si les pronuncien malament. Es que la pronunciado popular de cada comarca té una importancia

capital per l’estudi de la llengua catalana; es una de les primeres bases de tal estudi. Per axó, qu’escriguen,

per amor de Deu, just lo que pronuncia la gent iliterata (BDLC, III, 109).

En el cas deis joves enquestats, un requeriment addicional és que siguin eixerits:
... ens acompanya a l’Escola Pública de l’altre antic col-laborador D. Jusep Barceló, el qual ens rep brassos
oberts i posa a les nostres ordes sis noys de la seua escola, de dotze a quinze anys, lo més atxaravits i

intel-ligents, que al punt ja están enostrats, i conjuguen els verbs catalans bil-lo bil-lo... (BDLC, X, 70).

2.2.4. La metodología emprada

En el conjunt de pagines del Bolletí que narren les diverses eixides filológiques realitzades per

Alcover no es troba cap informació específica sobre la metodología emprada en el treball de

camp. Es per aquest motiu que cal penetrar en el seu métode d’enquesta tot reconstruint —en

alguns casos intuítivament— les diverses etapes o moments d’enquestació, amb la qual cosa
s’obtenen detalls fidels relatius ais informants i al desenvolupament de l’entrevista.

Els primers treballs dialectológics compten sovint amb el testimoniatge d’un sol informant.
Aquesta opció, que facilita la comparació deis resultats i la seva plasmació, els resta

imparcialitat peí fet que recullen només un vessant de la variació lingüística. Peí que fa a les
enquestes d’Alcover, la recollida estricta deis materials es realitza, un cop seleccionáis els
informants —joves o vells— a través d’una entrevista col-lectiva,38 és a dir, on participen
múltiples informants, mitjansant un métode d’interrogació directe.-39 Els grups poden variar

38 Quant al métode emprat per obtenir els diferents paradigmes verbals, Montoya (1992: 395) indica que primer
Alcover conjugava un verb model —mirar—, umtari a tot el catalá i no indos al qüestionari. Tanmateix, sembla,
com s’observa en alguns quaderns de camp, que el verb mirar fou enquestat com a integrant de l’enquesta, pero
no va ser indos en el recull editat. Aquesta mancanca no deixa de ser una limitado atés que només es posseeix el
verb cantar com a únic testimoni de la primera conjugació.
w Montoya (1992) suggereix un possible pas de la utilització del métode directe al métode indirecte peí que fa a

la recollida de dades arran de la formació lingüistica i dialectal adquirida per Alcover en diverses ciutats europees



180 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALÁ A COMENCAMENTS DE SEGLE

numéricament. Hi ha xifres extremes esporádiques —una vintena, catorze—, pero

normalment els grups poden oscil lar entre els 4 i els 6 informants. Quant a les agrupacions,
rinterval numéric, pero, abasta un mínim de dos informants i un máxim de vint. Hi ha també
casos d’enquestes dirigides a un sol subjecte, pero són minoritáries. El BDLC dona una certa

informació sobre la disposició deis informants que, normalment, eren enquestats a la
rectoria,40 quan Fintermediari era un capellá,41 el qual, en general, posava a la seva disposició
els informants que Alcover necessitava:

Entre els d’allá i alguns ve'fns convidáis, fan dos redols de dones i homes, un per al Dr. Schádel i un per a

Mn. Alcover (BDLC, III, 264);

i, mes endavant, indica:
Se divideixen en dues rol lades: les d’una diuen fonemes a n-el doctor i les de l’altra me diuen formes

verbals a mi: elles diu qui diu paraules y conjuga qui conjuga verbs, y nosaltres escriu qui escriu, que la má
mos arriba a fer mal (BDLC, III, 347).

La durada de les enquestes verbals és variable: depén molí sovint de la predisposició i de la
col-laboració deis informants. Sobre aquesta temática hi ha diverses al-lusions en els dietaris,

que en les citacions següents es refereixen a la visita d’Alcover as Mercadal:
Els aboc els 82 verbs de la llista i ab quatre o cinc hores els esclovellaren i desnossaren tots: entre les nou i
les deu ho tenguérem tot conjugat (BDLC, XI, 30)

i a la Bisbal d’Empordá:
Ens hi pegam fins a les dotze, i de les tres fins a les sis, deixant conjugáis els setanta cinc verbs de la llista
sense que aquella jovenalla se’n sia cansada gota, passant-hi més tost un gust fora de mida (BDLC, X, 70).

Normalment, la mitjana temporal mínima per fer una enquesta en una localitat és d’un dia i

mig. Durant aquest període es conjuguen els verbs previstos en la llista i es resolen
determinades qüestions de fonética i morfologia. El BDLC recull, pero, un comentan que

sembla ampliar la durada de Fenquesta a tres dies:

amb lingüistes acreditáis (Gilliéron, Rousselot, Jud i Gauchat). Aquests coneixements, juntament amb la
publicado de la primera obra que proposa la substitució del métode directe d’interrogació per l’indirecte (Ch.
Bruneau, 1913; apud Pop, 1950: XLYII) podrien haver condui't a millorar la metodología d’enquesta. Tanmateix,
no sembla que Alcover ho adapti sempre, sobretot peí que fa a la recollida deis materials de la flexió verbal.

411 Vegeu BDLC, III, 267.
41 A Canet, per exemple, “el rector els cerca altres dones velles i minyons, que es relleven unes quantes vegades”

(BDLC, III, 265). Els intermediaris, pero, són múltiples: mestres, col-laboradors, deis quals destaquen metges,
advocats, així com erudits. En general, posseíen sentiments nacionalistes, entesos básicament en termes d’amor a
la patria i a la llengua.
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Treballant amb gent granada analfabeta, no els hauria bastat tres dies a cada punt per aclarir la conjugació
deis verbs, que en tres o quatre hores aclaríem per vía deis nois i les noies de deu a tret2e o catorze anys.

A la gent granada els hem d’agafar al vol la conjugació, en sortir-los dins la conversa la forma verbal

(BDLC, III, 350).

Tanmateix, la seriado de localitats presentada en els dietaris confirma que, al marge d’alguns
casos esporádics, la mitjana d’estanca en una localitat és inferior a tres dies.

Quant al contingut del qüestionari sobre la conjugació, sembla que es poden determinar
clarament dues etapes en relació amb la recollida de les dades que integra. D’una banda, del
1906 a 1917 sembla que s’apliqui un qüestionari més redüit—manquen els verbs moldre,fondre,

llegir., oir, com s’indica a LaFV—; d’altra banda, la segona etapa s’estendria del 1918 al 1921
—i se suposa que també inclou les eixides efectuades el 1923, el 1927 i el 1928. Cal teñir en

compte que, en general, l’enquesta no recull solament formes verbals sino també material
lexicográfic i fonétic, que havia d’engruixir progressivament la calaixera. Aquesta recollida

múltiple s’inicia ja, el 1906, on es preveu una distribució de les tasques entre els diferents

enquestadors: Schádel estudiaría la fonética —els sons, la pronunciació de les paraules—;
Counson42 la formado deis mots, especialment els sufixos, i Alcover els verbs —les formes de
la conjugació— (BDLC, III, 108-110).

Des d’una perspectiva global, el ritme de les enquestes queda reflectit en el resum de l’eixida
de 1920, on Alcover declara:

Així és que, embarcat dia 16 d’abril, arribat dia 17 a Barcelona, hi enllestec feines i dia 20 amb D. Anfós
Sala cap a Terrassa, a on ja aquell dia i dia 21 i 22 estudio la conjugació terrassenca. (...) Dia 30 li envel cap
a Tamarit de Llitera, a on aquell mateix dia i l’endemá i l’altre escorcoll la conjugació i altres qüestions
d’aquell dialecte ribagor<;á, un deis dialectes catalans més interessants; i el dia 2 de maig m’esquitx a sopar

amb mon amic de tota la vida lo Rdm. Dr. Miralles i Sbert, Bisbe de Lleida amb qui faig una rallada

d’aquelles tan coráis tan coráis. L’endemá li cop a Bellpuig, i hi escorcoll la conjugació amb el bon costat
de Mn. Ramón Sala, Rector d’allá, i preñe redós a la histórica casa deis Missioners Paüls, ande Convent de
Franciscans, que me tracten com un Papa; me fan donar una conferencia a la Comunitat de Pares,
Estudiants i Aspirants de YEscola Apostólica, i amb xics de Mont-Esclado, Mont-Ardit, Granyena, Mont-
Maneu i Selva del Camp ens pegam tot el dia 5 a escorcollar qualques punts de fonética de dits pobles,
fins que dia 6 m’esquitx a Cervera. Els Pares Missioners del Cor de Maria instaMats dins la grandiosa i

42 Tot i que és esmentat en la nota “Preparant l’escursió amb el Dr. Schádel (BDLC, III, 108), sembla que
Counson no participa en el procés d’enquestació própiament dit. En la página 346 del “Dietari de l’escursió
filológica feta amb el Dr. Schádel dins els domini catalá, de 31 de juliol a 13 de setembre de 1906” Alcover
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espléndida Universitat d’en Felip V, m’acullen amb palmes d’or, i amb xics de llur escola estudio la
conjugació cerverina aquell dia i l’endemá, dia 8 dematí cap a Manresa són les feines! (BDLC, XI, 183-

184).

Aquesta dinámica —gairebé frenética—, aplicada a l’enquesta en particular, genera, sens

dubte, fatiga en els informants, de la qual Alcover és ben conscient:
A forfa de trompitjar, entre el matí i el capvespre hem fet la conjugació de mes de cinquanta verbs. Hora

baixa, per no cansar pus aquell estol de minyons, els hem amotllats, citant-los per demá de bon matí, amb
la idea de poder fer el val-Déu i deixa llesta aqueixa bona de conjugació, més de setanta verbs entre tots,

triats enginyosament per poder aglapir totes les formes de la conjugació catalana (BDLC, VII, 349).

Continuar l’enquesta, malgrat el cansament, propicia, en alguns casos, la divisió deis
informants en dos grups, que no tenen carácter mixt; és a dir, en general, se separen els nois
de les noies. Així, a Sant Climent, Alcover recull:

Devers les deu comensen a estar cansats i adoptam el sistema de fer conjugar l’estol d’al lots una estona

mentres l’estol d’al-lotes surt a defora a jugar, i al cap de mitja hora baratam els bons, vull dir, cridam les
al-lotes, que venen i ja som parddes a conjugar mentres els al lots ¡correns a fer una jugada! que elze resulta
saborosa ferm (BDLC, XI, 187).

Quant a la metodología específica d’elicitació, Alcover, ja des del primer moment, aprén a

partir de l’experiéncia i busca el métode més rápid i efectiu d’aplicar el qüestionari. Així, en les

primeres incursions en l’obtenció de dades verbals, al llarg de l’enquesta de 1906, Alcover
confessa:

La meteyxa feina ensenya: els primers dies me retía poc; ara he trobat l’enginy d’aplegar primer les formes

regulars de totes les conjugacions i després just les irregulars (BDLC, III, 268).

La presentació del qüestionari sembla que seguia en tots els casos un sistema similar:
Jo no feia més que anunciar-los 1’infinitiu del verb que havien de conjugar, i ja eren partits com un cavall
en el cós, sense trampolejar gota. I llavó que s’avenien de lo més. Si un donava una forma una mica
diferent, els altres s’hi tiraven damunt i el corregien, i llavó el mateix reconeixia la seua errada. Per lo
demás hi havia el Mestre Palomba i el seu pare, que confirmaven les dites deis nois (BDLC, VII, 349).

Aquest sistema que és més funcional, a despit del dubte que pot generar entre els observadors:
Eli (es refereix al mestre de Monóver) me replica que els seus deixebles no en sabran brot perqué mai
l’han estudiada; i, per un desengany meu, en crida dos o tres i me convida a fer les proves. Jo elze demán

l’esmenta tot dient que “per delicat de salut, no pogué venir amb el Dr. Schadel, y creya poderse unir a nosaltres
la primeria de setembre”.
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lo verb acudir, i a l’acte me conjuguen, un derrera l’altre, come canaris, lo present d’indicatiu. Lo Sr.
Mestre román sense paraula, tot atxullat. L’home acaba per posar a la meua disposició tres infants: dos de
nou anys i un de deu (BDLC, X, 166).

esporádicament, Alcover utdlitza altres métodes per obtenir informado —básicament
es tracta d’aspectes léxics. D’aquesta manera, a Martinet, Alcover explica:
De bell nou a l’hostal, veuen dues o tres noies de deu a tretze anys, de la casa mateix; i per aprofitar uns
vint minuts que manquen per posar-se a la taula, demanen a l’hostaler si les poden emprar demanant-los

paraules i fent-les conversar de coses qualssevol. Diu que sí, pero elles empeguéfdes d’ells, i no

comprenent a on van a parar aqüestes coses que els demanen, acaben per fugir, amb excuses de feines. El

que fan ells, aleshores, és escoltar la gent que hi ha allá dins que esperen el diñar, i en prenen notes; pero

hi ha l’inconvenient que no saben d’on són, i “és una mica compromés d’anar a un desconegut i dir-li: -I
vaste d’on és? -després que un se l’ha mirat i ha pres notes davant ell (BDLC, III, 284).

En algún altre cas, s’aturen en un hostal a beure, sense davallar de les bésües; s’apleguen set o

vuit dones i noies. Alcover i Schádel treuen les llibretes i els fan preguntes sobre fonética i

conjugació. L’enquesta s’esdevé, dones, no en una localitat sino en el camí (BDLC, III, 298).
Com ja s’ha dit anteriorment, qualsevol situado propicia l’obtenció d’informació tot i que ni
els informants ni els enquestadors es trobin en la localitat en qüestió. Així, en el seu viatge de
tomada a Mallorca de l’enquesta feta a Menorca i Eivissa el 1909, troben a coberta un grup de
valencians: dos d’Alacant, un de Novelda, un altre de Sant Joan i un altre de Sant Yicent,

aquests dos darrers pobles just a la vora d’Alacant amb qui conversen “per sortir de certs

duptes sobre la fonética d’allá (es refereix a Alacant). I ja fórem partits a demanarlos paraules i
formes verbals” (BDLC, IV, 189) i aixó els deslliura momentániament d’anar-hi.

Finalment, cal teñir en compte que sovint l’aplec de formes verbals no es limitava només al
lloc on s’efectuava l’enquesta sino que s’aprofitava per recollir informado sobre els pobles de
la rodalia.43 Des d’aquesta perspectiva, es pot entenebre el terme escotar aplicat a les llibretes de
camp que ens han arribat a les mans i que poden procedir d’unes altres, que incorporarien una

informado molí mes extensa, pero també asistemática, que la que es volia incloure a LaFV.

Molí

quan

45 Yegeu BDLC, III, 268.
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2.3. Els ¡nformants

En el punt anterior s’ha fet esment deis trets generáis que havien d’acomplir els informants

que participaven en l’enquesta —preferentment illetrats44 i de l’ámbit rural. Tanmateix, atés

que Alcover en definerx explícitament les característiques, els parágrafs següents inclouen una

selecció de fragments on s’assenyalen els requisits específics que havien de satisfer els
informadors idonis. En primer lloc, havien de ser persones sense coneixements lingüístics i

que poguessin respondre amb espontaneitat a la diverses qüestions morfológiques i fonétiques

que sel’s demanaven:
...per aclarir la realitat, l’actualitat d’una llengua, els qui serveixen més són els qui la parlen instintivament,
irreflexivament, tal com els surt, sense saber cap regla (BDLC, III, 343).

Segons Alcover, la naturalitat i la manca de contaminado castellana només es pot trobar en els

joves o en els infants:
Com totes eren persones majors i massa instruides per conservar sense mattáfara castellanenca les formes
verbals més germines d’Eivissa, comprenguí després que calía repetir l’escorcoll amb gent menuda i tenral,
i com més menuda i tenral, millor. I com ara havia de venir assí a organitzar la replega lexicográfica,
aprofit tan bona avinentesa per fer amb una pedra dos tirs: organitzar tal replega i escorcollar la

conjugació a Vila i a una banda de la pagesia de les més allunyades de Vila (BDLC, XII, 38).

En efecte, els adults sovint no entenen el que se’ls demana i están dominats per prejudicis

lingüístics. Des d’aquesta perspectiva, l’opció pels infants és, dones, indiscutible:
Es estat lo que temíem. Es una santa gent, pero no mos han entesos, axó és, no s’han fet cárrech de lo que

volíem, y no més els hem pogut agafar alguns mots i algunes formes verbals. No son estats tan entenents

com aquelles noyes. La gent gran y sense lletres no hu arriben a comprendre, axó de la conjugació, y se

pensen que vos en reys d’ells. Com senten qu’els-e volen fer dir: jo miro, tu miras, ell mira, etc.; jo mirdré, tu

mirdrás, ell mirdrá, etc. vos miren com a esglayats i sense sebre alió aont treu cap, y no hi ha manera de

ferlos seguir (BDLC, III, 350).

44 Vegeu el BDLC (XI, 58-59), on Alcover desestima com a possibles informants les persones lletrades i els
adults i els vells, i es decanta explícitament pels joves:

De la gent instruida poquíssims hi ha que servesquen perqué tenen llur sistema format de que cal dir tal cosa i no tal
altra, que cal pronunciar així i no així dessá, que alió o alió altre está mal dit i s’ha de dir de tal manera o de tal altra. 1
com la ciencia filológica mana que se cerc no lo que s’ha de dir, sino lo que se diu, treys vosaltrcs mateixos la
conseqüéncia. Ademes, la gent granada, si jo els abordava els 82 verbs de la llista per que elze me conjuguessin, en fer
una hora o dues que mos hi pegarícm, el cap ja elze botiria i ab bones paraules aviat m’haurien enviat a mal viatgc o a
fregir ous de lloca. En canvi, an els al-lots alió de conjugar verbs mallorquins, que may n’havien conjugáis, elze vé molt
de nou i s’hi interessen tant, que, en lloc de frissar que acabem, elze sap greu quan veuen que acabam. Ademes, alió de
conjugar els verbs nostres, de la llengua nostra, per ferne un llibre on figurará lo que ells me diuen i que jo hi posaré el
nom i llinatge de cadascun d’ells i llur nom correrá p’el món Déu sap fins quant, alió els entusiasma i van mesos de tot
i no sc’n poden avenir d’aquella sort que jo elze besqueig i elze pos dins les mans; una ratxa d’ideal els oretja el front i
se senten dins les venes tota la bolladissa de llur sane jovenívola, tot briu, tota foc per la Patria.
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I, més endavant:
Costa molt de fer ficsar a la gent granada l’atenció a les qüestions i constestar-hi degudament. De cada dia
me convenf més de que es ab gent tenral que hi ha que fer aqueixa casta d’enquestes. Els xics són els
grans col-laboradors de la filología (BDLC, X, 185).

Alcover, dones, es converteix en un defensor a ultranca d’aquest criteri,
—-Ja fa molt de temps que no hi cree amb aixó de despreciar el llenguatge deis menuts amb l’excusa de

que encara no saben parlar: ordináriament lo llenguatge de tal infantería és lo més genuí, molt més genuí
que lo de la gent gran. Els xics són la gran gent pels estudis lingüístics. Pobre de mi i de mon estudi de la

conjugació si no fos pels xics! Abans d’ésser passats set o vuit dies d’haver-lo comencat l’any 1906, ja
l’hauria hagut de deixar per inabordable’ (BDLC, X, 199)—,

l’aplica des de la primera de les eixides filológiques en qué es recopila informació sobre la

conjugació
—Aquest sistema de servirme de la gent menuda per l’escorcoll llingüístic, el comensárem ab lo Dr.
Bemat Schádel an el Rosselló,43 en vista de que a la gent granada no elze poríem fer boca, i que ab bones

paraules mos enviaven allá on no hi plou. Sí, la gent menuda tant de Catalunya francesa com de Catalunya

espanyola com del Reyne de Valencia i de Menorca i d’Eyvissa s’és demostrada tan idealista, tan patriótica,
tan generosa, tan desinteressada, tan pacient, tan magnánima com la deis pobles mallorquins que acap de
recorrer. Es la gent més de bé que hi ha a totes les terres. La llástima és que, així com tomará gran,

sufrirán mancap totes aqueixes bones qualitats llurs que tan admirables servéis presten a la ciencia i a la
Pátria (BDLC, XI, 59)—

i s’hi refereix en diverses ocasions en els seus dietaris:

Endardellam per tot arreu la conjugado, no ab persones majors de carrera literária, perqué están massa

tocades d’influéncies llingüístiques estranyes i no conserven la genuinidat del parlar indígena i vivent de cada

comarca, que és precisament alió que cercam i recollim. Les persones majors analfabetes no ens serveixen

gayre, perqué per més esplicacions que un elzi doni d’aixó de la conjugació, no se’n arriben a fer cárrec ni
en capeixen la importáncia, aixó si no se mal-pensen figurant-se que un elze vol embolicar en papers i
escrits i comprometre’lze de mala manera. Per aixó apellam sempre a nois d’onze a quinze anys, que vagen

a estudi: els quals, avesats com están a conjugar en castellá, aviat dominen la conjugado catalana i no se mal-
pensen de res en llur encantadora ingenuitat, i elzi brollen a betzef les formes de conjugació indígenes, que
és un bé de Déu, espinzellant-mos ells mateixos les coses que els vells no diuen com ells, i així aglapim les
formes del jovent i de la vellura. En les nostres llibretes consignem el nom i llinatges de cada noy i la seva

edat, i les formes própies deis joves i les própies deis vells (BDLC, X, 70-71).

45 Tanmateix, en l’eixida de 1906, aquesta selecció deis infants no és sistemática i entre els informants es poden
trobar també adults i vells. En les altres enquestes, els informants són majoritáriament infants i joves, per bé que,
en general, un adult també és present al llarg del procés d’enquestació.
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Alcover defineix un interval d’edat entre el qual s’ha de situar l’informant idoni,
—Sens dupte n’hi haurá que trobarán estrany que jo, per escorcollar la conjugado i la fonética de les viles

mallorquines, apelli sempre a al-lots i ai-lotes de vuyt a dotze o tretze anys, en lloc de servirme de gent

granada. Apell a la jovenea tan tenral per diferents motius: Pal-lotea té més ideal, més patriotisme, més
desinterés, més magnanimitat i més paciéncia que la gent granada, i demunt de tot aixó té més pura i més
neta d’influéncies estranyes la pronúncia del seu poblé i parla sense cap pretensió ni prejudici, sense

amagar-se de res, tal com li brolla del cor (BDLC, XI, 58-59)—

per bé que aquest interval és fluctuant al llarg de les diferents enquestes. Tanmateix, és

possible que 1’opció pels infants respongués més a morivacions practiques que a una ideologia

explícita que volgués limitar-se a la parla deis joves com a varietat més innovadora i, en alguns
casos, propulsora del canvi lingüístic. Malgrat que aquest pot constituir un argument implícit,
totes les al-lusions d’Alcover a la naturalesa deis informants semblen suggerir que 1’opció

respon a una major facilitat i agilitat en la recollida de dades, que ni els adults, i menys els vells,
ni posseeixen ni faciliten.

Com es pot extreure de les declaracions anteriors, la variant sexe no és determinant, tot i que
un recompte superficial del nombre d’informants evidencia que la xifra de nois i homes

enquestats és molt superior a la de noies i dones entrevistades.

L’inconvenient, pero, del nois és que normalment es cansen, es distreuen i están enjogassats, i
de vegades no están prou atents ais requeriments deis enquestadors:

Per acabar-los hi ha hagudes d’haver raons ferm. Aquells xiquets ja no’n volien pus, ja n’estaven de verbs
fins a les reís deis cabells i re-de-enverbats. Si no fos estat p’el Mestre que los tenia assocats amb l’escusa
de l’escola, me serien fuyts tots. (...) Aquella aliotea se veu que és una mica repelenca i mala d’anar entorn;
així és que el Sr. Mestre per ferlos posar atents, ensivella desiara un grandiós cop dalt d’un bañe ab una

espécie d’espadella o paleta que du a la má. Un parell de vegades aquells cops tan en sec me retgiraren

(BDLC, X, 171).

Alcover es refereix en diverses ocasions a aquesta normal indisciplina:
Aquel] jovent va molt ajogassat (...) Me veig precisat a cridarlos a l’orde i' n’abreviy uns quants; i a les
hores, restablerta la pau, donam una bona estreta a la conjugació, pegantmoshi fins a les 12 i de les 3 fins

passat les 7, i deixam conjugáis els 75 verbs que duc en la llista i uns quants més (BDLC, X, 200).

I, posteriorment:
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Aquells noys ja han comensat a desbaratarse. Tant d’estar quiets i atents a la conjugació que no m’atur de
demanarlos, elze cansa com és natural. Se necesita paciencia molta per aguantarlos ab tantes de guitzeries i
impertinéncies com se fan; pero jo copr coratge i els aguant pensant que, si fossen persones grans, ja faria
estona que me serien fuyts o m’haurien enviat a mal-viatge, re-de-fastidiats d’haver-se de treure tantes i
tantes de dotzenes de formes verbals com Deu ha vistes. Basta pensar: 85 verbs conjugats de cap a cap,

sense deixar res per vert (BDLC, XI; 202).

La indisciplina creix entre els nois de Barcelona:
Seguim l’estudi de la conjugació barcelonina ab aquells noys de l’escola de Santa Anna, que no paren de
fer escaravits: se punyen, se tíren bolletes de paper roegat i macolins que apleguen del jardí del claustre

quant i van a beure, i llavó deixen l’aixeta uberta. Cada instant tenen set o ganes d’anar a fer un roy. Son
come dimonis boiets. Me venen ganes d’engigarlos; pero llavó pens: -¿I qui de Barcelona tendría encara

tanta de paciencia de conjugarme tots aqueys verbs? ¿Que faria si no tenia aqueys noys? Aixó fa que

m’arm de santa paciencia perque, per aglapir la conjugació catalana vivent, del poblé catalá genuí, no hi ha
altre camí ni altre remey (BDLC, XI, 203).

Per aquest motiu, les noies són el subjecte preferit, per bé que poc emprat, almenys de manera

proporcional ais nois, en la recopilació de dades verbals:
Se veu que les al-lotes per tot arreu son més compartívoles i mes bones d’anar entom que no els al-lots

(BDLC, X, 173).

I, encara,
Ademés és un gust fer conjugació ab elles perqué no’s bateguen ni se balluguen ni se punyen ni’s barallen,
com fan ordináriament els xics, que no saben estar aturats i a voltes posen a prova la meua paciéncia, pero

jo aguant perqué encara seria pitjor si les havia d’haver ab gent gran (BDLC, X, 197).

Les taules següents ofereixen una versió quantitativa aproximada del nombre d’informants que

foren enquestats en cada localitat. La distribució de les árees dialectals s’ha dut a terme des
d’un punt de vista cronológic (1906, 1909, 1913, 1917, 1918, 1920, 1921 i 1928). El tall
establert, peí que fa a l’edat, respon a la voluntat de separar els informants adolescents i nens
deis adults i vells, per bé que, estrictament parlant, els informants de vint anys són certament

joves. Tanmateix, no encaúcen en la categoria dominant d’Alcover, que oscil-la majoritáriament
entre els 10 i 15 anys, tot i que es poden trobar casos esporádics de 6 fins a 19 anys. Per aquest
motiu s’han indos els informants de més de vint anys amb els adults. Peí que fa ais vells,
Alcover els enquesta esporádicament, sobretot el 1906, i, en alguns casos, no desestima els
octogenaris. La xifra entre paréntesis indica l’edat deis informants. En el cas deis adults, s’ha
indos, quan es coneix, l’ofici, per tal de valorar implícitament el seu nivell sociocultural. La
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disposició en taules permet, en un primer moment, un recompte parcial i, posteriorment, una
visió global de la variable edat aplicada ais diversos informants. Aqüestes dades es

complementaran amb mes informació al llarg de les pagines següents.

(12)
1906

PlRINENC ORIENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

1. Canet de Rosselló 13*4Ú 4 o 5 dones velles
1 dona vella

5 o 7 minyons47
3 o 4 escolanets

2. Mosseí i 1 1 jove
3. Noedes 3 1 vell 1 dona (una

cinquantena d’anys)
1 fadrí

4. Formiguera 1 1 mossén (prop de
80)48

5. Prada 1 1 col-laborador de
YObra del Diccionari

6. Argelers 1 1 dona

7. Porte 3 3 nois (10 a 15)
8. Montlluís 2 1 matrimoni gran
9. Fontpedrosa 1 1 mossén jove
10. Angostrina 1 1 mossén

11. Ceret 1 Mn. Casaponce
12. Arles 2 Mn. Casaponce la germana de Mn.

Casaponce
13. Sallagosa 4* 1 senyora vella algunes

joves49
14. Puigcerdd 4 1 nét

Pere Blasi (18)
2 filies de

l’apotecari
15. Prats de Molió 4* un redol de dones i

homes
1 mossén

16. Macanet de

Cabrenys
2 1 masover el seu fill

17. Campmany 2 1 home (mes de 60) un jove

18. Martinet 4* el tartaner 3 o 4 dones

19. Pocabruna 8* l’apotecari 7 o 8 minyons de 10
a 12 anys

20. Cadaqués 9* 9 o 10 nois

21. Camprodon i 1 mossén

22. Pubes de Freser 7* 7 o 8 nois

24. Pdpoll n* 7 o 8 noies
4 o 5 noies

25. Olot ii* alguns col-laboradors 5 o 6 nois
una colla de nois

TOTAL 93* 20* 12* 45* 16*

46 L’asterisc indica que el resultat suggerit és aproximar
47 Davant de l’alternanca, es fa el recompte utilitzant sempre la xifra menor.
48 La xifra entre paréntesi indica l’edat de l’informant.
49 En aquests casos, per tal d’establir un nombre d’informants aproximat es parteix d’un grup mínim de tres.
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Catalá ORIENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

26. La Pobla de
Ullet

1"' set o vuit nois

27. Flgueres 4* 1 home algunes noies
28. Bagá 6* 6 o 7 noies
29. Crespiá - -

- -
—

33. Sant Llorenc de
Morunys

2 1 home 1 noi

34. Berga 20* 1 vintena de nois
39. Sant Bartomeu
del Grau

1 Antoni Griera

47. Manresa 7* 7 o 8 noies de
10 a 13 anys

TOTAL 47* 3 - 28* 16*

CATALA OCCIDENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

63. Al'os d’Áneu 4* 4 o 5 nois

64. Isavarre 2 1 noi (15) 1 noia de 13

65. Esterri d'Aneu 6* 4 adults 6 o 7 nois i noies

66. Bol 6* unes quantes noies i nois menors
de 15 anys

67. Andorra la Vella 5* un metge
uns quants amics

la mare del metge

68. Llavorsi 2 un noi (una vintena) una noia (tina
quinzena)

69. Vllaller 9* 4 adults 5 o 6 noies de
10 a 13 anys

70. La Torre de
Cabdella

9* 8 o 9 infants 1 noia (una
tretzena)

73. Sort 5* 2 adults i altres
nadius de Sort

74. La Seu d’Urgell 8* un grup de mossens 5 o 6 nois

75. La Pobla de

Segur
6* 6 o 7 nois de 10 a 13

anys

77. Tremp 12* gent del Sindicat
Agrícola

9 o 10 nois de 10 a 13

anys

TOTAL 78* 24* 1 42* 11*

El resultat parcial del nombre d’informants enquestats en l’eixida de 1906 és poc fiable, atés
que sovint la xifra és imprecisa o de vegades indefinida. Tanmateix, es pot preveure una xifra
global de subjectes enquestats durant aquesta eixida que s’aproxima ais 219. En la majoria de
casos, el nombre de nois enquestats és dominant (99) en contrast amb les 14 dones
enquestades. Aquest fet esdevindrá un element constant en les altres eixides. Sembla que les
noies són utilitzades com a informants quan no es troben nois disponibles. En molts pocs

casos s’entrevisten paraHelament nois i noies. Peí que fa a la xifra d’homes adults i noies
enquestats és, dins el cálcul aproximat, coincident. En aquesta excursió, tot i que s’enquesta un

nombre considerable d’adults, s’inicia la tendencia a seleccionar joves i adolescents.
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1909

CATALÁ ORIENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

51. Caldes de
Malavella

C)* 9 o 10 nois d’ll i 12

anys
52. Granollers 3* uns nois

TOTAL 12 12

Novament, en aquesta eixida, les xifres tornen a ser imprecises. A més, peí que fa a la de 1910,
no hi ha cap informació sobre els subjectes entrevistáis a Vic, Alcoi i Alacant.

1913

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

149. EAljiuer 9 Joan Palomba 8 minyons
TOTAL 9 1 8

Es desconeix quins van ser els subjectes entrevistats el 1914 (Valls i Vilanova d’Escornalbou) i
el 1916 (Centelles, Barcelona). Solament, peí que fa a Barcelona, se sap que per a la flexió
verbal va ser enquestat Pompeu Fabra.

1917

MENORCA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

133. Fomells 15 1 mossén 7 nois (15, 13, 11, 17,
10,10,11)

7 noies (12, 9,
10, 9, 8, 7,11)

134. Ciutadella 14 14 seminaristes (sense
edat explicitada)50

135. Es Mercadal 7 7 nois (devers 12, uns
9, uns 12, uns 14, uns
13, uns 12, uns 8)

136. Ferreries 6 1 rector
1 vicari

1 dona molt gran 3 (un de 19, deis altres
2 no se’n sap l’edat)

137. Es Migjorn
Gran

5 1 metge (entre 60 i 70)
1 mossén

1 jove 2 joves

138. Alaior 11 1 mossén 5 nois (12, 11, 14, 13,
11)

5 noies (14, 12,
11,11,10)

139. Maó 13 3 mossens 4 nois (18, 13, 16, 19)
+ 5 nois (10, 9, 12,
10,13)

1 noia (15)

140. Es Castell 8 1 mossén 1 dona (48) 6 nois (19, 12, 11, 11,
10,16)

142. Sant Fluís 9 1 mossén
1 apotecari

7 nois (12, 10, 9, 10,
13, 9,11)

TOTAL 88 12 2 59 15

311 Molí, que fou un deis informants de Ciutadella, tindria en aquesta época uns catorze anvs.
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Destaca numéricament la xifra de informants joves enquestats a Menorca. Generalment, també
acostumen a participar en l’enquesta un o més adults, que, en alguns casos, confirmen les dades
subministrades pels joves, tot i que, en altres ocasions, són útils per reflectir la variació lingüística
que pot existir entre generacions.

EIVISSA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies
144. Corona -

— —
— —

145. Sant Jordi de
ses Salines

- — —
— —

146. Jesús -
— — —

—

147. Eivissa 7 1 home (64)
1 mossén (77)

5 nois (13, 9,11,10,
12)

148. Sant Francesc
de Tormentera

3 1 mestre

1 mossén
1 adult

TOTAL 10 5 5

Com queda reflectit en la taula anterior, no hi ha gaire informado sobre els subjectes

enquestats durant l’eixida a Eivissa el 1917.

1918

CATALA ORIENTAL

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

30. Camallera 14 1 professor
1 mossén
1 metge

1 professora 7 nois (12, 13, 13, 11, 11, 11,
11)

3 noies (4, 14,
15)

31. Mieres 1 1 mossén

32. L'Escala 7 Catalina Albert

(Víctor Catalá)
6 nois (13,14,14,13,12,14)

36. Amer 11 3 adults (45, 31, 20) 8 nois (12, 14, 11, 8, 10, 11,
12,11)

37. Girona 6 1 mossén 5 nois (14,12,14,11,12)
40. Ea Bisbal

d'Empordá
8 1 advocat

1 professor
6 nois (13,12, 13,15, 15,13)

44. Sant Feliu de
Gu/xols

4 4 adults 6 nois (15,13,15,14,13,15)

46. Tossa de Mar 12 1 batlle
1 secretan de l’ajun-
tament

1 algutzir

9 nois (11, 12, 13, 12, 11, 13,
11,7,10)

48. Eloret de Mar 8 4 adults 4 nois (10, 8, 10,12)
49. Blanes 7 3 adults 4 nois (16,15,13,17)
50. Pineda de Mar 8 2 adults 6 nois (13,11, 13,13,12,11)
53. Canet de Mar 8 2 adults (20, 26) 6 nois (14,11,11,9, 14,13)
54. Igualada 8 3 adults (40, 23, 57) 5 nois (12,10,15,12,14)
58. Vilafranca del
Penedés

6 2 adults (41, 48) 4 nois (10, 19,12,11)

62. Tarragona 5 5 nois (19, 8,12,10,10)
TOTAL 112 ■ 33 2 81 3
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catad! occidental
Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

76. Organjá 5 5 nois (14, 14, 15, 12,
15)

78. Benavarri 7 2 adults (41, 43) 2 nois (9,12)
79. Sant Salvador
de Tolo

1 1 vicari

80. Ponts 5 1 adult (70)
1 metge

3 nois (12,15,10)

83. Balaguer 6 1 mossén (37) 5 nois (10, 11, 13, 13,
13)

87. Ueida 6 1 seminarista (25) 5 nois (13, 12, 11, 16,
15)

88. Sant Marti de
Páucorb

1 1 noia (13)

89. Fraga 6 4 adults (35, 22, 45, 24) 2 nois (13), d’un no
se’n sap l’edat

90. Fa Granadella 5 2 adults (30, 50) 3 nois (11,18,17)
91. Baba-roja
d’Ebre

4 1 adult (63) 3 nois (11,11,12)

92. Falset 11 1 mestre

3 adults

7 nois (11, 10, 13, 14,
12,14,11)

93. Gandesa 5 1 adult (69)
3 mossens (33, 48)

1 dona (64)

95. Tortosa 3 2 adults (20, 51) 1 noi (12)
TOTAL 62 24 1 36 1

VALENCIA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

96. Morella 8 2 mossens (46, 64) 6 nois (13,13,12,10,13,12)
97. Vinaros 7 1 mestre (22)

1 mossén (43)
5 nois (15,12,11,13,12)

98. Benassal 8 1 adult (23)
3 mossens

4 nois (10,12, 11,13)

99. Aléala de
Xivert

5 1 adult (22) 4 nois (14,13,14,13)

101. Castelló de la
Plana

6 1 mossén (52) 2 nois (18,16) 3 noies (11, 14,
12)

102. Sagunt
(Morvedre)

12 2 adults (20, 22)
1 vicari (41)

9 nois (17, 16, 11, 10, 9, 14,
11,16,14)

103. Ulna 10 2 adults (20, 47) 8 nois (18,19,11,10,11,18,
13,16)

104. Valenda 9 1 adult (30) 8 nois (10,10,14,15,12,10,
14,11)

105. Sueca 4 2 adults (22, 45) 2 nois (11,17)
106. Gandía 7 1 adult (26) 6 nois (11,16,17,11,10,18)
107. Benigánim 5 1 adult (54) 4 nois (16, 16,16, 8, 8)
108. Pego 8 8 nois (11, 13, 11, 8, 8, 7, 9,

10)
109. Patró 11 1 professor 3 nois (12,11, 9)
110. Cocentaina 3 1 adult (33) 2 nois (19,17)
111. Benlssa 14 14 nois (11,13,10,13, 9,13,

8,10,11,9, 8,12, 9,8)
112. Tárbena 4 1 adult (29) 3 noies (16, 12,

15)



Aspectes Metodológicas de L’enquesta 193

YALÉNCIA
Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies
114. Biar 2 2 nois (18,17)
115. La Vila
Joiosa

8 1 apotecari (69)
1 adult (37)

6 nois (10 '/2, 11, 11, 10, 10,
11)

116. Mondver 5 2 adults (58, 49) 3 nois (10, 9, 9)
118. Elx 3 3 adults (41, 66, 43)

TOTAL 132 30 - 96 6

MALLORCA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

131. Manacor 11 Alcover
dos germans més grans
que ell

8 nois (10, 7, 12, 12,
14, 8, 8,12)

132. Felanitx 12 1 adult (39) 6 nois (11, 12, 13, 13,
11,15)

5 noies (11, 8, 8,
12,12)

TOTAL 23 4 - 14 5

1920

CATALA ORIENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

55. Terrassa 11 1 professora 3 nois (9, 8, 7) 7 noies (8, 12, 14,
12,17,13,12)

57. Barcelona 5 5 nois (9,11,7,11,9)
82. Tamarit de
Llitera

13 1 adult (70)
4 pares escolapis
(51/50, 70; deis
altres no se sap
l’edat)

8 nois (14, 12, 12, 8, 12,
14,10, 10)

85. Cervera 11 1 procurador (54)
4 mossens

6 nois (13, 13, 10, 13, 9,
10)

86. Bellpuis, 6 1 rector 5 nois (8,11,13,14,11)
TOTAL 46 11 1 27 7

ALALLORCA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

119. Pollera 6 6 nois (12,10,10,12, 9,11)
120. Alcudia 7 7 nois (11, 11, 6, 12, 10, 10,

9)
121. Sa Pobla 7 1 mossén 6 nois (11,9,11,11,12,11)
122. Sóller 6 6 nois (11,11,8, 7,12,13)
123. Santa Mar-

¡Ifllida
7 1 adult (43) 6 nois (11,11,10, 9,10,10)

124. Arta 5 5 noies (11, 12,
14/11,11,10)

125. Binissalem 4 1 noi (10) 3 noies (13, 12, 10)
126. Esporles 10 2 adults (38,

41)

"

nois (10, 10, 12, 12, 13, 9,
10)

1 noia (19)

127. Arianj
(1920)

7 1 adult (51) 6 nois (15, 12,10, 11,13,11)

128. Sineu 10 1 adult (63)
2 mossens

3 nois (13, 10, 9) 4 noies (16, 11, 10, 9)



194 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALÁ A COMENgAMENTS DE SEGLE

NLVLLORCA

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

129. Son Servera 9 9 nois (11, 12, 12, 11, 11, 9,
12,13,11)

TOTAL 78 8 - 57 13

MENORCA

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

141. Sant Climent 1 mossén 6 nois (8, 7, 9, 9, 12, 12) 4 noies (13, 11, 12,
11)

TOTAL 11 1 - 6 4

1921

CATALÁ ORIENTAL

Localitat total adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

23. SantJoan de les
Abadesses

4 4 adults (40,
24, 22, 22)

33. Sant Llorenc de
Morunys

1 1 mossén

35. Torelló 5 5 noies (13, 11, 12,
13,11)

38. Solsona 7 7 nois (12, 11,12, 16, 11, 9,
12)

56. Sta. Coloma de

Queralt
8 8 nois (11, 10, 11, 12, 11,

10, 11,9)
TOTAL 25 5 - 15 5

CATALA OCCIDENTAL

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies
65. Esterri dAneu 4 mossens 4 nois (11,9,10, 7) 2 noies (14, 14)
71. Bonansa 1 adult (una

cinquantena)
2 nois (18, 9) 2 noies (7, 10)

72. El Pont de
Suert

3 nois (11,9,11) 4 noies (12, 12, 10,
12)

75. La Pobla de

Segur
7 nois (13, 14, 13, 13, 13,
16,14)

77. Tremp 4 nois (12, 13,12,11)
81. Artesa de Segre 1 seminarista

1 noi (10)
84. Pradell de Sió 1 noi (11) 4 noies (13, 13, 13,

18)
94. Calaceit 1 advocat

1 adult

TOTAL 41 7 23 12

VALENCIA

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies
100. Llucena 9 1 adult (38)

"

nois (12, 12, 10, 10, 11,
1 mestre 10, 11)

TOTAL 9 2 7
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EIVISSA

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

143. Sant Mateu
d'Aubarca

7 2 mossens

1 mestre

4 nois (15,13,13,12)

TOTAL 7 3 4

1928

Localitat adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

130. Palma 10 1 no hi ha edat

(no se sap si és
adult o nen)

6 (no hi consta
l’edat)

3 nois (19,15,10)

TOTAL 10 1 6 3

TOTAL ABSOLUT (aproximat)
Localitat total | adults - vells adultes - velles nens - nois nenes - noies

TOTAL 901* 194' 25* 568* 114*

Les xifres totals de la darrera taula són el resultat de sumar les quantitats parcials obtingudes
en els diferents períodes anuals d’enquestació. El fet que en alguns casos les xifres siguin

imprecises generen uns resultáis aproximáis, que, tanmateix, confirmen la tendencia
predominant: la selecció majoritária de nens i d’adolescents. Les edats constatades permeten

de calcular un cert interval aproximat que compren una edat mitjana que es troba

aproximadament entre els 10 i 14 anys, per bé que hi ha un nombre important d’informants
que es troben per sota (fins a 6 anys) i per sobre (fins a 19 anys ) d’aquest franja.

En una de les anteriors citacions relatives ais informants, Alcover indicava que quedava

consignat en les llibretes el nom i els llinatges de cada noi i la seva edat. Certament, deis dotze
quaderns de camp analitzats, deu, a mes d’incloure informacions sobre aspectes fonétics i
morfológics relacionats amb els verbs estudiats i sobre les formes utilitzades pels vells o pels
joves, indiquen el nom i l’edat deis informants que foren enquestats en cada localitat —cf.
Perea (1999). En el cas deis adults, l’edat no hi apareix de manera sistemática, molt
possiblement a causa que no eren els subjectes principáis de l’enquesta. En alguns casos,

aquesta informació pot complementar-se amb la que subministra el BDLC.

Els quaderns que pertanyien a Schádel (QCSchl i QCSch2) no inclouen cap informació
relativa ais informants, per tant, hi ha llacunes importants peí que fa ais subjectes enquestats
en l’eixida de 1906. Cal recorrer, dones, al tom III del BDLC per extreure algún tipus
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d’informació sobre aquests informants. En general, només s’obtenen aspectes genérics i en
molt pocs casos el nom, l’edat i l’ocupació. En les altres eixides —1913 (TAlguer), 1917

(Menorca), 1918 (localitats del caíala oriental, del valencia i d’una parí del caíala occidental),
1920 (Mallorca), 1921 (localitats del caíala oriental i del caíala occidental—, que corresponen a

la resta de quaderns de camp, es fa constar, en general, el nom i l’edat deis entrevistáis.

Les dades que segueixen congreguen tota la informació extreta deis quaderns de camp i deis
diversos volums del BDLC que contenen informació sobre els subjectes enquestats. De cada
localitat, disposada, segons l’ordenació establerta en 1’edició impresa, en funció de la
distribució en les sis árees dialectals fixades, s’ofereix el nom, l’edat i altres informacions

rellevants que s’han obtingut sobre els informants. Les dades es complementen amb
informacions extretes del BDLC, que humanitzen la llista de xifres relatives al nombre
d’informants participants i a la seva edat.

Com s’ha dir mes amunt, les informacions que fan referencia ais informants de les localitats

enquestades el 1906 apareixen en el tom III del BDLC. Per bé que Alcover visita algunes
localitats més d’un cop, tot realitzant enquesta lexicográfica i fonética, les observacions
relatives ais informants que es consignaran a continuado es limiten al període temporal en qué
fou recollida la flexió verbal.

L’observado de les dades pot suggerir la possibilitat d’extreure una sistematització peí que fa a

dues variables: l’edat i el sexe. Tanmateix, com es podrá observar, tot i que s’evidencien unes

certes constants, no existeix, en realitat, un plantejament sistemátic de base, de la mateixa
manera que no existeix una sistematicitat quant a les localitats visitades. L’única variable que es

fixa progressivament amb el temps és l’edat, que es concreta en l’elecció de joves i d’infants,
atés que en l’enquesta del 1906 alternen encara informants de diferents edats.

La presentació de les localitats següents, amb la informació relativa al procés d’enquestació, no

segueix una disposició estrictament cronológica, sino que encaixa dins l’estructura presentada
en ImFV, basada en una distribució del territori en funció de l’área dialectal.
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2.3.1. Pirinenc oriental

1. Canet de Rosselló (4 i 6 d’agost de 1906)51- El rector de Canet de Rosselló, bon amic de Mn.

Casaponce, fa venir quatre o cinc dones velles i sis o set minyons, escolanets la major part.
Alcover selecciona les dones velles per fer la conjugació, pero no se’n surt:

Aquelles san tes dones no arriben a comprendre qu’és lo que les demán. No hi ha qui les fassa entrar amb
axó de conjugar verbs catalans, en francés ja hu comprenen, perque a l’escola hu fan fer, pero amb els
verbs catalans... ¡vaja! hi perden el kirie eleyson, s’hi maretjen, i aviat surt que fan falta a ca-seua, qu’han
d’aguiar el diñar, qu’han de fer axó o alió altre (BDLC, III, 261).

El 8 d’agost de 1906, després que Alcover digués missa, apleguen tres o quatre escolanets i
una dona vella per conjugar verbs, ais quals “ja no les vé tant revés com el primer dia”

(BDLC, III, 268).

2. Mosset (7 d’agost de 1906) i 3. Noedes (7 d’agost de 1906)- Des de Riá, on hi ha mercat,

Alcover i Schádel paguen52 la coHaboració (“el jornal”) a alguns deis noedins que van

participar en l’enquesta. Així s’estalvien un viatge fatigós. Troben una dona molt resolta, d’una

cinquantena d’anys, nascuda a Noedes, que venia a vendre pollastres, i un fadrí, també de

Noedes, que anava al mercat, i els lloguen tots dos. També enquesten els dos guies: el vell,
noedí; el jove, de Mosset. Alcover interroga sobre la conjugado ais dos guies i al fadrí de
Noedes. Cap a migdia acaben la conjugació; paguen a aquell noedí, que només els demana tres

francs, i
se’n va ben xaravel-lo, i nosaltres també perqué s’han escapat de les vuit hores mortals de camí (BDLC,
III, 267).

4. Formiguera (10 d’agost de 1906)- Alcover i Schádel contacten amb el rector de Formiguera,
que els suggereix que per aclarir tot el que té a veure amb el dialecte del Capcir,

no hi ha persona més indicada que el Sr. Rector jubilat, que ha estat sempre aquí, i que si bé ja n’ha
doblegáis prop de vuitanta, té el cap molt ciar i les poténcies ben vives i és atentíssim (BDLC, III, 275).

5. Prada (7 d’agost de 1906)- Alcover enquesta un col-laborador de YObra del Diccionari: Mn.
Jampy, vicari de Prada, que els ha fet una replega previa de mots i de formes verbals, no sois

51 La xifra entre paréntesis al costat de la localitat fa referéncia a la data d’enquestació; la xifra al costat del nom
de l’informant n’indica l’edat.

52 En cap altre lloc s’esmenta que els informants són retribui'ts per la seva coHaboració. Potser aquesta era una
práctica comuna.
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de Prada, sino de tots els pobles d’aquella rodalia (Castell, Vernet, Cornelia, Fillols, Taurinyá,
Clara, Catllar, Eus), els quals resulten

consemblants de tot en el parlar, essent insignificants les discrepáncies (BDLC, III, 268).

6. Argelers (13 d’agost de 1906)- Mentre Alcover i Schádel es trobaven a Puigcerdá, els

presenten Mn. Serreta, rector d’aquest indret, la mare del qual és d’Argelers. Ella esdevé,
dones, el subjecte de l’enquesta,

una argelerenca ben argelerenca (...) una pagesa d’aquelles tallades a lluna, una santa dona que conserva de
lo millor el llenguatge de la plana i la marina del Rosselló (BDLC, III, 281).

7. Porté (13 d’agost de 1906)- Alcover i Schádel demanen al rector quatre o cinc nois i noies de
deu a tretze anys, que siguin eixerits. De seguida se’n presenten tres,

rebassudets, cara redona, blanchs y vermells, amb uns ulls que’ls espietjen de vius, vestits de pana, pero

ben gruxuda. Van a estudi, no són sortits de Porté (BDLC, III, 282).

Comencen a preguntar-los formes verbals i fonética. Primer no acaben de comprendre el que
els demanaven, pero a la fi responen amb rapidesa, sobretot un d’una quinzena d’anys, que els

respon amb una seguretat i un aplom admirables.

8. Montlluís (9 i 11 d’agost de 1906)- El rector de Montlluís ofereix a Alcover per fer l’enquesta
una senyora vella que té un parell de nétes i l’avi d’un deis escolanets, Mr. Darro, membre

principal de la Fabrique o Junta, que té cura de les coses de l’església. La senyora vella té una

néta d’uns tretze anys que comenca per dir-los: Je ne sais parler catalan, “sortida obligada entre’l

jovent d’aquexes terres” (BDLC, III, 271). Amb tot, els habitants d’aquelles contrades entre

ells parlen caíala; pero la predisposició de les dues dones és negativa i Alcover i Schádel han
de recorrer a l’altre informant proposat. Mr. Darro té una seixantena d’anys, és natural de

Sallagosa (a mig camí de Montlluís i Puigcerdá) i la seva dona, és nascuda a Santa Llocaia, un
redol de cases no gaire lluny de Sallagosa. Tenen dos néts d’una tretzena d’anys i aquests

apleguen dos o tres companys per dur a terme l’enquesta. Se’ls parteixen entre Alcover i
Schádel i fan cadascú una rotllana entom seu. Schádel els fa pronunciar paraules i Alcover els
fa conjugar verbs. La temptativa, pero, resulta fallida, perqué a la tarda están tan enjogassats
que “no poren pus” (BDLC, III, 272). Per aquest motiu, han de recorrer a altres informants,
un grup d’infants de deu a dotze anys, que tampoc no arriben a col-laborar, perqué “de

paraules ni de formes verbals van ben alerta a dime cap; ni si fossen muts” (BDLC, III, 273).
El mateix dia, encara, tenen una nova decepció: l’estanquera, una dona d’una seixantena



Aspectes Metodológics de L’enquesta 199

d’anys, acaba per dir-los que se’n riuen d’ella. Dos dies més tard, Til d’agost, criden a la
fondista, que els troba un matrimoni sense infants, “ja empés d’edat” (BDLC, III, 277), que els
acaba de conjugar els verbs que els faltaven.

9. Fontpedrosa (10 d’agost de 1906)- Alcover i Schádel enquesten el rector jove de Fontpedrosa,
que resulta ser nadiu d’aquesta vila que es troba entre Oleta i Montlluís (BDLC, III, 275).

10. Angostrina (13 d’agost de 1906)- El rector de Porté és nadiu d’Angostrina, “un vilatge a

mitjan camí de la Torre de Querol a Montlluís” (BDLC, III, 282), i al mateix temps que ajuda
Alcover i Schádel a aplegar la conjugado i la pronunciado de Porté (7), els diu les

d’Angostrina, “i així amb una pedra feim dos tirs” (BDLC, III, 282).

11. Cent (4 d’agost de 1906)- Alcover i Schádel estudien amb Mn. Casaponce,53 que és de
Ceret, la conjugado i la fonética de Ceret i d’Arles, i amb una véina de la Rectoria, una dona
d’una quarantena d’anys, de Sant Lloren de Cerdans, que Alcover ja coneixia de l’excursió de

1902, estudien aquest
altre poblé del cor de la serra pirinenca, que no es decanta gaire d’Arles i Ceret i es ressent de la proximitat

d’Espanya, que és just allá devora (BDLC, III, 262).

12. Arles (4 d’agost de 1906)- Alcover reprén amb la germana de Mn. Casaponce i la ve'ína de
Sant Lloren9 de Cerdans l’estudi suspés el vespre abans (BDLC, III, 264). Dins el tren, acaben
l’estudi de la flexió verbal d’Arles i de Ceret amb Mn. Casaponce.

13. Sallagosa (11 d’agost de 1906)- El rector mena Alcover i Schádel a una casa principal, on
troben una senyora vella i algunes joves (BDLC, III, 277) per poder fer l’enquesta.

14. Vuigcerdá (13 d’agost de 1906)- S’adrecen a ca l’apotecari Josep M. Martí, on els esperen els
col-laboradors d’aquesta localitat. Tres d’aquests col-laboradors (Josep M. Martí, Jaume Duran
i Tomás Puig i Soler) s’havien encarregat préviament de reunir les formes verbals. Alcover fa
l’estudi de la conjugado amb les dues filies de l’apotecari Martí, un deis néts d’aquest i Pere

53 Mn. Esteve Casaponce, rector d’Arles, va conéixer Alcover el 15 d’agost de 1900. Esdevingué un gran
entusiasta de l’Obra del Diccionari i representa la Catalunya francesa en el I Congrés Internacional de la Llengua
Catalana amb la comunicació “Diferencies més notables que hi ha entre’l catalá parlat a Barcelona i el catalá parlat
en el Russilló y especialment e-n el Yallespir”. Es autor del Contes vaUespirencs. En l’eixida de 1906 acompanyá
Alcover i Schádel al llarg d’un bon nombre de localitats.
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Blasi, un minyó que havia conegut l’any 1900 i que aleshores tenia una dotzena d’anys (BDLC,
III, 278-279).

15. Prats de Molió (5 d’agost de 1906)- Es dirigeixen a una casa coneguda de Mn. Casaponce.
Entre els d’allá i alguns veins convidats, fan dues rotllanes de dones i homes, una per a

Schádel i una per a Alcover. D’altra banda, al rector de La Real, nadiu de Prats de Molió, li diu
totes les formes verbals que Mn. Alcover li demana (BDLC, III, 264).

16. Mafanet de Cabrenys (7 de setembre de 1906)- Alcover i Schádel tenien previst d’anar a

Ma9anet de Cabrenys, pero Ignasi Fages54 els diu que els convé mes no moure’s de Figueres, i

que l’endemá podran fer l’enquesta a un masover seu i al seu fill, que són de Ma9anet. A

Figueres també entrevistará Gregori Artiza, de Campmany, i Vayreda, de Liado, i així podrá
estudiar el llenguatge de tots aquests punts sense despla9ar-s’hi.

17. Campmany (10 de setembre de 1906)- Mentre Alcover era a Figueres, entrevisten diversos
informants: Gregori Artizá, de Campmany, “molt simpátic; té més de seixanta anys, pero está
més fort que una penya, esquert, colrat del sol, pie de vida i d’entusiasme per la depuració i
enaltiment de la llengua catalana” (BDLC, III, 363) i un jove de Campmany, que troben en

una botiga; també enquesten Mn. Bover, rector de Vilabertran, “a dues passes d’ací” (BDLC,
III, 363), Ignasi Fages i “algunes noies de Figueres. De tots ells fan dues rol-lañes” (BDLC, III,

363): una per a Schádel i una altra per a Alcover; i empreñen l’estudi de la fonética i de la

conjugació de les localitats de Figueres, Vilabertran, Ma9anet de Cabrenys i Campmany.

18. Martinet (14 d’agost de 1906)- Conversen amb el tartaner que els ha de conduir de

Puigcerdá a Martinet, el qual és nadiu de Martinet i está avesat a conversar amb gent extema.

Tant Schádel com Alcover prenen notes sobre fonética i sobre flexió verbal. D’altra banda, a

Martinet hi tenen un amic, el batlle, un fill del metge Duran de Puigcerdá, metge també, que ja
está assabentat de la seva visita. El troben acompanyat de la seva dona i de la seva sogra, que

són d’allá mateix, i de tres o quatre dones, “també ben martineteres” (BDLC, III, 285), i els
demanen paraules i formes verbals i poden completar així les respostes del tartaner.

34 Ignasi Fages, amic de Mn. Alcover nadiu de Figueres, és advocat i propietari, i també un gran “entusiasta de
la Patria i de la llengua” (BDLC, III, 362).
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19. Rocabruna (7 de setembre de 1906)- De Pescóla pública els envíen set o vuit minyons de
deu a dotze anys, i amb ells i Papotecari, el senyor Quatrecases i Mn. Cinto Costa, rector de
Rocabruna i col-laborador de l’Obra del Diccionari, fan Pestudi del dialecte de Camprodon,
Rocabruna i altres pobles d’aquella rodaba (BDLC, III, 358).

20. Cadaqués (11 de setembre de 1906)-
Mon respectable i benvolgut amic D. Alexandre M. Pons i tota la seva apreciabilíssima familia, hi són fa
dies, i tenen a compte seu tota la fonda; (...) Al punt compareix l’altre bon amic, el diputat regionali'sta per

Barcelona, en Frederic Rahola (BDLC, III, 364-365).

Els expliquen el seu objectiu i actúen d’intermediaris per anar a cercar nou o deu nois de
Pescóla, “molt eixerits i ben plaents” (BDLC, III, 365).

21. Camprodon (7 de setembre de 1906)- Vegeu la referencia de Rocabruna (19).

22. Ribes de Freser (5 de setembre de 1906)- Un col-laborador, el seminarista Pere Pujol,55 els
facilita set o vuit nois per estudiar la fonética i la conjugació de Ribes de Freser. ParaHelament,

Pujol els deixa els quaderns de paraules i formes verbals que els tenia preparats (BDLC, III,
354).23.Sant Joan de les síbadesses 56 (11 de setembre de 1921)- Quatre informants: Antoni Serrat i
Masdeu (40, cadiraire de Pesglésia parroquial), Mn. Josep Orriols i Muns (24), D. Joan Orriols i
Muns (22), D. Antoni Esteva i Creuet (22, acólit).

En la referencia de l’ll de setembre del “Dietari de l’Eixida filológica per tot Catalunya i el

Regne de Valencia de dia 26 de juny fins a 23 de novembre de 1921” (BDLC, XII, 145-339),
Alcover escriu les següents observacions sobre Penquesta feta a Sant Joan de les Abadesses:

Jo preñe a conte meu Mn. Jusep i Mn. Juan (filis d’Esteve Orriols i Vilalta de Ca’l Rus) i envestim la
conjugació deis 82 verbs de la t,lista, tal com els conjuguen en aquesta vila. Fins al diñar en conjugam dotze.

55 En el “Dietari de l’Eixida filológica per tot Catalunya i el Regne de Valencia de dia 26 de juny fins a 23 de
novembre de 1921” (XII, 145-339), el dia 31 d’agost, es fa la següent observado sobre Ribes de Freser en relació
amb l’eixida de 1921, que fa referencia a la intervenció d’aquest col-laborador en particular:

Li explicara (al Sr. Rector de Ribes de Preser) la idea que duim de fer enquesta lexicográfica a Ribes de Freser fins al
vespre, i crida dos seminaristes que hi ha ací, D. Francesc Barceló i Freixcs de vint anys i D. Lluís Pujol i Tubau de
dinou. Els presentam una llista de mots i verbs de Ribes de Freser, que ens enviá Mn. Pere Pujol de Ribes de Freser,
l’anv 1906, a on hi ha bona cosa de mots sense explicar, i els mos lio espinzcllen tan bé com saben fins a la una i de les
quatre prop de les vuit.

36 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
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Ens tornam a posar tot d’una d’haver dinat, i quan se fa l’hora d’anar a veure el ball deis Pabordes i
Pabordesses (administradors de la Confraria que fa la Festa Major) ja n’hem escabetxats altres trenta set. Ens

esquitxam a Ca-Don Antoni Esteva i Creuet, per guaytar una llampada aquell ditxós ballper donar gust an

aquella bona gent, i allá mateix seguim la conjugada així com porem i arribam a conjugar els trenta tres

verbs que faltaven per teñir escatats els vuytanta dos (BDLC, XII, 230).

24. Ripoll (6 de setembre 1906)- A casa de la Marquesa de Dou els diuen que l’endemá

compareixerá el Llorei^
—un homenet d’una seixantena d’anys, de bones talles, sec de carns, sa com un all, molt viu de potencies,
amb uns ulls que li bailen, molt xerevel-lo (BDLC, III, 355)—,
un masover de la casa, molt trempat i conversador incansable, amb el qual podrem estudiar bé el

llenguatge de la pagesia ripollesa (BDLC, III, 355).

Per guanyar temps, els demanen si podrien trobar alguns nois i noies per comen9ar la fonética
i la conjugació de Ripoll. Van a cercar-ne, i els menen set o vuit noies. El masover, pero, no
els serveix per desenvolupar la conjugació:

Ja hi trob aquell masover, el Llorenc, que m’espera. A tot contesta rabent, fora de la conjugació. Aixó de

jo miru, tu mires, ell mira, el desorienta i l’embuia. —I qué és que miri, jo? demana ell. Qué vol que miro?

(...) Bé li explic qué és la conjugació, pero no mos arribem a entendre, i ho deixem anar. El Dr. Schádel el

pren per compte seu, i en lo de la fonética sí que és un exemplar precios. Prou que es veu que parla un

catalá bufarell, que és un catalá de la pagesia ripollesa, ben auténtic. En la conversa li guip una partida de
formes verbals; pero el deixo per seguir la mateixa tasca amb quatre o cinc noies que mena D. Montserrat;
i aqueixes sí que prompte hi són, dins la conjugació, i me despleguen els verbs sense trampolejar ni
returar-se gens (BDLC, III, 355-356).

Durant la seva estanca a Ripoll, Alcover rep la visita d’Antoni Griera, de Sant Bartomeu del
Grau (Lk^anés).

Me duu tres quadems amb els milenars de paraules recollides segons les instruccions de la Circular: un

quadern per al Dr. Schádel, un per al Dr. Counson i un per a mi. Es vengut perqué jo el vaig citar per
veure’ns ací, ja que no ens era possible passar per St. Bartomeu del Grau.

Amb ell estudia la conjugació d’aquesta localitat i Alcover comenta:
Feym molta de via, perqué ell coneix bé la cosa (BDLC, III, 356).

Acompanya Griera un seminarista de Vic, en Francesc Costa, nascut a Ripoll, i amb ell

completen la conjugació d’aquesta localitat.
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propietari polent, molt simpátic, que ens rep amabilíssimament” (BDLC, III, 360). Aquest els
diu que arriben en

un mal dia per la nostra cosa, perqué demá és la Festa Major d’Olot, a on acudeix tothom d’aquesta
rodalia i tothom té hostes a casa, i la gent no está per res més que per celebrar la festa; aixó no obstant,
faran per nosaltres tot el que puguin (BDLC, III, 360).

L’endemá, dones, el 8 de setembre, es dirigeixen amb Jeroni Gelada57 “a can Garganta”

(BDLC, III, 361), on els tenen preparats cinc o sis nois, i comencen l’estudi de la fonética i de
la conjugació olotina,

pero al punt passa peí carrer una xaranga eixordant la gent amb tanta de trompa, bombo, tambors i demés
arreus; aquells noi s’avaloten, i ni mos senten ni mos veuen; tots els pensaments els tenen en la xaranga.

No hi ha altre remei que llicenciar-los, i se’n van botant, escapats, seguint els remeulos de les trompes

(BDLC, III, 361).

Tot i que els col-laboradors proven de convéncer-los que el dia escollit per fer l’enquesta és

inadequat, se’n van a

can Mn. Aulet amb el doctor i en Gelada; aquest i Mn. Eugeni s’afluixen d’anar a l’ofici major perqué
nosaltres puguem aprofitar el temps, i amb ells seguim l’estudi comencat del dialecte olotí, que és ben
interessant (BDLC, III, 361).

Pero Alcover és infatigable i persistent:
Devers les tres mos n’anem a can Garganta, on s’apleguen en Josep Saderra, en Josep Berga i altres amics,
amb una colla de nois per fer un paréntesi a la festa, a favor de la filología. Amb aquex refors arribem a

acabar l’estudi de la fonética y conjugació olotina (BDLC, III, 361).

2.3.2. Catalá oriental

26. La Pobla de Lillet (4 de setembre 1906)- Mn. Joan Francas58 facilita a Alcover i a Schádel set
o vuit nois per fer l’estudi de la conjugació (BDLC, III, 351-352).

27. Figueres (10 de setembre 1906)- A Figueres hi tenen un amic, “n’Ignasi Fages advocat i
propietari, entusiasta de la Patria i de la llengua”.59

57 Natural de Ripoll, seminarista, és un altre entusiasta de l’Obra del Diccionari, reclutador de col-laboradors en
el Seminari de Girona, i que a Olot, durant les vacances, va promoure entre la gent instruida del Centre Católic
una acció comuna per recopilar els milers de paraules i formes verbals, base de l’estudi que Alcover va fent amb
el Dr. Schádel.

58 Un arme de la Pobla de Lillet. Alcover el va conéixer en Feixida que va fer el 1900.
39 Peí que fa a Figueres, vegeu la referéncia feta a Macanet de Cabrenys (16) i a Campmany (17).
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28. Bagá (3 de setembre 1906)- No hi coneixen ningú. Troben un capellá i li demanen si hi ha

cap entusiasta de la llengua catalana. Els en parla d’un, de Mn. Rovira, amb qui contacten i li
demanen set o vuit nois i noies de deu a tretze anys per fer-los pronunciar paraules i conjugar
verbs. Eli els diu que els será més fácil de trobar noies. La mestra, dones, “els n’envia sis o set

de molt desxondides i de bon manament” (BDLC, III, 349) i amb elles fan l’estudi de la

conjugació i de la fonética.

29. Crespiá (1906)- D’aquesta localitat no s’ha trobat una referencia directa enlloc. Apareix,

pero, com una més en la llista de les localitats que usen el participi estat (BDLC, X, 361), la

qual cosa fa preveure que se’n té una informació directa de les formes verbals.

30. Camallercfi0 (30 d’abril - 1 de maig de 1918)- Catorze informants: Maria Dorca i Blanc (14),
Emilia Puigdavall i Dorca (14), Empar Diumer i Vilardell (15), Josep Marull i Roca (12), Enric
Isern i Poc (13), Josep Climent i Rosés (13), Narcís Carrer i Pons (11), Lluís Argelaga i Boada

(11), Jaume Hugues i Quer (11), Miquel Puigdavall i Dorca (11). La llista esmenta també els
mestres: “Professor Normal”: D. Joan Major, “Professora Normal”: Da. Maria Ángela Ferrer;
el Rt. Sr. Rector Mn. Josep Mates, el D. Josep de Ribot i Noguer de S’Agaró, antic
col-laborador del Diccionari, i el Dr. Mn. Joan Rovira. Els set nois i les tres noies són alumnes
de l’Escola Pública (BDLC, X, 68).

31. Miere/Ú (29 d’abril de 1918)- Només utilitza un informant (BDLC, X, 69), tot i que Alcover
no n’está gaire satisfet. En el QC1 escriu les següents observacions:

Férem l’estudi de la conjugació de Mieres just amb Mn. Joaquina Bover, que hi nasqué, i regoneix que allá
els nois se diferencien deis vells en la manera de pronunciar, especialment de fer el subjuntiu en -i, que els
nois los hi fan i els granats no, i l’optariu en -esis, -isis. (...) Sospitam que a Mn. Bover li passaren per alt

qualques formes característiques i indígenes de la conjugació de Mieres, d’on ell falta fa molts d’anys.

32. UEscalcP1 (2 de maig de 1918)- Set informants: Catalina Albert (Víctor Catalá); Francesc
Sulers i Serret (13), Emest Mercader i Cros (14), Joan Juana i Colomeda (14), Josep Callol i
Pascual (13), Pere Bruguera i Pellisser (12) i Anfós Puig i Mates (14).

60 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
61 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
62 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
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Segons el BDLC (X, 69) el rector envía Alcover a una escola religiosa on enquesten cinc nois

per estudiar la conjugació. Posteriorment interroguen sobre diversos aspectes fonétics dos
altres nois: un de Vilademat i l’altre de Ventalló, poblacions ve'ines de PEscala. També
entrevisten Víctor Catalá.

33. SantUorem; de Morunys (2 de setembre de 1906 i 30 de juny de 1921)- Aquesta població no

fou visitada el 1906. Aquell any l’enquesta fou feta al Centre Catalanista de Berga i Alcover i
Schádel van entrevistar un home i un noi de Sant Lloren de Morunys, on volien anar pero no

els havia estat possible. Aprofiten, dones, aquella avinentesa per fer Pestudi de la fonética i de
la conjugació d’aquella vila (BDLC, III, 348). En la segona eixida, el 1921, enquesten Mn.

Liorna, nadiu de Sant Llorenc de Morunys, que havia estat rector de Miralles, Torrelles de

Foix, Sant Sadumí d’Anoia i ara de la parroquia de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona

(BDLC, XII, 147-148).

34. Berga (2 de setembre de 1906)- Fan una part de Pestudi amb una vintena de nois de Pescóla
de Mn. Enric Ribera i l’altra part al Centre Catalanista, on troben gent preparada i disposada a

seguir la mateixa tasca (BDLC, III, 348).

35. Torello63 (del 2 al 4 de setembre de 1921)- Cinc informants: Mercé Anglada i Pujol (14,
nadiua de Perafita de Llut^anés), Florentina Basses i Roma (13), María Marsellés i Baucells (11),

Concepció Tresserres i Llach (12), Carme Espona i Dalmau (13), Antonia Puig i Benito (11),64
Joan Castells i Cases (19, nadiu de Manlleu). El BDLC també en fa referencia:

mentrestant me presenten cinch minvonetes lo mes atxaravides (...) i amb elles empreñe la conjugació deis
82 verbs que duch en llista, que hi ha mostres de regulars i d'irregulars (BDLC, XII, 220).36.Amer 65 (del 27 al 29 d’abril de 1918)- Onze informants: Joan Oliveres i Galceran (12),

Manuel Fábregues i Sala (14), Josep Fabreges i Canadells (11), Joan Soler i Pastor (8), Jaume
Fábregues i Iglesias (10), Jaume Gelada i Roure (11), Albert Pellicer i Roure (12), Josep Soler-
Gastó i Duran (11); adults: Josep Llopart i Planiol (45), Feliu Rigau i Tarrés (31), Manuel
Molina i Moner (20).

63 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
w El BDLC no inclou els noms de Mercé Anglada i Pujol (14, nadiua de Perafita de Libanes) i Joan Castells i

Cases (19, nadiu de Manlleu), que sí que apareixen en la relació del quadern de camp. De fet, corresponen a uns
informants d’altres localitats. El QC7, d’altra banda, també suggereix que els resultats de Torelló i de Perafita són
gairebé idéntics.

63 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
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El BDLC (X, 66-67) indica que el rector, Mn. Joaquina Bover, els facilita vuit nois amb els

quals comencem a conjugar els 75 verbs que Alcover tenia a la llista. Aviat s’hi uneixen D.
Feliu Rigau i Tarrés, Secretari de l’Ajuntament i del Jutjat Municipal, el propietari D. Josep

Llopart i Planiol, l’organista de la Parroquia i altres col-laboradors.

37. Girond'6 (del 24 al 26 d’abril de 1918)- Sis informants: cinc adolescents —Francesc Abad i
Ferrer (14), Juan Vicens i Vives (12), Narcís Coma i Freixes (14), Libori Adroer i Pascual (11),
Aleixandre Omedes i Colomer (12)— i un adult — Dr. Mn. Josep Pou i Batlle—, amb els

quals conjuguen els 75 verbs de la llista (BDLC, X, 66).

El BDLC (X, 65) complementa aquesta informació tot indicant que els informants són
alumnes deis Germans de les Escoles Cristianes de Girona. Allá ofereixen a Alcover cinc nois

nadius de Girona i amb ells comencen l’estudi de la conjugació. Alcover lloa la seva

collaboració:

Aquells noys resulten fonts abundoses i polents de conjugació de la més pura catalanitat, i en lloc de
fastidiar-se ab tant i tant de conjugar, hi prenen un interés i un gust fora mida, deixant-se dir que els

agradaría que tal malveig duras tot un any.

38. Solsond1 (del 13 al 15 d’agost de 1921)- Sis informants: Lluís Subirá i Serra (12), Joan Auge
i Closa (11), Manuel Viladrich (12), Josep Figueres68 (16), Joan Bajona i Vila (11), Jaume Costa
i 69 (9), Ramón Riba (12).

En el BDLC apareix també el nom d’aquests informants, aconseguits a través d’un amic
d’Alcover, Mn. Josep Vendrell, canonge de Solsona, que es presenta a la fonda on s’hostatgen
amb uns quants seminaristes “ben allimats per la tasca lexicográfica i gramatical” (BDLC, XII,

195), tots nadius de Solsona. Atés que en reprendre l’enquesta després de diñar només en va

quedar un, perqué els altres van preferir anar-se’n a jugar, Alcover fa cridar
tres o quatre bordegassos que jugaven per davant la fonda; i són estats de tan bon manament, que han

allargat el coll en aquest jou de la conjugació, que jo els arrambava; se són posats a conjugar a la vela i jo
escriu qui escriu, i ells que no paraven de dirme formes verbals, pero tan llampants i ab una pronuncia tan

segura i tan neta, que he pogut apreciar ab tota exactitud la fonética solsonina, que és un entremig de la
central o barcelonina i la occidental o lleidatana, tan propinqua de la valenciana; i varia prou si l’estudien en

66 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
67 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
f’8 El BDLC (XII, 195) el destaca com un deis que més ajudá Mn. Alcover en la conjugació.
67 En l’original, hi ha només la radia, que indica l’abséncia del segon cognom.
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boca de la gent instruida i que són sorts gaire de Solsona o en la boca deis que no en són sortits quasi mai,
sobre tot els noys de deu a dotze anys. Els qui m’han fet tal favor nomien Joan Bajona d’onze anys, Jaume
Costa de nou i Ramón Riba de dotze (BDLC, XII, 196).

39. Sant Bartomeu del Gran (6 de setembre de 1906 i 1916)- El 1906 fa l’enquesta a Antoni
Griera.70 Tanmateix, ni el BDLC ni cap quadern de camp no donen cap noticia de l’enquesta
efectuada el 1916.

40. La Bisbal d'Empordálx (del 3 al 5 de maig de 1918)- Vuit informants: Jaume Giralt i Feliu

(13), Narcís Carreres i Guiteres (12), Francesc Galí i Boadella (13), Robert Vasquez i Colls

(15), Josep Segrera i Previngut (15), Josep Ginesta i Ribot (13). Jaume Rossich, advocat, i

Josep Barceló, professor de “la ensenyan9a”, també prenen part en l’enquesta sobre la

conjugació.

El BDLC (X, 70) conté informació complementaria de l’enquesta feta a la Bisbal. De l’Escola
Pública de D. Josep Barceló enquesten sis nois de dotze a quinze anys, “lo més atxaravits i

intel-ligents”. Fins a les dotze i de les tres fins a les sis, deixen conjugats els 75 verbs de la
llista, “sense que aquella jovenalla se’n sia cansada” (BDLC, X, 70).

41. Vic (1910)- El BDLC conté una breu crónica sobre l’enquesta feta a Vic el 1921 (XII, 222-

224), que es basa en qüestions léxiques, pero no hi ha cap esment de la que es va realitzar el
1910, que és quan, segons LaFV, es va recopilar el material sobre la conjugació.

42. Sant Hilan Sacalm (7 de maig de 1909)- A la rectoría, el Sr. Rector posa a la disposició
d’Alcover dotze o tretze nois de deu a dotze anys d’una escola (BDLC, IV, 314-316).

43. Arbúcies (6 de maig de 1909)- A Fescola d’Arbúcies (que resulta ser una societat católica)
Alcover enquesta nou o deu nois d’onze a dotze anys (BDLC, IV, 314-316).

44. Sant Feliu de Guixols72 (6 i 7 de maig de 1918)- Deu informants: sis adolescents —Caries
Carreres i Fuster (15), Joaquina Balmanya i Canet (13), Joan Puig i Coromines (15), Joan Pons i
Bosch (14), Enríe Mallol i Filia (13), Josep Gisper i Aymerich (15)— i quatre adults —Joan

70 Yegeu les observacions fetes a Ripoll (24), peí que fa a l’enquesta a Sant Mateu del Grau l’any 1906.
71 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
72 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
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Cases i Arxer; Agustí Cases i Vinyes, Marian Vinyes i Vinyes, Joan Esteva i Vilallonga; Julia
Bohigues i Canadell, de Banyoles— deis quals no s’explicita l’edat. Aquest tipus d’informació,
en general, no apareix en la relació deis informants adults.

El BDLC amplia aquesta informació: El director del Col-legi Vidal, Sr. Bohigues, els facilita sis
nois del col-legi, “plens de delit i d’intel-ligéncia” (BLDC, X, 72). També intervé el professor

Joan Esteva i Vilallonga.
Mos hi peguem fins a les dotze i de les dues fins a les sis, deixant conjugats els 75 verbs de la llista. D.

Joan Cases i el seu fill D. Agustí ens fan costat dues o tres hores, donant-nos clarícies precioses del

llenguatge guixolenc ande (BDLC, X, 72).

Mes tard, es dirigeixen al Centre Catalanista,
on D. Marian Vinyes ens té quatre o cinc pescadors, d’aquells més trempats per salar, i que conserven el
més pur llenguatge guixolenc (BDLC, X, 72).

45. Centelles (1916)- Només hi ha una referencia indirecta a la introdúcelo a «La derrera eixida
de conjugació i altres erbes a diferents pobles de Mallorca» (BDLC, XI, p. 34), en la qual
s’indica que l’any 1914 foren enquestades Barcelona i Centelles, juntament amb Vilanova
d’Escornalbou, Reus i Valls. Es constata, peí que fa a la datació de les dues primeres localitats,
una divergencia en relació amb la data expressada en LaFl6 Sembla que es tracta d’un error,

atés que les pagines del BDLC confirmen que Barcelona fou enquestada el 1916 i

posteriorment el 1920.

46. Tossa de Mar73 (8 i 9 de maig de 1918)- Catorze informants: 9 joves: Genis Garriga i
Turrent (11), Jaume Baucells i Selles (12), Josep Mas i Grau (13), Pere Teixidor i Semada (12),
Sebastiá Rissech i Sans (11), Emili Castelló (13), Francesc Xavier Calatayud (11), Josep Martí i
Prats (7), Jaume Martí i Prats (10); 5 adults: Joan Baucells i Xiberta (batlle), Emili Albertí i
Mont (secretari de l’Ajuntament), Albert Tries i Salva (mestre d’escola, nadiu de Manlleu), Rt.
Mn. Josep Riera i Riera, Rector (nadiu d’Arenys de Mar), Miquel Colomer (algutzir de

l’Ajuntament).

73 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
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El BDLC amplia la informado sobre aquesta localitat. Així, Alcover s’adreca a l’Escola
Pública a cercar nois per fer la conjugado i el Sr. Mestre D. Albert Tries i Salva li “n’entrega
set de ben eixerevits i levents” (BDLC, X, 73). Més tard,

es presenta el Sr. Batlle, D. Joan Bancells i Xiberta, que ens ajuda, el mateix que el Secretan i l’Algotzir
(BDLC, X, 74).

47. Manresa (1 de setembre de 1906)- Fan l’estudi de la fonética i de la conjugado a casa de

l’apotecari Josep Esteva, amb set o vuit noies de deu a tretze anys que els ha aplegat la seva

dona. Hi col-labora també el metge Oleguer Miró (BDLC, III, 346-348).

48. Uoret de Mar74 (9 de maig de 1918)- Vuit informants: 4 joves: Juan Alimany i Tomás (10),
Roma Maynou (8), Francesc Alonso (10), Josep Ferro i Ros (12); adults: Emili Martínez

Passapera, Mn. Josep Mundet i Vidal, Mn. Caries de Grassot (nadiu de la Bisbal i resident a

Lloret), Mn. Ramón Coma i Pujades (nadiu d’Anglés i vicari de Lloret).

El BDLC complementa aquesta informació: D. Emili Martínez Cassapera, col-laborador del
Diccionari, els espera amb tres o quatre capellans. Es reuneixen amb quatre o cinc nois de
Lloret i amb els capellans a Ca’n Martínez Cassapera, i

envestim el setanta-cinc verbs de la llista, que acabem de conjugar devers les deu del vespre a forcea de
forces (X, 74).

49. flanes75 (10 maig 1918)- Set informants: 5 joves: Demetri Nonell i Clara (16), Francesc
Andreu i Massó (15), Josep Balmanya i Nogués (13), Josep Larger i Saragossa (17); 3 adults:
Joan Valentí i Feliu, Josep Costes i Alemany i Eusebi Andreu i Costes.

La informació del BDLC indica:

Yeym lo Rt. Sr. Rector, que ens acompanya an el Col-legi deis Pares de la Sagrada Familia (...) presentant-
mos quatre nois de l’ull del vent i d’aquells que no badén boca. Comensam ab ells la conjugado, donant-li
matraca fins a les dotze, i de les dues fins a les cinc, que deixam escabetxats els setanta cinc verbs de la
llista (...) De les set fms prop de les nou del vespre ens illustrem sobre el dialecte blanenc els ferms
catalanistes D. Juan Valentí i Feliu, D. Juan Costes Alemany i D. Eusebi Andreu i Costes (BDLC, X, 75).

'4 Les dades sobre els informgnts están incloses en el QC1.
7:1 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
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50. Pineda de Mar76 (11 de maig de 1918)- Vuit informants: 6 joves: Arnau Boix i Comes (13),
Salvador Estol i Pascual (11), Salvador Bou i Comes (13), Ricard Roig i Marqués (13), Josep

Regull i Vilaró (12), Joan Pinas i Comes (11); 2 adults: D. Salvador Genis i D. Emili Genis i
Horta.

El BDLC (X, 75) també en fa esment. Els amics d’Alcover, el D. Salvador Genis i el seu fill D.
Emili, els hostatgen a casa seva, i els troben sis nois. A les dotze se’n van, tornen a les dues i
abans de les cinc ja tenen conjugats els setanta-cinc verbs de la llista i respostes altres

preguntes sobre la fonética i la morfología de Pineda de Mar.

51. Caldes de Malavella (5 de maig de 1909)- A l’escola pública, el Sr. Mestre posa a la disposició
d’Alcover nou o deu nois d’onze i dotze anys (BDLC, IV, 314-316).

52. Granollers (3 i 4 de maig de 1909)- Comencen l’estudi del dialecte de Granollers amb la
familia del Dr. Villa. L’endemá, 4 de maig, a l’escola primaria, el mestre els dona tota mena de
facilitats i troben uns nois per conjugar els verbs. Una tia del Dr. Villa, la Sra. Viuda de Torres,
i els seus filis també col-laboren en l’estudi dialectal (BDLC, IV, 314-316).

53. Canet de Alad1 (12 de maig de 1918)- Nou informants: Joaquim Jover i Jover (14), Ramón
Cata i Roca (11), Joaquim Planet i Xiberta (11), Tomás Jover i Briera (9), Josep Sagrer i Pera

(14), Josep Forcano i Pasqual (13), Félix Mas-Vidal i Vaquer (20), Francesc Serra i

Barrecheguren (26); Marian Serra, metge.

El BDLC indica que el Dr. Marian Serra, metge i publicista, director de La Costa de Uevant els

hostatja a casa seva i els acompanya al Col-legi deis Germans Maristes,
on posen a la nostra disposició sis noys ben desxondits i estiregassats en empirreumes gramaticals.
Envestim ab ells la conjugado canetenca i en devers hora i mitja conjugam vint-i-dos verbs (...) A les tres

altra volta a conjugar, i abans de les cinc ja tenim conjugats els setanta cinc verbs de la llista (X, 76).

54. Igualada78 (13 d’agost de 1918)- Vuit informants: 5 joves: Enric Sales i Cucurella (12), Isidro
Vilarubies i Ros (10), Josep Guitart i Talavera (15), Antoni Rafel i Alemany (12), Josep Monrás

76 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
77 Les dades sobre els informants están incloses en el QC1.
78 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
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i Reixachs (14); 3 adults: Ramón Solsona i Cardona (40), Lluís Riba i Martí (23), Josep Valls
Gabarro i Valls (57, escolapi).

El BDLC (X, 230) en fa una breu referencia tot esmentant que el P. Josep G. Valls, vicerector
del col-legi deis Pares Escolapis, posa a disposició d’Alcover sis o set nois de deu a tretze anys

per a l’estudi de la conjugado d’Igualada.

55. Terrassa19 (21 i 22 d’abril de 1920)- Onze informants: Margarida Junyent i Febrés (8), Rosa

Rayo i Alzina (12), Mercé Amat i Aguiló (14), Emilia Trullas i Fiter (12), Ángela Viver i

Pasqual (17), Maria Vacarisses i Corrons (13), Ignácia Verdaguer i Vilar (12), Bartomeu Amat i
Moncet (9), Josep Roig i Llongueres (8), Pere Julia i Bruguera (7), Magdalena Rossell i Manlleu
—Professora d’Instr. Ia— Mestre Nacional.

Els mateixos infants són esmentats al BDLC:

Amb el Dr. Angel Sallent i Anfós Sala ens espitxam a l’Escola Nacional de la professora D. Magdalena
Rossell i Manlleu (XII, 17).

Els infants són

tots nadius i habitadors de Terrassa. Els aboc, un darrere l’altre, els 85 verbs de la llista. Mos hi pegárem
tot lo sant día, tot l’endemá i l’endemá passat de matí, que damunt migdia deixárem la conjugació
terrassenca i els punts de morfología i fonética que més interessaven (XII, 17).

56. Santa Coloma de Queráis (del 3 al 5 d’octubre de 1921)- Vuit informants: Josep Pomés i
Pont (11), Ramón Badia i Soler (10), Jaume Nadal i Torrens (11), Josep Albareda i Valls (12),

Jaume Ninot i Grimalt (11), Martí Bosch i Riera (10),81 Esteve Güell i Vallbona (11), Amadeu
Estalella i Creus (9).

El BDLC (XII, 263) només esmenta els cinc primers i indica que són alumnes de 1’escola
católica de Mn. Deográcies, el qual els posa a la disposició d’Alcover per dur a terme la
conjugació deis vuitanta-dos verbs. L’enquesta continua dos dies després, el cinc d’octubre,
amb els nois anteriors i amb la col laboració de D. Daniel Vallbona i D. Josep Ferrer, amics
d’Alcover (BDLC, XII, 265).

79 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
811 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
81 Els tres darrers no són esmentats en el BDLC.
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57. Barcelona*1 (1916 i 1920)- Cinc informants: “tots són nats a Barcelona i els pares

barcelonins”: Enríe Sandalines i Fornés (9), Francesc Damians i Horta (11), Manuel Enjuanes
i Urgelés (7, el pare és de Graus), Francesc Ballester i Pitau (11), Lluís Alegret i Torn (9).
El 1916 va fer l’enquesta a Pompeu Fabra, que

tengué ramabilitat i la santa paciéncia de conjugar-me els 85 verbs de la llista. Pero D. Pompéu Fabra és
massa savi per servir d’estudi; son barceloní és massa gramatical, massa académic, li manca la
inconsciencia indispensable per l’espontaneitat que la filología requereix (BDLC, XI, 200).

El 1920, Alcover es planteja, dones, la necessitat de tornar a fer l’enquesta, pero és conscient

que “la dificultat era trobar noys barcelonins i que llurs pares també ho fossen” (BDLC, XI,
200). Es posa en contacte amb Mn. Galceran, encarregat de la sagristia de Santa Anna, que li

respon que cerqui entre els nois de la seva escola parroquial.
Me’n vaig i hi trop quatre de ben eixerits i que fan un cap de lo més viu (BDLC, XI, 200).

58. Vilafranca del Pened'e^ (11 i 12 d’agost de 1918)- Sis informants: Caries Lázaro i Hernández

(10), Lluís Gran i Ribes (19), Josep Marimon i Ferrets (12), Joan Perés i Soteres (11), Mn. Joan
Casanoves i Galimanys (41, de Sant Sadurní d’Anoia), Josep Esteva i Sala (48, de Vilafranca).
Fa l’enquesta amb un seminarista i tres nois de la rectoria (BDLC, X, 227) que li facilita Mn.
Lluís Orpí, vicari de la Parroquia Major.

59. Valls (1914), 60. Retís (1914) i 61. Vilanova d'RLscomalbou (1914)- L’única referencia que hi
ha sobre les localitats enquestades el 1914 es troba en la introducció de “La derrera eixida de

conjugado i altres erbes a diferents pobles de Mallorca” (BDLC, XI, 34), en la qual esmenta

algunes de les localitats que foren visitades des del 1906 fins al 1918. L’enquesta de 1914
inclou Vilanova d’Escomalbou, Reus i Valls.

62. TarragoncP4 (8 i 9 d’agost de 1918)- Cinc informants: Salvador Roig i Vidal (19), Josep M.
Trilles i Garau (8), Manuel Branya i Solanes (12), Antoni Branya i Solanes (10), Miquel

Torregrossa i Sanromá (10). En el BDLC (X, 224) s’indica que fan l’enquesta tres escolanets i
un seminarista. El quadern de camp, pero, n’inclou un més.

82 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
83 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
84 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
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2.3.3. Catalá occidental

63. Alos d'Áneu (23 d’agost de 1906)- A Alós d’Áneu, Alcover i Schádel hi tenen un amic, el
“D. Pere Amalot, que té dos germans jesuites, persona riquíssima; se considera el més rich de
Falta muntanya” (BDLC, III, 312-313). Es un home d’una cinquantena d’anys. Els dos filis del

senyor Arnalot es dingeixen a cercar minyons pertot arreu, pero els costa molt de trobar-ne

que vulguin venir,
... perqué pateixen una mica de salvatges; els fan por els forasters. N’apleguen set o vuit, pero abans

d’aconseguir que entrin a la casa, n’hi ha que fugen. Entren els altres, una mica esglaiats quan els'veuen.
Per fer-los boca, aquests senyors els donen confits i dol$os. Amb aixó es posen a to, i comencen a fer-los

preguntes de fonética i de conjugació. Tot d’una no ho comprenen, pero a poc a poc hi entren, i alguns

responen molt bé, i amb ells fan bona feina. N’hi ha d’altres que no en poden treure cap parauleta; no fan
més que mirar i mirar amb uns ulls com a salers. Veient que no els serveixen, els llicencien, i fugen com

una bala. Els en queden massa pocs, i el Pep, un deis filis del Sr. Arnalot, torna a cercar gent menuda per
les cases, pero li fugen i ell els encalca. A la fi n’aplega quatre o cinc, i aviat se’ls fan seus, i segueixen

l’enquesta (BDLC, III, 313-314).

64. Isavarre (22 d’agost de 1906)- Alcover i Schádel es van acidar a casa de D. Modest de Bisa.
Els ho recomanaren els germans Morelló.85 Li expliquen el seu objectiu d’estudiar la fonética i
la conjugació de la regió d’Isavarre, pertanyent a la Valí d’Áneu. Tant el Modest, el fill del
senyor de Bisa, d’una quinzena d’anys, com la Marieta, la filia, d’una tretzena d’anys, com el
Llorent;, que en té onze, els responen “amb un aplom i una seguretat que encanten” (BDLC,
111,310).

65. Esterri d’Áneu116 (21 i 22 d’agost de 1906 i del 7 a l’ll d’agost de 1921)- Deu informants:87
Rossend Pradera i Gabarré (11), Ramón Pradera i Gabarré (9), Jaume Gaspar i Grange (10),
Pere Moga (7), Magdalena Riart i Birbe (14), Pilar Pradera i Gabarré (14), Marceli Nat; Mn.
Eduard Campí, nadiu d’Esterri, rector de Vilanova de Meiá, Mn. Víctor Aleu, nadiu d’Espot
(Valí d’Áneu) i Regent d’Esterri, Mn. Antoni Riba i Palau, nadiu d’Ordino (Andorra) i rector
d’Esterri.

El 1906, a Esterri d’Áneu, Alcover i Schádel hi tenen amics, els germans de l’apotecari

Morelló, del Portal de l’Ángel de Barcelona: D. Vicenc i D. Antón. Van a veure’ls i també a

85 Vegeu les observacions sobre Esterri d’Áneu. Cronológicament, el 1906, abans que Isavarre, havien enquestat
Esterri.

86 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
8' Aqüestes dades fan referéncia a l’enquesta de 1921.
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l’apotecari D. Anselm Castellarnau i al Sr. Rector. Tots s’ofereixen a ajudar-los. Els germans

Morelló els menen sis o set nois i noies, que es distribueixen entre el Dr. Schádel, amb qui

responen qüestions de fonética, i Alcover, amb qui descabdellen la conjugació. “A for9a de fer
la viona i de trompitxar” (BDLC, III, 309), amb l’ajuda deis germans Morellons, aquells nois,
el Rector i Castellarnau, que també els ajuden un parell d’estones, deixen llesta, devers migdia,
la fonética i la conjugació.

Peí que fa al 1921, el BDLC relata com Alcover, Molí i Benejam es dirigeixen a l’església. Dins
la sagristia s’apleguen Mn. Eduard Campí, d’Esterri, rector de Vilanova de Meiá, Mn. Víctor
Aleu, nadiu d’Espot (Valí d’Áneu) i regent d’aquesta Parroquia, Míre. Marcelí Nat, sabater i
escola d’Esterri, de 26 anys, i els tres escolanets (Jaume Gaspar i Grange i els germanets

Rossend i Román Pradera i Gabarré). Alcover, amb l’escolá, el regent i Mn. Eduard,

conjuguen els verbs (BDLC, XII, 187).

66. Boí (27 d’agost de 1906)- A Boí, Alcover i Schádel no hi coneixen ningú; només una

persona anomenada Mn. Blanch, que hi passa els estius, el qual els acompanya a casa seva i els
orienta una mica sobre el llenguatge de Boí. Alcover i Schádel, pero, decideixen de tomar-se a

la fonda, on hi ha unes quantes noies i nois menors de quinze anys, que es presten de bon grat

a dir-los la conjugació i la fonética d’aquesta localitat (BDLC, III, 331).

67. Andorra la Vella (17 d’agost de 1906)- Es dirigeixen cap a Sant Julia de Loria, on contacten

amb el Dr. Palau. Amb ell, la seva mare i uns quants amics completen l’estudi del dialecte
andorra (BDLC, III, 295).

68. Uavorsí (21 d’agost de 1906)- A l’hostal hi ha el fill de la casa, d’una vintena d’anys, el
Marcelino, i una noia d’una quinzena. Alcover i Schádel estudien amb ells la fonética i la

conjugació de Llavorsí, que són, amb poques variants, com les de Sort (BDLC, III, 307).

69. Vilaller (26 d’agost de 1906)- Alguns col-laboradors faciliten a Alcover i Schádel cinc o sis
noies de deu a tretze anys, “molt eixerides”. Havent dinat, tornen a venir aquelles noies i amb
elles el germá de Mn. Navarro,88 el Melcior, el metge i, una bona estona, el Sr. Rector i el Sr.
Vicari (BDLC, III, 328).

88 Rector de Mondar i col-laborador de YObra del Diccionari. Alcover el va conéixer el 1902.
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70. Ea Torre de Cabdella (28 d’agost de 1906)- La fonda Cal Jaume, on s’allotgen Alcover i
Schádel, té un bon nombre d’infants, vuit o nou. Van a cercar quatre o cinc nois i noies, i amb
uns i altres comencen l’estudi de la fonética i de la conjugació. Alcover destaca:

Aviat es distingeix per eixerida i entesa la Marieta, una filia de la casa, d’una tretzena d’anys. Conjuga els
verbs amb una seguretat i un aplom admirables (BDLC, III, 335).

71. Bonansái9 (de P1 al 3 d’agost de 1921)- Josep Marsol i Francés (18), María Costa i Juan-
Martí (7), Jaume Freixa i Rey (9), Concepció Ricou Lloret (10); Ramón Freixa de Casa-Paris

(d’una cinquantena d’anys).

El BDLC complementa aquesta informació: El Rt. D. Josep Sorribas, rector de Bonansa

(Diócesi de Barbastre), rep Alcover, Molí i Benejam. Comencen la feina lexicográfica amb “el

simpátic i eixerit seminarista” D. Josep Marsol i Francés, de 18 anys, i el minyons Jaumet
Freixa i Rey, de 9 anys, María Costa i Joan Martí, de 7 anys, i Concepció Ricou i Lloret, de 10

anys. Aviat s’hi uneix l’amo de la posada, D. Ramón Freixa, i mes tard D. Francesc Ricou.
Jo, ab En Marsol i Na Costa envest la conjugació de Bonansa; i, pengant-mos-hi fins a les dotze i de les

quatre fins a les set i mitja, esclovellam quarante verbs de la llista (BDLC, XII, 181).

72. El Pont de SuerP0 (del 26 al 31 de juliol de 1921)- Carme Castell i Bernades (12), María
Soledat Llacayo i Bernades (12), Amadeu Foix i Francino (11), Angel Arcas i Perelló (9),
Rosari Ariño i Molí (10), Caries Tolo i Coloma91 (11), María de Montserrat Jordá i Gras (12).
El BDLC esmenta els mateixos informants.

Jo mentres tant m’he passat de les vuyt i busques fins a les dotze ab un floret de xiquetes i xiquets d’aquí
(...) Hem envestida la conjugació del Pont de Suert, i d’una tirada hem conjugáis vint i cinch verbs, com
qui no diu res. Resulta la conjugació d’aquí de les més purés que hi haja en tot lo continent catalá. Aqueys
xiquets i xiquetes mai havien conjugats verbs catalans, i no se’n podien avenir com veien que els sabien tan
bé (BDLC, XII, 176).73.Sort (19 i 21 d’agost de 1906)- Troben a la pla9a els seus amics Serafí Casesnoves,

propietari, i Marian Malagelada, registrador de la propietat de Sort (BDLC, III, 299).
Casesnoves se’n va a buscar-los gent de Sort i deis pobles ve'ins, que aquell dia, com els altres
dies de mercat, acostumen a aplegar-se a Sort. Eli, un cunvat seu i Malagelada els fan
conversar, i el Dr. Schádel i Mn. Alcover, prenen notes.

89 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
9" Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
91 No és citat a la referencia del BDLC.
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Cuytam a fer ull, d’escriure. De vegades són tres o quatre que conversen, els més acorats. N’hi ha que,

quan els veuen llapis en má i llibreta oberta, no els en traurien ni una gota; miren i miren, i no hi ha qui els

tregui mitja paraula. No se’n fien jens que no els pervingui mal, de tot aixó. En prenim un xinxer de notes

de fonética i de conjugació; pero, després de diñar, per clavetejar-ho bé, amb en Casesnoves, en

Malagelada i altres nadius de Sort, pegam una bona estreta a la conjugació, i tocam amb les mans que la
conca o ribera del Noguera Pallaresa constituex un subdialecte dins el catalá occidental, diferent de

l’urgellenc, que s’estén fins a n-aquexes muntanyes d’assí prop, que mullen llurs repeus dins el Noguera

(BDLC, III, 299-300).

74. La Seu d'Urgell (15 d’agost de 1906)- Esperen Alcover, Schádel i Saro'íhandy a la Rectoría,
el Sr. Rector, un grup de capellans i cinc o sis nois, per fer-hi l’estudi del dialecte urgellenc; hi
van tots tres “amb l’amic i entusiasta Francesc Botxaca, botiguer de robes, molt desxondit”

(BDLC, III, 288). Finalment, aquells capellans i minyons arriben a entenebre el que interessa a

Alcover i Schádel de la fonética i de la flexió verbal de la Seu d’Urgell. Dos dies després, el
disset d’agost, se’n van a cercar el rector de Sant Dot, “per acabar d’esclovellar la fonética i

conjugació urgellenques” (BDLC, III, 295). Amb ell i tres o quatre capellans de la Seu
treballen encara dues o tres hores.

75. La Pobla de Segur (29 d’agost de 1906 i del 22 al 24 de juliol de 1921)- De l’enquesta de
1906 se sap que Alcover va recorrer al metge Lluís Casesnoves, que en aquell moment era
absent de la població, i, posteriorment, a l’advocat Borrell per fer l’estudi del llenguatge de la

Pobla, amb sis o set nois de deu a tretze anys que Borrell els havia cercat. En efecte, enquesten
sis o set nois “molt eixerits i de bon aspecte” (BDLC, III, 340).

Peí que fa a l’eixida de 1921, Alcover es posa en contacte novament amb el metge Lluís
Casesnoves, pero no l’hi troben. Es dirigeix, dones, ais Germans de les Escoles Cristianes, on
troben el Germá Lambert March, de 24 anys, nadiu de Tahús, i el cuiner-porter, Pere Gassa i
Llussá, de 65 anys, nadiu de Serradell (Ribera del Flamissell). S’ofereixen de bon grat a ajudar-
los en la tasca lexicográfica. Els faciliten set nois:92 Pere Cartina i Mauri (13), Victoria Pomé i
Vilaseca (14), Enric Vilanova i Saurina (13), Josep Orrit i Breu (13), Marcelí Botxaca i Alzina

(13), Francesc Solduga i Castells (16) i Ferran Solduga i Castells (14). Alcover estudia amb dos
d’ells la conjugació,

que ja fiu l’any 1906, pero que l’he volguda repetir perqué cerc més arreu i duc lo molí més baix que no

l’any 1906 (BDLC, XII, 171).

02 Les dades sobre els informants consten en el BDLC (XII, 170).
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76. Organyá93 (17 d’agost de 1918)- Cinc informants: Josep Rossell i Soler (14), Francesc Espar
i Torrents (14), Ignaci Ferreres i Espar (15), Joan Betriu i Gibert (12), Remigi Espar i
Rocamora (15), per bé que en la informació general que conté el BDLC hi ha una certa

divergencia numérica: El rector, Mn. Anfós Callen, de Fontova d’Osca, li cerca “quatre xicots
de dotze a quinze anys” (X, 233).

77. Tremp94 (30 d’agost de 1906 i del 18 al 22 de juliol de 1921)- Quatre informants:95 Emili

Espina Lavall (12), Josep Bertrán i Cadena (13, d’Issona de la Conca, prop de Tremp), josep
Grau i Torrodá (12), Ernest Pagés i Blanch (11).

El 1906 fan l’enquesta a nou o deu nois de deu a tretze anys i a gent del Sindicat Agrícola, que

dirigeix D. Lluís de Cuenca “i que inclou la flor de la gent de Tremp” (BDLC, III, 343). Quant
a l’excursió de 1921, es posen en contacte amb els amics i col-laboradors Jaume Laforga,
Ramón Monrós i Mn. Bosch. Amb Laforga es dirigeixen al Convent de la Sagrada Familia. Els

rep el P. Anfós Denait, que els facilita quatre alumnes del col-legi (BDLC, XII, 163-164).

78. BenavarrP6 (28 i 29 d’agost de 1918)- Antoni Facerias i Buysunt (9), Medard Quintilla i
Ferrer (12); Mn. Medard Cossialls i Llena (41), Mn. Francesc Pociello i Font (43).

El BDLC indica que Alcover té dificultat a trobar informants joves perqué la majoria están

treballant en el camp. Tot i que inicialment en vénen dos, l’enquesta própiament dita la fan
amb “Mn. Medard Cossialls i Llena, Vicari, i Mn. Francesc Pociello i Font, beneficiat” (X,

244).

79. Sant Salvador de Tolo97 (17 d’agost de 1918)- un informant: Mn. Salvador Foz i Ramonet, de
Sant Salvador, vicari d’Organyá. El BDLC referma que l’entrevistat fou el vicari d’Organyá,
Mn. Salvador Foz i Ramonet, d’uns vint-i-set anys, nadiu de Sant Salvador de la Conca de

Tremp, “i ben afectat de la llengua catalana i de son enaltiment” (X, 235). Alcover féu
l’enquesta des d’Organyá.

93 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
94 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
93 Els informants citats foren enquestats el 1921.
96 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
9 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
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80. Pontsm (15 d’agost de 1918)- Daniel Muntanyá i Jou (12), Jacint Tapies i Bertrana (15),

Josep Armengol i Cardéñez (10); Antoni Castellá (70) i Francisco Muntanyá, “metge, de
devora Berga, pero que és metge de Ponts de fa molts d’anys i molt observador del

llenguatge”. A través de D. Antoni Castella, antic conegut d’Alcover de l’eixida de 1902, i D.
Francesc Montanyá fa l’enquesta a tres nois (BDLC, X, 231).

81. Artesa de Segre (del 15 al 17 de juliol de 1921)- Es posen en contacte amb el metge Ramón

Boquet i amb el Vicari Mn. Ramón Macarulla, de Lleida, amb qui Alcover va fer l’estudi el
1918 sobre la conjugado lleidatana. Una neboda del metge, Antonia Maluquer i Clua, els ajuda
en la tasca lexicográfica. Enquesten un noi d’Artesa, que té cursat en el Seminari de Lleida el

primer de llatí, Agustí Bernaus i Pinos, de deu anys, “lo més atxaravit i xaravel-lo” (BDLC,
XII, 160).

82. Tamarit de Uitera99 (30 d’abril de 1920)- Tretze informants: Lleó Vadaller i Pociello (14),
Pere Menal i Sabater (12), Lluís Banyeres i Molina (12), Josep Colás i Abarizqueta (8), Angel
Palacios i Martínez (12), Ramón Tossal i Nadal (14), Pau Palacín i Rodrigo (10), Pau Llurdá i
Fantova (10); Manuel Purroy Virto de Vera (70). Pares escolapis: P. Anselm Viruete, Gabriel

Fuster, Pere Cester, Mn. Manuel Blanco i Banyeres (51).

El BDLC (“La conjugado i qualque cosa més del dialecte de Tamarit de Llitera”, XII, 26-30)

complementa aquesta informado. Visiten el Mn. Josep Esteva i Arnau, rector de Tamarit, i els

pares escolapis, “que hi tenen una magnífica casa i devers doscents xichs que hi van a apendre
de lletra. Explich la cosa an els Rts. P. Anselm Viruete, rector, P. Gabriel Fuster i Pere
Cester,” els quals els faciliten vuit nois “tots ben atxaravits i de Pulí del vent per una

conjugada” (BDLC, XII, 26). Per completar Penquesta entrevisten també i Manuel Purroy i
Mn. Manuel Blanco, “aquell de 70 anys, aqueix de 50, tots dos nadius d’assí i entesos en ram

de llenguatge tamarit3' (BDLC, XII, 27).

83. Balaguer100 (20 d’agost de 1918)- Sis informants: Clement Puig i Cullerés (10), Joan Tornella
i Valls (11), Joan Pujol i Cosedla (13), Clement Puig i Carrobé (13), Josep Busquéis i Sanxo

98 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
99 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
1(111 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
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(13); Rt. P. Joan Roig i Riussol (37). El BDLC (X, 236) indica que el rector del Col-legi deis

Escolapis, P. Llorens Guardia, li proporciona quatre o cinc nois per fer l’enquesta.

83. Pradell de Sió101 (del 7 al 13 de juliol de 1921)- Cinc informants: Rosa Ricart Utgés (13),

Concepció Ricart Mates (13), Ramona Trepat Vilaprinyó (13), Salvador Nobell i Cendrós102

(11), Dorotea Bertrán i March103 (18), nadiua de Butsénit d’Urgell, una hora llüny de Pradell.
El BDLC en dona més informació. Així, a Pradell es posen en contacte amb el col-laborador,
Mn. Ferran Esteva, rector de Pradell. Fan Penquesta de la conjugació amb

tres xiquetes de la costura, Na Roseta Ricart i Utgés, Na Concepció Ricart i Mates i Na Ramoneta Trepat i

Vilaprinyó, totes tres de tretze anys. Hem comensada amb elles la conjugació de Pradell, que em seguida

després amb En Salvadoret i Na Dorotea, escabetxant vint i quatre verbs (BDLC, XII, 158).

L’endemá

la banda del capvespre es vengut lo Sr. Batlle amb un £111 seu i una filia, Na Roseta, una de les tres

conjugadores d’ahir i d’avui. Amb ells tres i aquell xiquet envestim la trentena de verbs que faltava

conjugar i a for9a de premudes els arribam a enllestir (BDLC, XII, 159).

85. Cervera104 (6 de maig de 1920)- Onze informants: Joan Turull i Duch (13), Enric Doménec
i Bosch (13), Josep Trilla i Bacardí (10), Pere Mestre i Feixes (13), Josep Pedros i Orobitx (9),
Francesc Mira i Gual (10); Enric Fort i Pastor (54, procurador), Joan M. Alzina (de Vic, deis
Missioners Filis del Cor de Maria. Joan M. Alzina (de Vic, deis Missioners Filis del Cor de
Maria. Es a Cervera a la casa de POrde deis Filis del Cor de Maria), Sigimon Cava, Frederic
Codina i Antoni Soteres, superior.

Alcover s’allotja a Cervera a casa de POrde deis Filis del Cor de Maria. El BDLC en fa una

breu crónica:

Els Pares Missioners del Cor de Maria instal lats dins la grandiosa i espléndida Universitat d’en Felip V,
/

m’acullen amb palmes d’or, i amb xics de llur escola estudio la conjugació cerverina aquell dia i l’endemá,
dia 8 dematí cap a Manresa són les feines! per passar el dia amb el venerable filóleg P. Jaume Nonell
(BDLC, XI, 183).

1111 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
lu2 Salvadoret Nobell i Cendrós, mitger del Castell. El castell és propietat de la familia Civit, que tenia la Baronía

del Castell-Blanch més enllá d’Agramunt. L’actual senyora, Ramona Civit i Castellá, allotja Alcover, Molí i
Benejam en aquest casal (BDLC XII, 152).

1113 Minvona del Castell.
1(14 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.



220 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA. A COMEN^AMENTS DE SEGLE

86. Bellpui£05 (31 d’abril de 1920)- Sis informants: Josep Cots i Vallbona (8), Cándid Martí i
Barquer (11), Víctor Martí i Esquer (13), Manel Andrés i Martí (14), Joan Baptista Sellés i Ibós
(11); Mn. Ramón Sala i Sant Martí (rector de Bellpuig).

Al BDLC se’n fa una referencia breu:

hi escorcoll la conjugado amb el bon costat de iSIn. Ramón Sala, rector d’allá, i preñe redós a la histórica
casa deis Missioners Paüls, ande Convent de Franciscans, que me tracten com un Papa; me fan donar una
conferencia a la Comunitat de Pares, Estudiants i Aspirants de YEscola Apostólica, i ab xics de Mont-

Esclado, Mont-Ardit, Granyena, Mont-Maneu i Selva del Camp ens pegam tot el dia 5 a escorcollar

qualques punís de fonética de dits pobles (BDLC, XI, 183).

87. UeidaW6 (21 d’agost de 1918)- Sis informants: Joan Macarulla i Font (13), Ramón
Macarulla i Font (25), Celestí Torrelles i Guitart (12 anys, d’Artesa), Ramón Bellmunt i Saura

(11), Josep Ros i Soler (16), Eduard Manteiga i Anguera (15). Al BDLC (X, 238) s’al-ludeix a

l’acció del Bisbe Martí, que facilita a Alcover el seminarista Ramón Macarulla, el qual, al seu
torn, cerca altres seminaristes mes joves per a l’enquesta.

88. Sant Martí de Riucorbmi (9 d’agost de 1918)- Només una informant: Antonia Guix i
Timoneda (13). Fa l’enquesta des de Tarragona, on Alcover es posa en contacte amb Mn.

Josep Porta, que ha estat nou anys rector de Sant Martí de Riucorb (BDLC, X, 225). S’escau

que el rector té amb ell una temporada una noieta d’aquesta localitat, d’una tretzena d’anys,
amb qui Alcover fa l’estudi de la conjugació.

89. FragaWH (26 d’agost de 1918)- Cinc informants: Josep M. Vilagrossa, Salvador Sarrau i

Español (13), Mn. Andreu Ruiz i Llusá (35), Francesc Castanyer i Mir (22), Mn. Tomás Nadia i
Arellano (45), Mn. Marian Roldan i Cruelles (24).

El BDLC indica que Alcover inicia l’enquesta amb l’Ecónom, Mn. Nicolau Jiménez, i altres

capellans i escolans. L’endemá la continua amb un escola, un seminarista i Mn. Andreu Ruiz,
Secretan de visita del bisbe “i molt entes en llenguatge fragatí” (X, 242).

105 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
1116 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
107 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
1118 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
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90. La Granadella™ (22 i 23 d’agost de 1918)- Cinc informants: Pius Soler i Toldrá (11), Josep
Sas i Macip (18), Lluís Romeu i Vidal (17); Mn. Lluís Balcells i Castelló (30), Mn. Ramón Guiu
i Sabater (50). Novament hi ha una certa discordaba en relació amb la informació que apareix
al BDLC (X, 237-238), segons la qual el rector, Mn. Josep Vilaplana, posa a la disposició
d’Alcover tres seminaristes, pero no esmenta cap altre informant.

91. Riba-roja d'Ebreno (7 d’agost de 1918)- Quatre informants: Josep Descarrega i García (11),
Llátzer Sabater i Franquet (11), Miquel Grau i Ayora (12), Antoni Aguilar i Pinyol (63). El
BDLC (X, 221) es fa ressó deis informants joves i de l’algutzir, D. Antoni Aguilar,

proporcionats per Papotecari, D. Jaume Escales, que és de Santanyí.

92. Falsed11 (6 d’agost de 1918)- Onze informants: Josep Llavaria i Llavaria (11), Josep Maria
Gumbau i Doménech (10), Marian Monlleó i Bes (13), Lluís Campas i Janer (14), Josep
Bartolomé i Camps (12), Josep Blasco i Robles (14), Cebriá Blasco i Robes (11); Emili Bruno i

Baiges (mestre nacional), D. Jaume Escales i Vidal, D. Antonia Alemany i Salva, D. Bemat
Escales i Alemany.

A Falset, Alcover es posa en contacte amb el vicari Mn. Juan Llorens, amb el qual es dirigeix a

Pescóla de D. Emili Bruno i Baiges. La informació subministrada peí BDLC, pero, toma a

discrepar de les dades incloses en el quadern de camp. Segons la primera font fan l’enquesta
/

quatre nois d’onze o dotze aijys (X, 218).

93. Gandesa112 (30 de juliol de 1918)- Tres informants de la mateixa familia: Joaquim Manya i
Soldrá (69), Maria Alcoverro i Benayes (64), Mn. Joan Bta. Manya (33 anys, natural de
Gandesa), Mn. Lluís Alcoverro i Borras (48), natural de Villalba, a dues hores de Gandesa,
rector de la Seu de Tortosa).

El dos primers entrevistáis són els pares de Mn. Manya. El BDLC indica que es posa en

contacte amb Mn. Manya, els pares del qual són de Gandesa.

109 Les dades sobre els informants están incloses en el QC4.
110 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
111 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
112 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
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Te son pare i sa mare ab el!, i son uns pagesos d’alló més auténtic, amables, (...) s’ofereixen a conjugarme
tots els verbs que jo elze ciernan, i així m’escusen d’haver d’anar a Gandesa, que hi fa molt mal d’anar (X,
211).

Alcover fa l’enquesta amb tots tres des de Tortosa.

94. Calaceitxn (de Pll al 13 d’octubre de 1921)- Dos informants: Santiago Vidiella (advocat) i

Julia Egerique i Ruiz. La informado subministrada peí BDLC és totalment coinddent:
Amb els amics Santiago Vidiella i Ejerique hem envestida la conjugado calaicetina (XII, 278-279).

95. TortosaÍU (30 de juliol de 1918)- Tres informants: Josep Martí i Cohí (20), Francés Caballé i
Arassa (12), Francesc Mestre i Noé (51). El BDLC (X, 211-212) hi concorda plenament: fan

l’enquesta dos seminaristes i D. Francesc Mestre i Noé.

2.3.4. Valencia

96. Morellan5 (28 de juliol de 1918)- Vuit informants: Clement Ferreres i Antolí (13), Manuel
Gisbert i Gazulla (13), Lluís Moya Gamundi (12), Aleixandre Doménech i Selma (10), Ramón
Pascual i Boix (46), Emili Pascual i Bellmunt (13), Fernando Moya García (12), Mn. Ramón

Brunyó i Escorihuela116 (64). EL BDLC indica que “El Sr. Retor Sirxipreste crida quatre o cinc
xics de nou i deu anys” (X, 207) per fer l’enquesta.

97. Vinarvsu7 (26 i 29 de juliol de 1918)- Set informants: Antoni Cosats i Fustegueres (15),
Sebastiá Rabana i Miralles (12), Sebastiá Miralles i Fontanet (11), Eduard Darza i García (13),

Joan Antoni Servera i Lluesme (12), D. Vicent Valls118 i Anglés (mestre nacional, 22), Mn.

Josep Antolí i Miralles (43). El BDLC (X, 206) indica que el notari retirat, Sr. Juan Costes, a

qui Alcover coneix des-de 1901, el posa en relació amb Mn. Jusep Antolí i Miralles, el qual li
facilita quatre nois per dur a terme l’enquesta.

113 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
114 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
115 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
116 Mn. Ramón Brunyó, col-laborador del Dicáonari, “és un capellá de devers 64 anys, que se passa la vida

pellucant de tot arreu noticies históriques de Morella i sos encontoms (devers 28 pobles), i en té devers 18
volums plens” (BDLC, X, 207).

117 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
118 El BDLC (X, 209) explícita: “M’ha ajudat molt en l’enquesta de tot aixó el jove D. Vicent Valls, Mestre

Normal (...) Es un jove molt desxondit, intel ligent, aplicadíssim, entusiasta de la nostra llengua”.
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98. Benassa/119 (23 i 24 de juliol de 1918)- Vuit informants: Eladi Ajado i Sanjuan (23), Ángel
Roig i Forés (10), Abelard Vives i Vives (12), Guillem Vives i Ríos (11), Eliseu Falcó i Girona

(13); adults: Rt. Sr. Vicari Mn. Jaume Sagóls, Mn. Leandre Alcácer i Mn. Eloi Ferrer. El BDLC
(X, 202) precisa que el Sr. Vicari posa en contacte Alcover amb un seminarista, Mn. Eladi

Ajado i Sanjuan, nadiu de Benassal, i amb el Sr. Mestre Nacional, D. Caries Salvador,
valencianista fervent, els quals li faciliten quatre nois per fer la conjugació.

99. Aléala de Xivertnü (22 juliol de 1918)- Cinc informants: Joan Bta. Albert i Verdetxo (22),

Josep Ramón i Caudet (14), Josep Bort i Vela (13), Josep Rubio i Boert (14), Pascual Ebrí i
d’en Pere (13). El BDLC (X, 200) recull que el Sr. Rector dAlcalá de Xivert posa a la

disposició dAlcover set o vuit seminaristes o acólits.

100. Llucena21 (25 i 27 d’octubre de 1921)- Nou informants: Joaquim Segura i Sanz (12),

Joaquim Catalan i Escrig (12), Emili Gual i Fabra (10), Jesús Halcón Ibáñez (10), nat a

Villahermosa del Río, “a los dos anys ana a Sueca, a tres a Torreblanca (de llengua valenciana);
ais quatre anys va vindre a Llucena”), Antoni Gil i Aparici (11), Ramón Palanques Bartoll (10),
Joaquim Tomás i Nebot (11); Sadurní Elizondo i Gómez (38 anys, de Llucena) i Marcial
Halcón García (“maestro nacional” de Llucena).

El BDLC esmenta els informants i ofereix informado complementária sobre l’enquesta:
Anam tot d’una a rendir homenatge a l’Autoritat Parroquial, que exerceix aquí zelosament Mn. Ferrán
Vicente i Monfort, que ens rep beníssim i s’ofereix a fer-mos tot quant de costat puga en la present

enquesta. D’allá mos espitxam a ca D. Sadurní Elizondo, ab el qual feym la conjugació d’onze verbs de la
llista, i en Molí aglapeix un bon grapat de mots llucenencs que brollen de la boca de n’Elizondo tot

conjugant aquells verbs” (XII, 294) (...) “Ara jo un poc passat les vuit m’entrenc a l’escola nacional de D.
Marsal Halcón i García, a en qui explic lo sistema que teñe d’escorcollar la conjugació dins les comarques
catalanes, valenciane^ i balears i li deman minyons per tal de fer un escorcoll a Llucena. (...) Són tan

valents aquests minyons que, comencant a conjugar-me lo verb desset de la llista, a mig dia ja som an el
51, i de les dues i busques fins a les quatre i mitja esclovellam els 31 que mancaven, deixant conjugáis ells i
jo escrits els 81 de la llista (XII, 295).

119 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
I2U Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
121 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
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101. Castelló de la Vlana122 (20 i 21 de juliol de 1918)- Sis informants: Antonia Mateu i García

(11), Francisca Cubedo i Camanyes (14), Manuela Bemat i Ture (12)), Doménech Penya-rotja
i Ramos (18), Josep Maria Balado i Renau (16); Mn. Josep Tárrega i Ramos (52, clavari del

Col-legi d’Órfens de Sant Vicent).

El BDLC esmenta que el Sr. Rector Arxipreste posa a la disposició d’Alcover tres noies
d’onze, de dotze i de catorze anys, en substitució de “tres xiquets de deu a dotze anys, que no

gosen dir res de retgirats que están” (X, 197).

102. Sagunt (MorvedrtJ123 (19 de juliol de 1918)- Dotze informants: Joan Pomer i Oren (20),

Joan Ibáñez i Martínez (17), Antoni Ibáñez i Martínez (16), Vicent Navarro i Martínez (11),

Josep Alaudí i Monsó (10), Francés Claramunt i Bru (9), Enric Vinyals i Martínez (14), Miquel
Bius i Romero (22), Manuel Girona i Peris (11), Josep Belarte i Vicent (16), Ricart Capella i
Claramunt (14), Enric Ruiz i Pitart (41), vicari. La informació inclosa en el BDLC es concreta

en l’aspecte següent:
Lo Sr. Retor crida quatre o cinc seminaristes i acólits (X, 196).

103. UíriaX2A (17 i 18 de juliol de 1918)- Deu informants: Salvador Cotanda i Mateu (20),

Miquel Aliaga i Turo (18), Vicent Lis i Barona (19), Daniel Alomar i Barona (11), Caries

Penyarrotja i Taronger (10), Manuel Pía i Aliaga (11), Joaquín Fonbuena i Carbonell (18),
*

Pasqual Cortés i Quflez (13), Salvador Penya-rotja i Montesinos (16), Caries Carbonell i
Martínez (47).

El BDLC (X, 193) indica que el Sr. Arxipestre de Llíria va posar a disposició d’Alcover cinc o
sis seminaristes i tres o quatre acólits per fer l’estudi sobre la conjugado.

*

104. Valenda125 (14 i 15 de juliol de 1918)- Nou informants: Lluís Raga i Muñoz (10), Robert
Roca i Sales (10), Francés Hernández i Villanueva (14), Josep Maria Macia i Llompart (15),
Tomás Clemente i Lis (12), Manuel Verdaguer i Beltran (10), Vicent Jarque i Cuallado (14),
Lluís Soler i Cabanes (11, del Cabanyal), Josep Calvo i Pérez (30).

122 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
123 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
124 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
125 Les dades sobre els informants están incloses en el QC3.
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El BDLC pC, 190) recull que Alcover va enquestar acólits i altres xiquets que concomen a la

sagristia del Convent de Sant Llorenc. Posteriorment, s’hi van afegir altres Pares del convent.

105. SuecaX2(> (12 i 13 de juliol de 1918)- Quatre informants: Josep Granell i Falcó (11), Antoni
Miragall i Marqués (22), Josep García i Messeguer (17), Mn. Gordiá Ribera i Pujol (45).
El BDLC (X, 189) indica que Alcover, amb dos seminaristes i un xiquet de devers onze anys,

va estudiar-ne la conjugado. Més tard hi va col-laborar Mn. Gordiá Ribera i Pujol.

106. Gandía121 (6 i 7 de juliol de 1918)- Set informants: Salvador Frasquet Jova (11 anys, de

Gandia), Antoni Olasso i Creus (16 anys), Vicent Pascual i Solbes (17), Miquel Minyana i Reig

(11), Francesc Belda i Catalá (10); Vicent Fus i Faus (26, de Lloc Nou, a tres hores de Gandia,
de l’Horta de Gandia), Just Hortolá i Martínez (18, de Palma de Ador, una hora de Gandia;

pero de l’Horta). El BDLC (X, 183) recull que el P. Garrigós, rector deis escolapis,

proporciona a Alcover cinc o sis xiquets per fer l’estudi de la conjugado. Atés que existeixen
divergéncies de parer peí que fa a l’ús de la primera persona del perfet simple acabada en -é i
no en -í, un jove de Palma d’Ador (Horta de Gandia) en confirma la utilització.

107. Beniganim128 (9 i 10 de juliol de 1918)- Sis informants: Víctor Cuquerella i Gomar (16),

Domingo Cuquerella i Moscardó (16), Antonio Pía i Boluda (16), Angel Mateu i Pastor (8),
Vicent Ramírez i Herrero (8); Mn. Joan Bta. Alambort i Benavent (54).

/

El BDLC (X, 184) esmenta l’enquesta feta a Beniganim i indica que Alcover va fer l’estudi
sobre la conjugado amb tres seminaristes i un escolanet de 8 anys.

108. Pego129 (2 i 3 de juliol de 1918)- Vuit informants: Fernando Sáez i González (11), Batista
Servera i Alsina (13), Batiste Arbona i Gregori (11), Rauric Arbona i Gregori (8), Josep Folkés
i González (8), Vicent Banyuls i García (7), Josep Maña Bondia i Segura (9), Batiste Fraig i
Ribera (10). El BDLC fa constar que Alcover féu la conjugado amb sis o set nois i que
posteriorment obtingué notes de fonética i de morfología de Mn. Bernardí Sastre, “persona
molt il-lustrada, notable arqueóleg i amador de la nostra llengua” (X, 178-179).

126 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
127 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
128 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
129 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
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109. Pairó130 (Valí de Gallinera) (4 de juliol de 1918)- Quatre informants: Vicent Sanxís i Seguí

(12), Batiste Camavena i Seguí (11), Vicent Seguí i Seguí (9); Vicent Mengual i Moltó

(professor).

La informació inclosa en el BDLC (X, 181) recull, pero, que Alcover va desenvolupar la

conjugado amb dos xiquets, deixebles de D. Vicent Mengual i Moltó, mestre dé la població.

110. Cocentaina131 (1918)132- Fr. Querubí Molto i Tormo (19), Fr. Joan Maria Carbonell i Sanxo

(17), Fr. Joan de Déu Sala i Moltó (33).133

El BDLC (X, 185) constata que el P. Guardia (de Benigánim) facilita a Alcover dos choristes (o

estudiants) de Cocentaina i dos de Biar (de 17 a 19 anys) per estudiar la conjugado d’aquestes
localitats. En el QC2 es troba, a més, el següent comentan:

Com no aní a Cocentaina i just poguí estudiar la conjugació amb dos choristes, me sembla que no he

aglapida la pronuncia cocentainera amb tota la seva puresa. Cree que la gent menuda d’allá fan la -a molt

més [-o] que [-a] que no aquells choristes.134

111. Benissau5 (30 de juny i 1 de juliol de 1918)- Catorze informants: Miquel Ivars i Crespo

(11), Antoni Ivars i Grimalt (13), Andreu Ivars i Bartomeu (10), Francesc Giner i Giner (13),
Francés Borrell i Ivars (9), Jaume Ferrer Santacreu (13), Josep Sendra Camps (8), Enric
Cardona i Pons (10), Caries Guitart i Póns (11), Josep Sendra i Dominguis (9), Josep Oriuel i
Salva (8), Ángel Sendra i Gil (12), Feriando Cambrils i Seresola (9), Enric Sendra i Camps (8).

Es constata una manca d’acord peí que fa al nombre de subjectes enquestats entre les dues
fonts d’informació consultades. El BDLC (X, 176-177) indica que a Benissa, Alcover es posa

1311 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
131 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
132 La dates de l’eixida de 1921 corresponen al 20 i al 21 de novembre.
133 En el BDLC no hi ha constancia d’aquest tercer informant.
134 El volum ATI del quadems de camp (QC7) esmenta també altres informants: Arseni Hipólit i Briet (14),

Manuel Seguí i Palací (14), Lluís Barratxina i Rodríguez (14), Josep Briet i Sanz (14), Alvar Cortés i Cardona (15);
en Briet i Sanz nasqué a Alcoi, pero ais 4 anys se muda a Cocentaina i hi estigué fins que vingué ací, que foren
enquestats durant a l’eixida de 1921, com ho confirma el dietari corresponent:

Jo he sabut que hi havia sis col-legials de Cocentaina, a on no mos poguérem aturar i que difereix prou d’Alcoi amb
tot i ésser-ne tan veína.” (...) “i ja són partits a conjugar-me verbs i més verbs deis que teñe a la llista i que he fets
conjugar a tantes de poblacions de Catalunya, Regne de Valencia i Balcars, i jo escriu que escriu.

Sembla, pero, que el resultat de les enquestes d’aquests informants no fou tingut en compte a l’hora d’elaborar
LaFV; almenys la datació de l’enquesta d’aquesta localitat fa referencia sois a 1921.

135 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
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en contacte amb dos mallorquins, el P. Pere Antoni Fortesa, de Sa Pobla, i amb en Germá
Antoni Mas, de Maña, els quals li facilitaren tres xiquets per fer l’estudi de la conjugació.

112. Tárbena136 (del 27 al 29 de juny de 1918)- Quatre informants: Elisabet Monjo i Ripoll (16),
Elisabet Ripoll i Soliveres (12), Jusepa Cifre i Monjo (15), Maña del Remei Esteve i Garcia

(29).

El BDLC recull que si bé Alcover cercava una escola per poder-hi aplegar quatre o cinc nois
del2al3ol4 anys per tal de fer l’estudi sobre la conjugació, finalment fa Penquesta amb tres

noies sense que

aquelles bones tabemeres perdin gens la paciencia ni se desbaratan gota (X, 173).

113. Alcoi (1910)- No existeix una referencia directa d’aquesta eixida. Alcoi, juntament amb
Alacant (117), és esmentada a la introdúcelo a “La derrera eixida de conjugació i altres erbes a

diferents pobles de Mallorca” (BDLC, XI, 34), on es citen algunes de les localitats visitades
entre el 1906 i el 1918.

114. B¿ar 137 (10 de juliol de 1918)- Dos informants: Fr. Lluís Galbis i Alfaro (18), Fr. Josep
Antoni Amau i Martínez (17). El BDLC (X, 185) dona noticia que el P. Guardia —cf. les
observacions fetes a Cocentaina— facilita a Alcover dos choñstes de Cocentaina i dos de Biar

(de 17 a 19 anys) per estudiar la conjugació d’aquestes dues localitats.

115. 1m Vila Joiosam (25 i 26 de juny de 1918)- Vuit informants: Francés Sánchez i Serrano
(10 V2), Josep Segrelles i Lloret (11), Jaume Vullo i Baldó (11), Josep Santa-Maria i Moranta
(10), Jaume Llorca i López (10), Gaspar Paya i Lloret (11), Miquel Guardiola i Doménech (69,
apotecañ), Cristófol Galiana i Zaragoza (37).

El BDLC (X, 170) indica que el mestre nacional, D. Cristófol Galiana, posa a la disposició
d’Alcover sis nois de Pescóla amb els quals fa l’estudi sobre la conjugació. Posteriorment, el
Dr. Miquel Guardiola, apotecari, “persona molí docta i amiga del valencia” (X, 171) també
intervé en la conjugació i destria la que usa la gent gran i la que usen els joves.

136 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
137 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
138 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
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116. Monovei439 (21 i 22 de juliol de 1918)- Cinc informants: Josep Villalba i Hernández (10),
Ferran Quflez i Mollar (9), Josep Verdú i Mora (9), Josep Juan i Centenar (58), Josep Villalta i
Nebleza (49).

El BDLC (X, 166) indica que el rector, un murcia de parla castellana, li fa una carta de
recomanació per a D. Femando, nadiu d’Elda (de parla castellana), mestre d’escola. Amb tres

infants, dos de nou anys i un de deu, Alcover inicia l’estudi de la conjugació. Posteriorment,

Josep Villalta, “un escrivá molt entes en gramática” (BDLC, X, 167), se li ofereix per ajudar-lo
en la conjugado. En el QC2 apareixen una serie d’observacions que constaten una certa

divergencia entre els diversos informants peí que fa a aspectes fonétics en relació amb la
variable edat:

Les desinéncies [-ém], [-éw] (la i 2a persones plural) el Sr. Villalta i Nebleza les fa [-ám], [-ów], Escoltant
de prop, un sent casi [-em], [-ew], pero enfosquit. En canvi els al-lots pronuncien ben net [-ém], [-éw].

117. A-lacant (1910)- Només es posseeix una referencia indirecta d’aquesta eixida —cf. les
observacions fetes a Alcoi (113).

118. Elx140 (23 i 24 de juny de 1918)- Tres informants: Mn. Llorenc Torres i Serrano (41),
Manuel Torres i Ceva (66), Vicent Torres Serrano (43).

El BDLC (X, 168) identifica els informants seleccionats i indica que Mn. Pere Javaloyes (de
Santa Maria) adre9a Alcover a Mn. Llorens Torres i Serrano, que té un col-legi, i amb qui
conjuga 75 verbs. Un onde i un cunyat de Mn. Torres l’ajuden a aclarir certes formes verbals, i
destrien les solucions emprades per la gent culta i les emprades pels analfabets. Tanmateix,
Alcover consigna en les págines del QC2 amb una certa cautela:

Com aquí no tenguí avinentesa d’escorcollar al-lots per no fer un despreci a Mn. Torres, no acabí de

quedar satisfet de l’enquesta. Teñe por que amb els al-lots hauria trobades coses que no trobí.

2.3.5. Balear

El BDLC (XI, 35-59) dona compte de la visita d’Alcover a Mallorca l’octubre de 1920.

Préviament, havia visitat Manacor i Felanitx el 1918 (BDLC, XI, 35). Tot i que, segons

139 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
1411 Les dades sobre els informants están incloses en el QC2.
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Alcover, la conjugado de Mallorca és molt uniforme, és previsible que les localitats
seleccionades presentin un nombre mes elevat de peculiaritats (BDLC, XI, 57).

Mallorca

119. Pollenga141 (del 28 al 31 de gener de 1920)- Nou informants: Cristófol Ruisech i Bizanyes
(12), Bemadí Fortesa i Moro (10), Joan Vives Rotger (10), Antoni Capllonch i Cerda (12),
Miquel Meliá i Bauza (9), Francesc Bonnín i Aguiló (11).

El BDLC (XI, 44) complementa aquesta informado: Alcover es posa en contacte amb el D.
Gabriel Guiraud i Rotger, secretan de l’Ajuntament, i es dirigeixen

cap a Monti-Sión;142 me present a Pescóla que hi tenen els Rts. Fiares Teatins, i posen a la meva disposició
sis pollensinets (...) Mes tart vengueren a aydarmos Mn. Pere Antoni Cerda i Ferragut i Mn. Martí Vives i

Rotger.

120. Alcudia143 (del 24 al 28 de gener de 1920)- Set informants: Antoni Ventayol i Qués (11),

Joan Ferrer i Martorell (11), Miquel Ventayol i Ventayol (6), Sebastiá Rosselló i Salord (12),
Gabriel Cerda i Reynés (10), Pere Terrassa i Canyelles (10), Francesc Qués i Torres (9).

El BDLC en dona informació complementaria: a Alcúdia, Alcover rep Mn. Juan Ensenyat,
ecónom d’aquella parroquia.

“Lo Rt. Sr. Ecónom me cerca set al lotons de l’Escola del Mestre Nacional” (XI, 42), amb qui fa l’estudi
sobre la conjugació.

121. Sa Pobla144 (9 i 10 de febrer de 1920)- Set informants: Miquel Ballester i Gost (11), Pere

Josep Siquier i Serra (9), Guillem Verd i Mir (11), Martí Mestre i Crespí (11), Gabriel Font i
Mir (12), Simó Benásser i Socies (11), Mn. Joan Aguiló.

El BDLC (XI, 51) completa la informació afegint-hi:

141 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
142 Església i col-legi de jesui'tes de la Ciutat de Mallorca, continuació d’una antiga sinagoga convertida en capella

el 1314 sota l’advocació de Nostra Senyora de Monti-sion, al voltant de la qual sorgiren les escoles lul-lianes que
donaren lloc el 1483 a l’Estudi General Lul liá . Amb l’expulsió deis jesui'tes, el 1767, el col legi fou ocupat per la
universitat del 1769 al 1816, i novament del 1820 al 1824. Dissolta de nou la Companyia de Jesús el 1835, fou
ocupat el Col legi per l’Institut Balear (1837-1916) i per la Biblioteca Pública (1835-1855). Els jesui'tes hi tornaren
el 1919.

143 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
144 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
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Mon ande i bon company Mn. Juan Parera, Vicari d’aquella parroquia, me’n mena i m’acull a casa-seua,

tractantm’hi de lo millor; i amb les llibretes d’escorcoll davall xella, compareixem a ca’ls Germans de les
'Escoles Cristianes d’allá, que me reben caralment, posant a la meua disposició un escabotell de betzos de
l’Escola ben atxaravits, i se n’hi afigen uns quants de YEscola Nacional d’allá, ben xaravel-los també, sis
entre tots (...) Llavó s’hi aplega Mn. Joan Aguiló, bon amic i ande deixeble meu, nadiu d’allá com tots

aquells sis revel-lerets; ja escandallats.

121. Sóller145 (del 3 al 5 de febrer de 1920)- El QC5 inclou aquest comentan: “al-lots que me

digueren la conjugació i la pronúncia, tots nadius de Sóller, no francesos”: set informants:
Arnau Pons i Perles (11), Pere Serra i Pons (11), Gabriel Mateu i Mayol (8), Juan Joy i Mayol

(7), Joan Colom i Rullan (12), Joan Ferrer i Ripoll (13).

El BDLC completa aquesta informació:
Hi arribam demunt les quatre, rebentme brassos uberts mon amic de bon de veres Mn. Rafel Sitjar, Rector

d’allá, que me dona generós sopluig a la Rectoría i m’hi té un floret de solleriquets lo més atxaravits i
llevents (...) tots nadius de Sóller i que no en són sortits may. S’hi associen, per més assegurar la cosa, mos

bons amics Mn. Jusep Pastor, vicari, i Mn. Ramón Colom, tots dos solleriquíssims (XI, 47).

123. Santa MargalidaXMi (24 a 28 de gener de 1920)- Set informants: Josep Mates Font (11),

Miquel Capó i Capó (11), Francesc Fluixá i Vives (10), Pere Cladera i Roca (9), Martí Gual i

Morey (10), Pere Josep Rubí i Ribot (10); Mn. Joan Roig (43).
*

El BDLC referma aquesta informació:
A Santa Margalida me rebé brassos oberts mon bon amic Mn. Francesc Mora, rector d’allá. (...) Lo Sr.
Rector ja els tenia avisats (el Germans de les Escoles Cristianes) sobre escorllar (sic) la conjugació i
fonética margalidenca ab cinc o sis margalidanets d’aquells que caplleven per dins Pescóla i el parí-jugador

(...) i s’hi afegeix Mn. Joan Roig i Ruitort, vicari, per confirmar i davetetjar el que diguessin aquells

bigamius (XI, 40).

124. ArtaH1 (del 22 al 24 de gener de 1920)- Cinc informants: Margalida Pons i Sanxo (11),
Catalina Sanxo i Nebot (12), Beatriu Esteva i Lliteras (14/11),148 Catalina Sanxo i Sureda (11),
Maria Gili i Esteve (10).

145 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
146 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
147 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
148 Hi ha discrepáncia quant a l’edat: el quadern de camp corresponent indica 14 anys, mentre que en el BDLC

consta 11.



AspectesMetodológics de L’enquesta 231

Novament, el BDLC confirma aquesta informació:
Preñe redós a cal Senyor deis Olors, D. Pere Morell i Olesa, amic d’aquells més fins i de bon de veres, no

amic de barret. M’entrec al convent de les Monges de la Caritat, que em tenen preparades cinc artaneretes

(XI, 37),

el nom de les quals coincideix totalment amb el que apareix en el quadem de camp.

125. BinissalemXV) (11 i 12 de febrer de 1920)- Quatre informants: Maria Pons i Alcover (13),
Francina (Francisca) Oliver i Orell (12), Catalina Villalonga i Campins (10), Joan Nadal i
Ramonell (10).
Heus ací la informació que inclou el BDLC sobre Binissalem:

Me rep i m’acull generosament mon antic deixeble i lleial amic Mn. Sebastiá Esteva, Rector d’allá, que ja
me té preparada l’ofensiva conjugatória, vull dir, avisades les Rdes. Monges de la Caritat, que tot d’una
mos hi entregam, posen a les meues ordres quatre binisalemeretes lo més galanxones i atxaravides en

materia de pronuncia binisalemera, i s’hi afitx, les estones que li lleu, mon benvolgut amic Mn. Antoni
Llabrés, Vicari d’allá de devers 40 anys, a fi de poder escorcollar billo billo la pronúncia tant de la gent

tenral com de la gent granada (XI, 53).

126. Esporles150 (6 a 8 de febrer de 1920)- Deu informants: Joana Ayna Mir i Grau (38),

Esperaba Ribes i Martorell (41), Magdalena Ribes i Bordoy (19), Bartomeu Sastre i Bosch

(10), Pere Aulí i Bosch (10), Vicens Calafell i Mir (12), Josep Rosselló i Riutort (12), Bartomeu
Nadal i Salamaneu (13), Amau Llinás i Caplloch (9), Cristófol Mir Ribes (10).

/

El BDLC (XI, 49-50) inclou, a més, Arnau Llinás i Capllonc, de nou anys. Tots són alumnes
de l’escola del Rector d’Esporles, Mn. Mateu Togores, amic i deixeble d’Alcover.

127. Arianj151 (1923)152- Set informants: Gabriel Ferrer i Rigo (15), Rafel Santandreu i Grau
(12), Antoni Mestre i Mestre (10), Bemat Ribot Genovart (11), Antoni Mayol i Mas (13),
Bernat Ribot i Bell-lloch (11), Mn. Mtquel Gual i Serralta (51).

No hi ha constancia d’aquesta visita en cap volum del BDLC. Les observacions que apareixen
en el BDLC fan referencia a l’eixida de 1920 i no a la de 1923,153 que és la data que consta en

LaFV.

149 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
130 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
131 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
132 Alcover hi féu enquesta dialectal el 18 de gener de 1920.
134 M’espitx a Arianv a on ápice l’cndcmá mos bons amics i collaboradors Mn. Martí Truyols, Vicari d’allá, Mn. Franccsc

Torres i Mn. Bartomeu Rullan de Petra i Mn. Juan Munar i Mn. Jordi Carboncll. el primer Rector i el segon Vicari de



232 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENgAMENTS DE SEGLE128.Sineux54 (del 28 al 31 de gener de 1920)- Vuit informants: Joan Mates i Niell (13), Maña
Mates i Niell (16), Catalina Frau i Ramis (11), Catalina Dalmau i Muntaner (10), Francina

Crespí i Riera (9), Gabriel Alomar i Oliver (10), Jaume Tugoras i Pons (9); Antoni Frau i
Munar (63).

El BDLC complementa aquesta informado:
... devers les vuyt compareix a la Rectoría l’esbartinyol de sineuerets i sineuretes, set entre tots per

escorcollar amb ells la conjugado i la fonética de Sineu. Tots respiraven vivor i galanía (...) Mos hi aydaren
Mn. Guillem Ramis, Yicari, Mn. Lluís Crespi i sobre tot l’amo Antoni Frau i Munar. Així poguí escorcollar
la conjugació i la fonética de la gent tenral i de la gent granada (XI, 46).129.Son Servera155 (del 20 al 22 de gener de 1920)- Nou informants: Joan Servera i Nebot (11),

Antoni Vives i Massanet (12), Antoni Servera i Sard (12), Josep Caldeteny i Cavero (11), Joan
Oliver i Carbonell (11), Vicents Vives i González (9), Joan Brunet i Tous (12), Bartomeu
Lliteres i Sureda (13), Gabriel Bauza i Servera (ll).156

El BDLC en dona altres detalls:

A Son Cervera mon bon amic i antic deixeble Mn. Juan Rubí, Rector d’allá, m’acull a la Rectoría (...) Me té

preparats un flotó d’al-lotons ben atxaravits!37 (...) A l’acte envestim la conjugació serverina, aixó és, la
formidable llista de 82 verbs, que ofereixen un camp magnífic per reparar, aluyar i aclarir tota

l’encamadura i tots els racons de la fonética de Son Cervera, que és de les més interessants de Mallorca

(XI, 35).130.Palma158 (1928)- Nou infomants: Mateu Parpal i Borras (19), Onofre Ballester i Tous (15),
Ramón López i Banús (10, Bunyola),159 Gabriel Mulet i Sons (de Ciutat), Maria Gomila i
Febrer (de Manacor; a 8 anys vengué a estar a Ciutat), Antonia i Da Trinidat Mulet i Gomila,

María, i constituírem un centre d’acció lexicográfica per completar el vocabulari deis diferents rams de l’agricultura,
donant-los les instruccions oportunes per dur avant tan patriótica tasca, i el Mcstrc Nacional d’Ariany, Mn. Francesc
salva, antic deixeble mcu i bon amic, posa a la meva disposició cinc o sis al-lotons de la seva escola amb els quals faig
una mica d’exploració de la fonética arianyera, que resulta d’alló més interessant (BDLC, XI, 35)

154 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
155 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
156 Els dos darrers informants no apareixen en la llista que inclou el BDLC.
157 Posteriorment, el BDLC (XI, 36) afegeix nous informants:

Escorcollats de conjugació i fonética aquells deu serverinets, passam amb el Sr. Rector peí Convent de les Monges
Franciscanes a les quals demanem que ens facin sortir quatre o cinc al-lotones de la costura, les que siguen mes
serverines de pronuncia. Dit i fet, fan sortir na J uana Aina I .literes i Vives, de 12 anys, na Francina Aina Llull i Pasqual
de 10, na Maria Artigues i Calmes de 10. na Catalina Llull i Lliteres, de nou. Els fem pronunciar una partida de paraulcs
i s’avenen prou amb els deu al-lotons escorcollats.

Sembla, pero, que fan l’enquesta sobre qüestions léxiques i no sobre aspectes verbals.
158 Les dades sobre els informants están incloses en el QC7.
139 Entre aquests noms i els posteriors, el quadern de camp inclou la següent observació: Nadius d’ací, i, de

manera atípica, la data de l’enquesta: 3 desembre 1928, fet que sembla confirmar la datació de l’enquesta.
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Josepa Oliver i Torrent, Antonia Binimelis i Roca, Catalina RuÍ2 i Cerda. El quadem de camp

explicita la data corresponent al 1928, pero en el BDLC no hi ha constancia d’aquesta eixida

perqué el darrer dietari relatiu a les eixides filológiques és del 1922.160

131. Manacor (1918-1927)161- Vuit informants: Lluís Martí i Ladaria (10), Bartomeu Quetglas i
Riera (7), Antoni Galmés i Riera (12), Miquel Martí i Ladaria (12), Bartomeu Llinás i Llull (14),
Andreu Alcover i Llull (8), Rafel Caldentey i Llull (8), Antoni Llinás i Llull (12).

El quadern de camp explicita:
Hi he posada la meva pronunciado més la de les meves nebodes: Catalina Alcover i Estelric (20), Francina

Ayna Alcover i Duran (19). Mos germans Andreu, Martí i Pere Josep, més vells que jo n’Andreu i en
Martí.

La informació que inclou el BDLC fa referencia a l’enquesta feta el 1918 a Manacor i a

Felanitx:

Me faltava escorcollar Mallorca: comens a Manacor i Felanitx per prendre el signe, dins l’octubre de 1918

(BDLC, XI, 35).

Com que en fa una al-lusió retrospectiva no esmenta els informants que foren enquestats. El
1920, any en qué Alcover enquesta la majoria de les localitats de Mallorca, només al-ludeix
Manacor com a camí de pas per anar a Son Servera (BDLC, XI, 35). Quant a l’eixida del 1927,
no es posseeix cap informació d’aquesta excursió.

132. Felanitx162 (1918)- Disset informants: Catalina Caldenteny i Maymó (11), Maria Bardoy i

Rigo (8), Maria Ramis i Artigues (8), Apol lónia Caldenteny i Prohens (12), Gabriel Roig i
Rosselló (11), Ramón Rosselló i Vicens (12), Antoni Artigues i Artigues (13), Rafel Caldenteny
i Prohens (13), Gabriel-Villalonga i Uguet (11), Bartomeu Maura i Andreu (15). I, encara, de
manera més explícita: “persones que me digueren les formes verbals”: Francisca Artigues i
Rosselló (12) i Maria Rosselló i Riera (39).

El BDLC (XI, 55) en dona detalls complementaris:

i6u volums publicáis per Alcover arriben fíns a 1926 (tom I (1902-1903), II, (1904-1905), III (1906-1907), IV
(1908-1909), V (extraordinari 1909), VI (1910-1911), VII (1912-1913), VIII (1914-1915), IX (1916-1917), X
(1918-1919), XI (1920), XII (1921-1922), XIII (1923-1924) i XIV (1925-1926). Després de la seva mort, Molí va
publicar encara els volums XV (1933), XVI (1934), XVII (1935) i mig volum XVIII (1936).

161 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
162 Les dades sobre els informants están incloses en el QC5.
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A l’estació trop mon ande deixeble Mn. Antoni Juan Mora, Ecónom d’aquí, que me’n mena a la Rectoría i
m’hi instal-la dins la cambra millor, i sobre tot me te preparats un flotó de felanitxerets i felanitxeretes, tots
amb un cap ben viu i amb més talent de conjugar que un ganivet nou de tallar, unint-s’hi, per clavetejar
millor la cosa, mos amics Mn. Bartomeu Vaquer i Obrador, Mn. Juan Pou i Trayols, Mn. Jaume Sureda,
Mn. Joan Pou i Riera i Mn. Cosme Bauza i Adrover. (...) Amb tota aquesta jovenesa envestim els 82 verbs
de la llista que ja los m’havia conjugat dins el setembre de 1918 na Francisca Artigues i Rosselló,
felanitxera pels quatre costats, a les hores de 12, pero un testimoni tot sol, per a un dialecte tan important
com el felanitxer, era massa poc.

Com semblen suggerk aquests comentaris, el conjunt de les dades verbals són, probablement,
del 1920; per bé que la conjugació de Felanitx en ImFV estigui consignada el 1918, que va ser

l’any en qué fou feta la primera visita.

Menorca

Deixant de banda les dades que apareixen a LaFV., cal recordar que Alcover havia fet

enquestes a Menorca i a Eivissa el 1908 (del 9 al 18 de febrer; cf. BDLC, IV, 185-189), i també
el 1902 a Eivissa, amb la voluntat d’estudiar diversos aspectes fonétics. A Maó entrevista Mn.

Jaume Tutzó. Des de Maó mateix féu l’enquesta a una senyora des Castell i a Mn. Puig de Sant
Lluís. A Alaior, el rector el posa en contacte amb sis o set nois d’onze a dotze anys per tal que

participessin en l’enquesta. D’altra banda, Mn. Miquel Timoner, des Mercadal, facilita a

Alcover onze o dotze noies de l’Escola Pública, les quals van ser entrevistades juntament amb
la mestra, el rector, nascut a Alaior i el yicari, des des Migjorn Gran. Amb el darrer, com que

havia estat vicari de Sant Climent, Alcover va poder fer també l’estudi de la pronúncia

d’aquesta poblado.

Es tracta, en tots els casos, d’enquestes breus, de mig dia de durada aproximadament. A
Fornells, Alcover enquestá una dona d’una cinquantena d’anys, que era pescadora i un grup de
nois. As Migjorn Gran va fer venir vuit o nou nois de l’Escola Pública, que els van pronunciar
mots i els van conjugar verbs. El mateix dia van fer l’estudi de la pronúncia i de la conjugació
de Ferreries amb sis o set nois i noies d’onze a dotze anys i amb un amic i col-laborador, Josep
Cardona i Fullana. A Ciutadella, el P. Vinyes, superior del CoHegi deis Pares Salesians va fer
venir una vintena de nois de deu a dotze anys, amb els quals van estudiar la fonética i la

conjugació. En aquesta localitat completen, amb Angel Ruiz des Castell, els aspectes que els
faltaven.
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L’enquesta de 1917 s’iniciá el 16 d’agost, quan Alcover arriba a Ciutadella.

133. Fomells163 (22 d’agost de 1917)- Quinze informants: Joan Riera i Sans (15), Martí Riera i
Sans (13), Joan Caules i Taltaüll (11), Bartomeu Triay i Gumés (17), Josep Sans i Pascual (10),
Miquel Sans i Pascual (10), Esperanca Rosselló i Sans (12), Eulária Sans i Gomes (9), Erundina

Garriga i Llull (10), Margalida Sans i Sans (9), Praixedís Barber i Taltavull (11), Rosalia Caules i
Taltaüll (8), María Gelabert i Riera (7), Catalina Sans i García (11); Mn. Bartomeu Florit.

El BDLC (XI, 29) indica que Mn. Bartomeu Florit, ecónom d’aquella parroquia, acull Alcover
tot facilitant-li un grup de nois i noies de vuit a catorze anys i algún de disset.

134. Ciutadella164 (15 d’agost de 1917)- Catorze informants: el quadern de camp indica el nom
deis “Seminaristes de Ciutadella, que m’han servit per estudiar el ciutadellenc: de Ferreries”:

Miquel Gomila; de Ciutadella: Joan Benejam, Josep Molí, Francesc de Borja Molí, Joan Al-lés,
Rafel Pons, Joan Salord, Andreu Casesnoves, Josep Bosch, Josep M. Marqués; Mn. Rafel
Bosch, Mn. Francesc Calafat, Comte Torre-Saura, J. Joan Tudurí.

El BDLC també dona noticia de l’enquesta:
Me constituesc an el Seminari ab set o vuyt seminaristes ben desxondits i llevents i de poca son ferm i
envestim la conjugació deis 82 verbs que duya en la llista. Alió elze ha vingut molt de nou an aquells
seminaristes perqué no n’havien conjugats may de verbs menorquins d’aquella manera (XI, 28).

Alcover passá cinc dies amb aquells seminaristes estudiant la conjugació de Ciutadella i altres
aspectes fonétics i morfológics.

Molí (1970: 93) esmenta el seu primer encontré amb Alcover el 18 d’agost de 1917 quan, amb
sis o set seminaristes mes (juntament amb el seu germá), col-labora com a informant en la
tasca d’enquestació. La finalitat del viatge d’Alcover era “arreplegar paraules i frases que li
servissin per a un gran diccionari que preparava des de feia molts anys” (Molí 1970: 93). Es
lógic suposar que Alcover també recull formes verbals durant aquesta eixida.

161 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
164 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
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Jacintu Albert Amel-ler (uns 9), Nicolau Vilallonga i Carretero (uns 12), Bartomeu Llull Pelegrí
(uns 14), Rafel Pascual Julia (uns 13), Joan Carreres Vinent (uns 12) i Joan Gomila Pons (uns
8).

El BDLC en fa una breu referencia:

me rep tot amatent i magnánim Mn. Llorens Venrell, Rector d’allá, (...) que té aplegats set mercadalencs de
vuit a tretze anys (XI, 30).

136. Ferreries166 (22 d’agost de 1917)- Sis informants: Miquel Gomila (19), Antoni Coll, Jaume
Al-lés Pons, Eulária Piris i Feurit; Mn. Bemardí Juanicó, vicari, i Mn. Josep Gomila, rector.

La referencia del BDLC (XI, 29) indica que Mn. Josep Gomila, rector de Ferreries, el seu

germá Bemadí, vicari, i el seminarista Miquel Gomila van ser els col-laboradors que van

facilitar a Alcover nois i noies per conjugar els vuitanta-dos verbs del qüestionari. Alcover,

pero, utilitzá també una informant d’edat, atés que destaca la participació d’Eulária Piris tot i
els seus molts anys.

137. EsMifforn GranX(n (23 d’agost de 1917)- Cinc informants: Catalina Camps, Joana Camps,

Jusep Benajam (joves tots tres); Dr. Francesc i Mercadal i Mn. Miquel Timoner, rector.

La coHaboració de Mn. Miquel Timoner queda reflectida en el BDLC (XI, 29), juntament
amb el Dr. Camps, metge des Migjom Gran, que té entre seixanta i setanta anys, el seminarista

Jusep Benejam, i les filies del doctor, Catalina i Joana Camps. L’enquesta dura dos dies i mig.

138. AlaiorX6& (27 d’agost de 1917)- Onze informants: Josep Camps i Mascaré (12), Pere Pons i
Pons (11), Jaume Borras i Mercadals (14), Cristófol Mascaré i Quintana (13), Joan Sans
Mascaré (11), Magdalena Pons i Vilallonga (14), Anna Pons Vilallonga (12), Águeda Mascaré i
Quintana (11), Maria Rosselló i Uguet (11), Catalina Juanicó i Garriga (10); Mn. Jaume

Garriga.

163 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
166 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
16' Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
168 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
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El BDLC en fa referencia:

...cap Aló (Alaior) a on trobí Mn. Jaume Garriga, zelós Rector d’allá, (...) i me tengué un escabotell
d’alaurencs i d’alaurenques de vuit a tretze anys (XI, 31).

Per tots els indicis, sembla que Alcover desenvolupá la conjugado deis vuitanta-dos verbs en

un sol dia.

139. Maó169 (28 d’agost de 1917)- Francesc Pons i Sintes (18), Generós Tutzó i Pons (13),
Cosme Sans Pons (16), Antoni Tutzó i García (19), Mn. Pere Rosselló, rector de Sant Lluís,
Mn. Joan Rosselló, Ciutadella, Roser (15), Mn. Narcís Penedés, regent de Santa Maña. Al-lots
de Maó que m’han dita la pronúncia a Maó:170 Gabriel Orfila i Fedeüch (10), Francesc Suler i
Ginard (9), Germán Xavier i Cardona (12), Andreu Sans i Mus (10), Pere Ginier i Femenies

(13).

En les pagines del BDLC es fa esment de la visita i es destaca l’actuació d’un deis informants:
... preñe la diligencia de Mó, arribanthi devers les deu, i trop que m’esperava lo bon seminarista en

Francesc Pons i Sintes de part de l’amabilíssim Mn. Narcís Penedés, Regent de Santa Maria (...) tenint-me
fins i tot quatre seminaristes a punt, un d’ells el Pons i Sintes (BDLC, XI, 31).

Complementáriament, el BDLC (XI, 188) també dona noticia de l’enquesta que tingué lloc el
1920. Aleshores l’esperaven Francesc Pons i Sintes i Juan Bals i Orfila, i, per observar la

pronúncia genulna de Maó, es dirigeixen a la parroquia del Carme on enquesten quatre o cinc
escolanets. Sembla, pero, que en aquest darrer cas es tracta d’una enquesta centrada en

aspectes fonétics i no verbals.

140. Es CastelPx (30 d’agost de 1917)- Vuit informants: Joan Pons i Preto (19), Maria Victory i
Preto (12), Antoni Segur i Vilallonga (11), Bernat Vilallonga (11), Bernat Vilallonga i Tudurí
(10), Joan Fábragues i Victory (16); Beneta Prats i Vidal (48) i el rector Mn. Antoni Tavemer.

En BDLC ubica els informants esmentats:

...preñe el bobiot cap a es Castell (Vila- Carlos) a on trop un manacorí, de familia molt coneguda de la
meua, Mn. Antoni Tavemer, Rector d’aquesta vila (...) fenthi comparéixer un esbartinyol de seminaristes

169 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
170 Aquesta nova llista d'informants es troba en la página 140 de la llibreta. Ambdues es poden unificar perqué

el nom deis informants coincideix amb el que s’expressa en el BDLC.
171 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
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d’allá (...) i una tal Beneta Prats i Viudal, de 48 anys, nadiua també des Castell, ben trempada peí llenguatge
d’allá (XI, 32).

L’enquesta es perllongá durant tot el dia.

141. Sant Climenfi72 (10 i 11 de juliol de 1920)- Francisca Pons i Canteres (13), Joana Llulsa

Gunyalons i Pons (11), Joana Canteres i Cardona (12), María Capó i Benvingut (11), Mn.

Miquel Janer, rector, Antoni Pons i Carreres173 (8), Joan Socies i Amorós (7), Antoni Carretes i
Vilallonga (9), Gabriel Pons i Carreres (9), Benet Vilallonga i Sintes (12), Pere Carreres i

Vilallonga (12).

Alcover no pogué fer l’enquesta el 1917 “per falta absoluta de temps” (BDLC, XI, 33). El
BDLC, pero, fa esment de la visita de 1920:

Són les set, prench un carruatge i cap a Sant Climent, poblet a cinch kilómetres de Mahó, a on arribo
entradeta de fosca. Lo senyor Rector, Mn. Miquel Janer, vell amich meu (...), ja m’esperava. A Pacte

compareixen un estol d’al-lotes i d’allots de 8 a 13 anys, que lo Rt. Sr. Rector havia avisats perqué

venguessen a conjugar-me verbs i declinar-me mots sant-climenters. N’hi devia haver una trentena. Eren
massa, i d’ells triam (...) tots nadius de Sant Climent, fora un, nat a Sant Lluís pero que, quan tenia un any,

ja se muda amb sos pares a Sant Climent i no se n’és mogut mai (XI, 186-187).

142. SantUuís174 (29 d’agost de 1917)- Vuit informants: Francesc Orfila i Borras (12), Antoni
Tudurí i Sintes (10), Joan Gomila i Florit (9), Francesc Gomés i Olives (10), Lluís Portella i
Olives (13), Francesc Pons i Rotger (9),Tere Antoni Gornés i Olives (11); Mn. Antoni Orfila
Pons i Gabriel Martí Bella.

El BDLC esmenta alguns deis informants:
Vaig collar cap a Sant Lluís, el Rector d’allá, Mn. Pere Rosselló, ja m’esperava. (...) M’hi tengué un flotó de
santlluisers tenrals, de nou a tret2e anys, uns vilans, altres pagesos, sis entre tots. (...) També hi ajudaren
ferm los notables folÉloñstes d’allá, Mn. Antoni Orfila i Pons, de Sant Lluís mateix i en Gabriel Martí i Bella,
catalá, apotecari d’allá, avuy gendre del Dr. Camps des Migjorn Gran (XI, 32).

Eivissa

Ja s’ha comentat anteriorment que Alcover visita Eivissa per primer cop l’abril de 1902 i, més
endavant, el febrer 1909 (del 14 al 16 de febrer; cf. BDLC, IV, 185-189). En aquesta segona

172 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8
173 Els següents informants pertanyen a la mateixa localitat, pero es troben a la página 137 de la llibreta i no a la

página 135.
174 Les dades sobre els informants están incloses en el QC8.
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eixida, hi va estudiar la fonética i la conjugado amb dotze o tretze seminaristes, triats de la
ciutat mateixa i deis pobles de Jesús, Sant Carlos i Sant Jordi.

Acompanyat del rector del Seminari i de Mn. Macabitx, catedrátic del seminad, Alcover es va

dirigir al poblé de Sant Josep. A l’Escola Pública va triar deu o onze nois per fer l’enquesta.
Com que solament tenia un dia per completar l’estudi es va dirigir al seminari i hi va
entrevistar seminaristes d’altres localitats (Santa Eulária del Riu, Santa Gertrudis de Fruitera,
Sant Mateu d’Aubarca, Sant Lloren de Baláfia, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia,
Sant Jordi, Sant Caries de Peralta, Sant Rafel de Forca, Sant Agustí i Sant Antoni de

Portmany).175 El 1917 realitza la tercera eixida a Eivissa i, finalment, el 1921 hi fa la darrera

(BDLC, XII, 37).143.Sant Mateu d'Mubarcaxl(s (del 3 al 5 de febrer de 1921)- Sis informants: Marian Bonet i
Riera (15), Marian Riera i Tur (13), Miquel Riera i Cardona (13), Vicent Riera i Palau (12); Mn.

Domingo Ribes i Prats, Mossényer de Sant Mateu i Toribi Serrano i Pablo (mestre nacional).

El BDLC fa una referencia de l’enquesta feta a Sant Mateu:
M’hi present ab una carta de recomanació de l’IMm. Vicari Capitular Mossényer Domingo Ribes i Prats

(...) Li esplich l’objecte de la meua anada allá, li sembla de primera, i a l’acte mos espitxam a YEscola
Nacional, que está a trecentes o quatrecentes passes de la rectoría. Me fa avinent Mossényer que el mestre
és castellá. D. Toribi Serrano i Pablo de Ciudad Real, pero que ja parla eyvissenc i que és de bona part

/

ferm. (...) posa a la meva disposició quatre allotel-los que han nom (...) llavó l’escolanet de la Parroquia

que justament no pens a prendre-li el nom ni el llinatge. Per no destorbar els altres al-lots de l’Escola, ens
n’anam a la Rectoría i allá comencam la conjugada, pegantmoshi fins que fa fosca negra (BDLC, XII, 41-

42).144.Corona (1917)- En el BDLC no hi ha una referencia explícita de l’enquesta realitzada en

aquesta localitat —c£, pero, les observacions relatives a la vila d’Eivissa (147).145.SantJordi de ses Salines (1917) i 146. Jesús (1917)- Els únics comentaris que es troben en el
BDLC177 en relació amb aqüestes localitats remeten a l’eixida feta a Menorca i Eivissa el 1909.
Aquesta data, pero, no es correspon amb la que apareix en JLaFV.

175 En aquesta darrera localitat entrevisten un capellá.
176 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
177 L’endemá es dirigeixen en vapor cap a Eivissa. Els reben els MM. II. Sr. degá i Vicari Capitular (Dr. Mn. Joan

Mari), Mn. Yicenc Serra, canonge i rector del seminari, Mn. Joan Palau, Canonge, Mn. Isidor Macabitx, catedrátic
del seminari, Mn. Josep Riera, beneficiat de la Seu i D. Joan Cardona, germá del bisbe de Sion. Van al Seminari a
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147. Eivissa178 (1917 i 1921)- En els quadems de camp apareixen dues llistes d’informants, que

corresponen a dos períodes temporals diferents. En primer lloc, Mn. Josep Colomar i Tur
(vicari de Sant Antoni, Eivissa), Mn. Lluc Cardona (mossényer de Sant Josep), Pere Escanelles
i Sunye (mestre públic en Sant Josep), Catalina Planells Camp-vey (Eivissa), Miquel Planells

(mossényer de Santa Eulária), Manuel Sorá (mossényer de Sant Joan), Mn. Rafel Escandell,
Mn. Antoni Costa, Mn. Macabitx, Mn. Ferrer, Mn. Bufí, Sr. Cardona, famul.

Alguns d’aquests noms consten en les pagines del BDLC en relació amb l’eixida de 1917:
Ens hostatjam an el Seminari, antiga casa deis jesuites, a on trobam una de les fonts d’eyvissenc més

germines i abundoses que mai haguéssem topades, el cuyner d’allá, mestre Juan Ripoll i Seguí, nadiu de Sa-

Penya, barrí mariner de la Vila o ciutat d’Eyvissa. Altres n’aglapim de fonts ben bufarelles, per exemple,
Mn. Antoni Costa, Majordom del Seminari, nadiu de Santa Agnesa, parroquia de la regió muntanyenca

anomenada Curoncr, D. Manuel Sorá i Bonet, tenral de 17 anys, nadiu del barrí La Marina de la mateixa
Vila, que acaba de prendre el Batxiller; D. Ignasi Serra, seminarista a punt de prendre Ordes, nadiu de
Vila mateix; lo M. I. Mn. Rafel Escandell, nadiu de Formentera, novell canonge d’aquí; Mn. Josep Ferrer i
Guasch, nadiu de Sant Joan i Superior del Seminari; un tal Sr. Cardona, Famul del Seminari, nadiu de Sant

Rafel, i els Porters del mateix Seminari, pare i fill, Planells de llinatge i nadius de Santa Lletrudis. Amb

aquests elements i altres que s’hi arremolinen en esser mester, ens trobam a punt de fer l’estudi de

l’eyvissenc en totes les seues varietats i especialidats. Visitam els amics vells que tenim aquí i tots

s’ofereixen galantment a fermos costat, i més que tots mos ne fa l’Il lustríssim Sr. Mn. Bartomeu Ribes,

Degá d’aquesta Seu i Vicari Capitular a les hores d’aquesta perita Diócesi, que, si bé p’el Concordat

períoca agregarse a la de Mallorca, encara no s’hi es agregada” (XI, 23-24).
✓

Per fer l’enquesta, el Vicari Capitular recomana Alcover ais rectors deis pobles que ha de
visitar per fer-hi estudis lingüístics: Sant Francesc de Formentera (Mn. Vicens Planells i Tur),
Santa Eulária del Riu (Mn. Miquel Planells i Tur), Sant Joan de Labritja (Mn. Vicens Riera i

Costa), Sant Antoni de Portmany (Mn. Joan Bonet) i Sant Josep de sa Talaia (Mn. Lluc
Cardona).

✓

La segona llista consta en el mateix QC6 i conté informació sobre els “al-lots d’Eivissa que me

digueren la conjugació de vila”: set informants: Vicent Cardona i Tur (13), Josep Tur i Riera

(9), Josep Prats i Riera (11), Alfred Riera i Mari (10), Vicencp Serra i Ribes (12); també hi
consten com a informants: Joan Ripoll i Seguí (64) i Mn. Antoni Costa i Torres (77).

estudiar la fonética i la conjugació eivissenques amb dotze o tretze seminaristes, triats de la ciutat mateixa i deis
pobles de Jesús, Sant Caries i Sant Jordi de ses Salines.
r8 Les dades sobre els informants están incloses en el QC6.
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Aquesta referencia es troba ampliada en el BDLC, en el dietari corresponent a «Una altra
eixida a Eivissa» del 1921:

...cap a l’Escola Nacional de la Marina a carree de mon bon amic D. Juan Grinalt. Li demán quatre o cinc
al-lotons perqué me digan la conjugado de Vila i la Marina, i per lo matéis que siguen tots nadius d’aquí
mateix (XII, 37) (...) Dins lo juliol de 1917 ja fiu l’escorcoll de la conjugació eivissenca, que me digueren

quatre o cinc Superiors i Catedrátics del Seminari, un de Vila i els altres de la pagesia, de devers les

parróquies rurals de Sant Jordi (sur), Corona (Santa Inés), Sant Joan i Sant Rafel (nort) (BDLC, XII, 38)

L’enquesta continua l’endemá:
En bon dia de la Mare de Déu del Candeler, vénen uns quants d’aquells agosarats aHotineus en el
Seminari; i allá dins la cuina, arremolinant-se a nosaltres Mn. Antoni Costa, Majordom del mateix Seminari
i l’incomparable Mestre Juan des Pa,m ja som partits ells a descabdellar verbs i més verbs i jo a escriure
tota quanta forma verbal m’aboquen (BDLC, XII, 39).

148. Sant tráncese de tormentera180 (1917)- Senyors de Formentera (de Sant Francesc): Vicens
Tur i Tur181 de la Sevieta (Sant Franciscu), Francesc Mari, mestre nacional (Sant Francesc), i
Vicent Planells, mossényer (rector) de Sant Francesc —cf. la informado relativa a Eivissa

(147). A Formentera Alcover s’aturá dos dies, pero no es coneixen les dates exactes en qué
foren fetes les enquestes.

2.3.6. Alguerés
/

149. UAlgner182 (del 23 al 25 de juliol de 1913)- Alcover estudia la conjugació a l’Alguer amb
“tots aqueys minyons”: Ángel Squintu, Miquel Palomba, Efissi Quessa, Juan Favella, Josep
Tiloca, Antoni Lobrano, Josep Costa, Josep Suggiu.

El BDLC en dona noticia:

Com hem hagut diñar, en Palomba m’ha presentat quatre o cinc nois de la seva escola per fer amb ells l’estudi de
la conjugació algueresa (VII, 348).

179 Fa referéncia a Mestre Juan Ripoll i Seguí, el cuiner del Seminari.
18(1 Les dades sobre els informants están incloses en el QC10.
181 És esmentat a l’“Eixida a Eivissa i Formentera” (BDLC, XI, 23-59). Tanmateix, no hi ha cap altra informació

complementaria en el BDLC.
182 Les dades sobre els informants están incloses en el QC10.
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2.4. Organització i sistematítzació de les dades resultants

Les diverses informacions que es troben en els dietaris incideixen, entre d’altres, en aspectes

relatius a les localitats, ais informants o a la metodología emprada en el procés d’enquestació.

Aquests aspectes s’han provat de sistematitzar en les pagines anteriors. Tanmateix, no hi cap
mena d’informació —peí que fa a l’ámbit verbal— en relació amb el procediment que es va

seguir en l’ordenació i en la disposició de les dades verbals un cop recopilades. La raó cal
buscar-la en el fet que Alcover no s’encarregá, en principi, directament d’aquesta tasca, sino

que fou Molí, com consta en la portada i en la introducció de LaFV, qui la dugué a terme.

Quant al tractament deis materials dialectals, solament es posseeix informació sobre el

processament de les dades lexicográfiques que havien de nodrir el Diccionañ, les quals són el
resultat, d’una banda, de Pestudi de manuscrits i incunables que es troben en les principáis

biblioteques i, d’una altra, de la recopilació de dades subministrades pels diversos
col-laboradors de YObra del Diccionañ i, principalment, de la tasca d’enquestació duta a terme

per Alcover a través de les múltiples eixides filológiques que efectúa.

Peí que fa al procediment utilitzat en l’ordenació d’aquest material, el mateix Molí indica que

les mils i mils de notes que es van recollir durant les eixides van ser copiades posteriorment en
fitxes. D’aquesta manera, es recopilaven els resultats de les enquestes en llibretes, que després
havien de ser transcrits en cédules, les quals, ordenades alfabéticament, servirien de base per a
la redacció del diccionañ (Molí 1970: 93).

Tanmateix, i a diferencia d’aquest tipus de dades, es desconeix el tractament que van rebre els
materials verbals recopiláis en les diverses llibretes de camp origináis i que van esdevenir mes
tard les dades editades en LaFV. Es pot preveure que aquests materials es van depurar mercés
a un procés d’£escatatge’ —com consta en la portada d’algunes llibretes— i van passar a

engruixir uns altres quaderns. S’ignora, pero, quins criteris es van aplicar per incloure o

desestimar determináis verbs, tot i que es pot intuir un criteri de representativitat que ja ha
estat exposat en l’epígraf § 1.3 del primer capítol. I, encara, és previsible un altre procés
ulterior d’escatatge que es deuria d’haver aplicat també en el pas deis materials de la segona

llibreta a les dades verbals definitives que apareixen en l’obra editada.

Així, i per posar un exemple, en els dotze quaderns de camp localitzats hi ha un nombre reduit
de verbs {mirar i passejar) que formen part de la I conjugado —deixant de banda els verbs
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algueresos que substitueixen realitzacions verbals que no són usades en aquesta varietat
dialectal—, tanmateix, cap deis dos verbs no és indos en el recull imprés tot i que podrien ser

molt útils per confrontar els resultáis desinencials en localitats en qué aquests verbs s’utilitzen.
Molí, dones, no dona cap raó ni d’aquesta ni d’altres decisions, ni informa sobre la

metodología emprada en l’ordenació de les dades verbals.

D’altra banda, ja s’ha suggerit que la disposició de les dades en LaFV, tot i respondre a un

procediment de sistematització —que ve justificat en darrer terme per qüestions d’espai—,
genera en alguns casos confusions i errors. Així, i al marge de certes omissions inevitables que

es produeixen en treballar amb un nombre tan elevat de dades —la suma de les formes verbals
de LaFVi la deis quaderns de camp inédites arriba ais 475.000 registres— els resultáis són, en

general, prou aclaridors, per bé que és necessari, per tal de fer-ne una descripció sistemática,

aprofitar la informado lingüística que s’inclou en els dietaris del BDLC i que fa referencia a

aspectes fonétics i morfológics propis de cadascuna de les localitats enquestades. Amb aquesta

informado, i la subministrada per les llibretes de camp, es pot procedir satisfactóriament a

l’análisi de les formes verbals.

Peí que fa a la sistematització deis materials verbals, pot intuix-se una disposició lineal deis
resultats sense una confrontado simultánia ni posterior de les dades obtingudes en cadascuna
de les localitats. Un cop d’ull ais diferents quaderns de camp que recullen un primer nivell de

/

sistematització de la majoria de les formes verbals que apareixen en LaFV constata la voluntat
d’Alcover de definir la naturalesa fonética de les desinéncies verbals mitjancant la transcripció
de les dades d’una manera prou estricta per tal de representar els diversos matisos —labials,
velars, palatals, nasals...— que poden adquirir les diferents vocals átones, en especial en

posició final de mot. Aquesta plasmado precisa de les dades des d’un punt de vista fonétic es

troba novament en l’obra editada, amb l’aparició d’un conjunt de diacrítics que, col-locats sota

les vocals en qüestió, es fan, de vegades, difícils d’interpretar. El resultat final és encara un

altre: la manca de coincidéncia de les representacions d’aquestes vocals en uns contextos

determináis i una pluralitat de resultats al-lofónics, encara que és intuitivament factible suposar

que la realització de les vocals fináis de les desinéncies de les diferents persones de l’imperfet
d’indicatiu en una mateixa localitat haurien de ser totalment idéntiques sigui quina sigui la

conjugado que es desgrani.
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L’observació de les dades, pero, manifiesta, en ocasions, uns resultats no coincidents en les
mateixes persones d’un temps idéntic de verbs diferents conjugats en una mateixa localitat.

Aqüestes apreciacions permeten de suposar la disposició lineal de les dades enquestades sense

dur a terme un acarament deis resultats fonétics d’un mateix temps en una mateix indret.

Aquest comentari no és en realitat una crítica, atés que és comprensible que Alcover —i
després Molí en l’ordenació deis resultats— volgués plasmar els matisos de les diferents
vocals, la naturalesa de les quals, com és sabut, depén de factors múltiples. Les vocals átones,

per exemple, poden experimentar diferencies articulatóries notables en fundó del parlant, la
variant dialectal o el context segmental. LaFV no fa més que constatar aquesta diversitat de
realitzacions al llarg del domini lingüístic caíala. D’altra banda, a un treball d’aquesta magnitud
no es pot exigir un nou viatge o una nova enquesta per tal de comprovar els casos dubtosos o

problemátics, per bé que Alcover visita diverses localitats més d’un cop. Tret d’aquestes
asistematicitats, certament justificables, resta un conjunt de dades dialectals que constitueix el
dolí més abundós d’informació sobre morfología verbal dialectal de qualsevol llengua
románica, que ha estat, com afirma Wheeler (1984: 425), encara poc aprofitat.

Els resultats de l’enquesta sobre la conjugació s’han plasmat en la versió edita en forma de
llistes de radicáis i de desinéncies que esperen ser analitzades i interpretades. Des del punt de
vista de la dialectología tradicional, la translació de les dades enquestades s’ha efectuat gairebé

/

sempre en forma d’atles lingüístics, que aplegaven un conjunt de mapes dialectals l’objectiu
deis quals era relacionar gráficament les respostes dialectals amb la zona geográfica

corresponent. La possibilitat de cartografiar la totalitat de les dades de LaFV es preveu com

una tasca complexa, prolongada i dificultosa —tot i que possible si es disposa deis recursos

suficients. El nombre tan elevat de localitats objecte d’estudi i la xifra total de verbs enquestats

fan pensar en una important despesa económica i temporal.

Les dades de LaFV permeten també el desenvolupament de treballs comparatius amb
materials verbals recollits en dates posteriors. Aquesta voluntat contrastiva hauria de ser

l’estímul per iniciar un treball de recopilació de dades verbals, tan sistemátic i complet com el

que va dur a terme Alcover, a cárrec d’un temps i d’uns recursos humans, que s’auguren,
certament, elevats i costosos.
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3. L’ÁMBIT D’ESTUDI

Les pagines del BDLC recullen les diferents propostes que Alcover va presentar en relació
amb la divisió dialectal del domini lingüístic catalá. Aquest capítol esbossa les seves tres

classificacions, que es concreten definitivament en la tercera i darrera, segons la qual el
territori catalá es divideix en sis árees dialectals. Alcover aplica aquesta partió tant en Pedido
del DCVB com en LaFV.

D’altra banda, i complementáriament a la proposta de divisió dialectal, el present capítol
destacará també determináis factors sociolingüístics que van incidir en el procés

d’enquestació i que van contribuir a atorgar a les variants morfológiques, fonológiques i

fonétiques que configuren les formes verbals recollides per Alcover la seva fesomia
característica segons la seva ubicado geográfica. Així, en primer lloc, es realitzará una

aproximado demográfica a les localitats enquestades, tot provant de cercar-hi —si existeix—

Paplicació d’un criteri de selecció. A continuado, es desenvoluparan les diferents variables
socials que podien haver intervingut, juntament amb la variado geográfica, en la variado
verbal. Finalment, es destacaran les actituds lingüístiques que s’han pogut apreciar en alguns
deis informants enquestats.
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3.1. La divisió dialectal

En un principi, la divisió dialectal proposada per Alcover1 es basava en el comportament de
la terminació de primera persona del singular del present d’indicatiu deis verbs de la primera

conjugació, la qual, per bé que históricament en catalá no presentava desinencia (cani), en

algunes territoris es refo^á posteriorment amb una -e {canté), amb una -o {cantó), amb una -u

{cantií) o amb una -i {canté). I encara en determinades zones, algunes d’aquestes vocals es van

refor9ar amb elements velars {cantee, cántic, cántuc) o dentáis {cántnt). A partir, dones,

d’aquestes desinéncies, Alcover estableix una primera divisió en cinc dialectes, que incloia:2

1. Catalá oriental: el catalá de la provincia de Girona, Barcelona i Tarragona fins a la Conca i
Ribera de l’Ebre.

2. Catalá occidental: el catalá de Lleida.

3. Catalá rossellones-, el catalá del Rosselló, Vallespir i Conflent.
4. Valencia: el catalá de la Ribera d’Ebre, alt Maestrat i Regne de Valencia.
5. Catalá de les Balears.

Aquesta divisió és, posteriorment, ampliada a set árees dialectals, per raó d’una diversificació
formal de la desinencia de primera persona del present d’indicatiu i perqué en la primera

proposta el territori catalá no estava considerat en tota la seva globalitat:

1. Catalá pirinenc oriental, que s’estén peí Capcir, la Cerdanya (espanyola i francesa), el
Conflent, el Vallespir, el Rosselló i l’Alt Empordá; és a dir, inclou les regions de Cadaqués i

Campmany, Macanet de Cabrenys, Olot, Camprodon, Rocabruna, Ripoll i la Valí de Ribes.
La característica que presenta aquesta varietat dialectal és fer la primera persona del present
d’indicatiu en -i ([kánti]). Altres localitats com Camprodon, Rocabruna i Campmany poden

✓

alternar entre una desinencia reforcada amb un element velar -ic ([kántik]) i unes desinéncies

en -u, -uc ([kántu], [kántuk]). Alcover atribueix la preséncia de les darreres desinéncies en

aquesta zona a la influéncia deis dialectes veins.

1 Vegeu “Dialectes catalans i llur estensió i característiques principáis” (BDLX, X, 519-522).
2 Vegeu “Yarietats dialectals que presenta’l catalá. ¿S’han d’esvair, reduint-les a la uniformidat? ¿Hem de

centralisar la llengua?” (BDLC, 1,149-158).
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2. Catalá oriental, que s’estén de Figueres cap al sud fins a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, la

regió d’Amer i de Girona fins a Tossa. La característica d’aquest dialecte és el refo^ament
velar o dental de la primera persona del singular de present d’indicatiu ([kántuk], ([kántut]).
També s’usa la desinencia -u, sense refor9, a causa de la penetrado del caíala central.

3. Catalá central, que s’estén al llarg de la zona restant de la provincia de Girona (Lloret,
Blanes, Caldes de Malavella i les Guilleries), tota la provincia de Barcelona i més de mitja de

Tarragona —el Penedés, Santa Coloma de Queralt, la Conca de Barbera, el Vendrell i el

Camp de Tarragona. Aquest dialecte fa la desinencia esmentada en -u, que, com constata

Alcover, ha anat penetrant progressivament en els dialectes septentrionals. Dins aquesta área,

pero, hi ha encara alguna clapa de la terminado -uc ran de la divisoria amb el dialecte
occidental. En efecte, a Vilanova d’Escomalbou, Alcover va detectar l’any 1914 la desinencia
-uc.

4. Catalá occidental, que és parlat a Andorra, l’Alt Urgell i el pía d’Urgell, la banda nord i nord-
oest de la Segarra, el Pallars, la Ribagorca, la Llitera, la Ribera baixa del Cinca i les Garrigues;
és a dir, a tota la provincia de Lleida, tret de la Valí d’Aran. Cal afegir-hi també el Priorat i la
Ribera d’Ebre —la meitat occidental de la provincia de Tarragona i tota la banda nord de la

provincia de Castelló, fins a la línia que determina Alcalá de Xivert, Vilanova d’Alcolea, Bell-
lloc del Pía, les Useres, Xodos, Vis tabella de Maestrat. Aquest dialecte compren, dones, més
de les dues terceres parís d’aquesta provincia. L’área esmentada pronuncia en -o la primera

persona del singular del present d’indicatiu. En alguns indrets, Alcover va detectar sectors

que refo^aven la desinencia amb una consonant velar (-ot); entre altres, la vila de Porrera.

5. Valenciá, que s’estén des de la resta de la provincia de Castelló que no és de parla
aragonesa fins a la provincia de Valencia (no aragonesa) i a la provincia d’Alacant (no
castellana). Es caracteritza per la desinencia -e en la primera persona del present. També en

aquesta zona Alcover va trobar sectors amb desinencia refo^ada -ec (per exemple, a

Torreblanca, entre Castelló i Alcalá de Xivert). En aquesta área la divisió entre valenciá i
catalá occidental podria obeir encara a un altre criteri: la terminació de l’imperfet d’indicatiu
en -ara, -era, -ira, en lloc de les formes en -as, -és, -ís. S’introdueix, així, implícitament un
criteri morfológic. Geográficament, la primera forma esmentada de l’imperfet de subjuntiu
s’estén des de Santa Pola, Elx, Crevillent i Monóver fms a Morella. En canvi, Alcalá de
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Xivert, Vinarós i tota la regió de Tortosa i la Ribera d’Ebre fan l’imperfet de subjuntiu en -as,

-és, -ís.

6. Algueres. Aquest dialecte conserva la primera persona del singular del present d’indicatiu
sense desinencia, tret que també comparteix amb el balear. Atés que no és un tret exclusiu
distintiu, Alcover va recorrer a diversos trets fonétics que caracteritzen aquest dialecte: d’una

banda, un procés de neutralització de /e/, /e/ i /a/ en [a] en posició átona;3 d’una altra,

diverses alteracions consonántiques: r + 1 > lt, r + n/b > ln / Ib, la -d- i la -1- intervocáliques

passen a [r]; el grup -dr- intervocálic esdevé [r].

7. balear, que es caracteritza per l’abséncia de desinencia en la primera persona del singular
del present d’indicatiu, i presenta addicionalment uns trets for9a arcaitzants.

El 1930, en la Introducáó de la primera edició del DCVB, Alcover presenta una altra divisió
més restrictiva, basada en uns criteris de carácter foneticomofológic,4 que coincideix amb la

que apareix en LaFV, en la qual el terme caíala central és absorbit per la denominado caíala
oriental. El domini catalá resta, dones, subdividit en sis árees dialectals, una de les quals —la
balear— conté, de manera implícita, tres subdialectes.

1. Pirinenc oriental.5 es caracteritza per la desinencia -i del present d’indicatiu, refo^ada amb
una consonant velar en alguns pobles com Rocabruna, Campmany, Olot i Camprodon.

Aquesta área inclou territorialment tota la Catalunya francesa (Rosselló, Conflent, Vallespir,
Capcir i Cerdanya), la Cerdanya espanyola i tota la regió septentrional de la provincia de
Girona, que integra, de llevant a ponent, Cadaqués, Rabos d’Empordá , Mollet, Masarac,
Pont de Molins, Sant Llorenc de la Muga, Besalú, Olot, la Pinya, Ripoll, Aranyonet,
Gombrén, i arriba fins a Andorra, seguint els límits de la Cerdanya.

3 Amb algunes excepcions, pero; vegeu nota 125 del primer capítol d’aquest volum.
4 La combinado de la primera persona del singular del present d’indicatiu i de la desinencia de l’imperfet de

subjuntiu, trets que ja havien estat esbossats en la divisió anterior. Yegeu Yeny (1985: 33).
5 El terme 'Pirinenc oriental coincideix formalment amb Pjrénées Orientales, nom del Departament de l’estat

francés creat el 1790 amb la divisió administrativa de la República Francesa, que compren l’antiga provincia del
Rosselló (vegueries de Rosselló, Yilafranca de Conflent i Cerdanya-Sallagosa i sotsvegueries de Vallespir i
Capcir i la veguería llenguadociana de la Fenolleda, llevat de la Yall de Santa Creu). La capital és Perpinyá i es
divideix en 3 districtes o arrondissements (els de Ceret i de Prada, a més del de Perpinyá), en 18 cantons i en 232
municipis.
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2. Caíala oriental, presenta la vocal -u en la desinencia de la primera persona del singular. A
l’extrem nord (Baix Empordá i Girones) aquesta vocal es pot refo^ar amb una consonant

velar o dental. Com s’ha indicat anteriorment, aquest refor9 velar també pot aparéixer a

l’extrem oposat (a Vilanova d’Escornalbou). Geográficament, el catalá oriental compren tota

la part meridional i central de la provincia de Girona, la provincia de Barcelona (tret de
l’extrem occidental, a l’oest de Calaf), una part de la provincia de Lleida (Gósol, Sant Lloren
de Morunys, Solsona i Vallmanya) i tota la part nord-est de la provincia de Tarragona, que
arriba peí sud fins més avall de Mont-roig.

3. Catalá occidental: presenta la desinencia -o reforcada, en algunes localitats, amb una oclusiva
velar. S’estén per Andorra i tota la provincia de Lleida —tret de la Valí d’Aran i l’extrem est

(Cerdanya i Conca del Cardoner, que pertany al catalá oriental)— a través de la franja que

compren les províncies d’Osca, Saragossa i Terol, que está limitada per l’oest per Castanesa,
les Paüls, Abella, Beranui, Cardileño, Serradui, la Pobla de Roda, Roda de Riba-roja, Güel

(agregat al municipi aragonés de Graus), Lasquarri, Soler, Pociello, Benavarri, Purroy, Valón,
Gabasa, Peralta de la Sal, Quatrecorts, Rocafort, Pelegrinyó, Tamarit de Llitera, Alganyó,

Esplús, Belver, Ossó, Almudéfer, Zaidin, Velilla de Cinca, les Casetes, Fraga, Torrent de
Cinca, Sant Salvador, Mequinensa, Faió, Nonasp, Favara de Matarranya, Maella, Massalió,
Valí del Tormo, Mas del Llaurador, Valljunquera, la Codonyera, Fórnols de Matarranya, la
Cerollera, la Ginebrosa i Aiguaviva de Girones; també s’estén per tota la part occidental i
meridional de la provincia de Tarragona i la zona nord de la provincia de Castelló fins a

Alcalá de Xivert.

4. Valencia: per delimitar aquesta área, Alcover aplicá dos criteris: d’una banda, la desinencia
-e de la primera persona del present d’indicatiu, re focada en algún indret amb una consonant
velar (Torreblanca); d’una altra, i atés que una part del territori septentrional valenciá utilitza
la desinéncia -o en el present d’indicatiu i, per tant, la desinéncia -e no resulta un tret

discriminador, es recorre a la formació de l’imperfet de subjuntiu en -ara, -era i -ira, que es

contraposa a -as, -és i -ís. Geográficament, aquest dialecte abra9a les províncies de Castelló,
Valéncia i Alacant, tret de l’área de parla aragonesa o murciana i de la zona septentrional de
la provincia de Castelló.

5. Balearle. comprén les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera. Es
caracteritza per presentar la primera persona del singular del present d indicatiu sense
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desinencia. Subdialectalment, engloba, segons la divisió proposada en LaFV, les varietats

mallorquína, menorquina i eivissenca, la darrera de les quals inclou també el formenterer.

6. Algueres-. és parlat a la ciutat de l’Alguer i, al marge de coincidir amb el dialecte balear en la

representado del present d’indicatíu, compta amb un conjunt de trets particulars que ja han
estat explicitats en l’anterior proposta de divisió dialectal.

Addicionalment, Alcover aplica altres criteris que afecten el vocalisme i el consonantisme per
delimitar secundáriament un dialecte d’un altre. Així, el catalá oriental es diferencia del catalá

occidental peí fet de perdre la distinció entre o i u átones i entre a i e átones. La frontera

geográfica entre aquests dos dialectes ve marcada pels territoris banyats peí Llobregat i els
seus afluents, que se sitúen en la zona oriental, i per l’área que configuren les terres

recorregudes peí Segre, l’Ebre i els seus afluents que pertanyen a Tarea occidental. D’altra
banda, un tret que distingeix el catalá occidental i el valenciá és la conservado per part del

primer de la -d- procedent de la -T- llatina intervocálica. Finalment, Tabséncia de la neutra

tónica i la pérdua quasi general de Tarticle salat diferencia els dialectes continentals del balear.

Malgrat Testabliment d’aquestes divisóries —incipients isoglosses, en definitiva—, Alcover és
conscient de la dificultat que suposa determinar una frontera clara entre dos dialectes, per
raó que en la conjunció d’ambdós es poden produir alternativament solucions de transido

*

entre un dialecte i un altre.

En alguns d’aquests dialectes, Alcover delimita encara varietats subdialectals caracteritzades

per la realització de fenómens fonétics o morfológics particulars (per exemple, el capcirés, el
salar i l’apitxat). Aquesta subdivisió, pero, no afecta l’estructura dialectal proposada a LaFV.

Segons la darrera divisoria proposada, i considerant el nombre de localitats que apareixen en

LaFVintegrades en cadascuna de les árees esmentades —cf. (13), les xarxes de localitats més

espesses formen part del pirinenc oriental i del balear, amb 25 i 30 localitats, respectivament.
L’área balear integra, al seu tom 14 localitats del subdialecte mallorquí, 10 del menorquí i 6
de l’eivissenc. La xarxa es va aclarint progressivament en la zona del catalá occidental, amb
34 localitats, i del catalá oriental, amb 38. La área corresponent al valenciá compta amb 24
localitats enquestades. En darrer terme, cal afegir-hi la ciutat de TAlguer.
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(13)
Pirinenc oriental Catalá oriental Catalá occidental Valencia Baleáric
1. Canet de Rosselló 26. la Pobla de Lillet 63. Alós d'Aneu 96. Morella 119. Pollenpa
2. Mosset 27. Figueres 64. Isavarre 97. Vinarós 120. Alcúdia
3. Noedes 28. Bagá 66. Boí 98. Benassal 121. Sa Pobla
4. Formiguera 29. Crespiá 65. Esterri d'Aneu 99. Alcalá de Xivert 122. Sóller
5. Prada 30. Camallera 67. Andorra la Vella 100. Llucena 123. Santa

Margalida
6. Argelers 31. Mieres 68. Llavorsí 101. Castelló de

la Plana
124. Artá

7. Porté 32. l'Escala 69. Vilaller 102. Sagunt
(Morvedre)

125. Binissalem

8. Montlluís 33. Sant Llorenc
de Morunys

70. la Torre
de Cabdella

103. Llíria 126. Esporles

9. Fontpedrosa 34. Berga 71. Bonansa 104. Valencia 127. Ariany
10. Angostrina 35. Torelló 72. el Pont de Suert 105. Sueca 128. Sineu

11. Ceret 36. Amer 73. Sort 106. Gandía 129. Son
Cervera

12. Arles 37. Girona 74. la Seu d’UrgeU 107. Benigánim 131. Palma

13. Sallagosa 38. Solsona 75. la Pobla de Segur 108. Pego 132. Manacor

14. Puigcerdá 39. Sant Bartomeu
del Grau

76. Organyá 109. Patró (Valí
de Gallinera)

133. Felanitx

15. Prats de Molió 40. la Bisbal

d'Empordá
77. Tremp 110. Cocentaina 134. Fomells

16. Macanet
de Cabrenys

41. Vic 78. Benavarri 111. Benissa 135. Ciutadella

17. Campmany 42. Sant Hilan
Sacalm

79. Sant Salvador
de Tolo

112. Tárbena 136. es
Mercadal

18. Martinet 43. Arbúcies 80. Ponts 113. Alcoi 137. Ferreries

19. Rocabruna 44. Sant Feliu
de Guíxols

81. Artesa de Segre 114. Biar 138. es Migjom
Gran

20. Cadaqués 45. Centelles ' 82. Tamarit de
Llitera

115. la Vila Joiosa 139. Alaior

21. Camprodon 46. Tossa de Mar 83. Balaguer 116. Monóver 140. Maó

22. Ribes de Freser 47. Manresa 84. Pradell de Sió 117. Alacant 141. es Castell

24. Ripoll 48. Lloret de Mar 85. Cervera 118. Elx 142. Sant
Climent

25. Olot 49. Blanes 86. Bellpuig 143. Sant Lluís

50. Pineda de Mar 87. Lleida 142. Sant Mateu
d'Aubarca

*

51. Caldes
de Malavella

88. Sant Martí
de Maldá

144. Corona

52. Granollers 89. Fraga 145. Sant Jordi
de ses Salines

53. Canet de Mar 90. la Granadella 146. Jesús
54. Igualada 91. Riba-roja d'Ebre 147. Eivissa

55. Terrassa 92. Falset 148. Sant
Francesc de
Formentera

56. Sta. Coloma
de Queralt

93. Gandesa

57. Barcelona 94. Calaceit

58. Vilafranca
del Penedés

95. Tortosa

59. Yalls
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Pirinenc oriental Catalá oriental Catalá occidental Valenciá Baleáric

60. Reus

61. Vilanova
d'Escomalbou

62. Tarragona

Alguerés
149. l’Alguer

Des d’una altra perspectiva, i amb la finalitat de limitar i classificar el domini catalá, ara des
d’un punt de vista geográfic i administratiu, Alcover dibuixá el territori de parla catalana a

«Geografía i estadística de la llengua catalana», article indos a les “Notes de Gramática
Catalana”, que apareix en el BDLC (X, 517-519).6 Els subgrups resultants són mes

nombrosos que en les particions anteriors, que es basaven en un enfocament estrictament

lingüístic. Tanmateix, l’addició d’alguns deis territoris definits permet implícitament de
delimitar els diferents dialectes del catalá, atés que s’indiquen les localitats que fan de frontera
dialectal. En alguns casos, els territoris que integren el domini catalá compten a més amb una

informado demográfica. Alcover determina dotze agrupacions:

1. La ciutat de l’Alguer a la Sardenya, “ab devers 15.000 ánimes i Bisbe propi”.
2. Les Ules Balears.

3. Quasi tot el Departament deis Pirineus Orientáis (Rosselló, Vallespir, Conflent, Capcir i

mitja Cerdanya).
4. El Principat, que inclou les províncies de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida (excepte la
Vaü d’Aran).
5. Les valls d’Andorra, “que formen un menut Principat independent que té lo catalá per

llengua oficial i per Príncep lo Rdm. Sr. Bisbe d’Urgell, que hi exerceix ab Fran9a, un any per

hom, lopoderjudicial.
6. Una bona part de la provincia d’Osca, comen9ant per sota les Muntanyes Maleides per la
Valí de Barravés, la conca de l’Isábena fins a Soler, de manera que la línia divisoria passa per

les viles de Laguarres, Pociello, Benavarri, Purroi, Valón, Gabasa, Peralta de la Sal,

Quatrecorz, Rocafort, Pelegrinyón, Tamarit de Llitera, Alganyó, Esplús, Belver, Ossó,
Almudéfer, Saidí, Velilla de Cinca, les Casetes, Fraga, Torrent de Cinca, Sant Salvador, on

6 Aquesta informado, al seu tom, está extreta del Instituto Geogr. Estad. Nomenclátor de España, 1906; J.
Hadwiger, Sprachgrepen und Gren^mundarten des \ Talenáanisben, Zeitsch. f. R. Ph. —1906— p. 712 ss.; Gróber
Grundiss, I, 544.
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s’acaba la provincia d’Osca. L’área de parla catalana inclou 54 ajuntaments i la població
arriba a 44.196 habitants, segons el cens de 1910.7
7. Una part de la provincia de Saragossa, que inclou les viles de Mequinensa, Faió, Nonasp,
Favara i Maella, que formen part del partit judicial de Casp. Aquest territori inclou cinc viles

que compten a les 12.650 habitants.
8. Un part de la provincia de Terol, que compta amb una població de 27.192 habitants.

Geográficament, inclou les localitats d’Aiguaviva de Girones, del partit judicial de Castellote,
la Codonyera, la Ginebrosa, Massalió, Valí del Tormo, i Valljunquera, del partit judicial

d’Alcanyís, i tot el partit judicial de Vall-de-roures. La partió lingüística, de nord a sud, passa
arran de Massalió, Valí del Tormo, Mas del Llaurador, Valljunquera, la Codonyera, Fómols
de Matarranya, la Cerollera, la Ginebrosa, Aiguaviva de Bergantes i Torre d’Arca, deixant
totes aqüestes localitats a má esquerra.

9. Quasi tota la provincia de Castelló. Anant de nord a sud, forma la divisió lingüística el riu

Bergantes, deixant a má esquerra Sorita, Ortells, Villores fins a Forcall, prop de Morella, on
la partió deixa aquest riu i gira a má dreta, passant entre la Todolella, de llengua aragonesa, i

Saranyana, de llengua catalana, on gira a l’esquerra, agafant la partió de la provincia, fins que

la deixa cap a Vistabella del Maestrat, de llengua valenciana, i segueix cap avall deixant

sempre a má esquerra Benafigos, Xodos, Atzeneta del Maestrat, Llucena, Figueroles
d’Alcalatén, les Useres, Costur, l’Alcora, Ribesalbes, Suera, Artesa, Tales, Betxí, Artana,

Esüda, Vilavella, Fondeguilla, Valí d’Uixó i Algar, on acaba la provincia de Castelló. Així,
/

román fora del domini del catalá tota la regió de Segorb. El cens de l’any 1910 indica que

deis 322.213 habitants que s’hi compten, 72.461 són de llengua aragonesa; els altres són de

llengua catalana. D’altra banda, deis 140 ajuntaments de la provincia, 81 són de parla
catalana.

10. Una quarta part del territori de la provincia de Valencia. La part que parla valenciá és tot
el litoral. La partió lingüística amb l’aragonés (xurro), anant de nord a sud, deixa a má
esquerra Algímia de la Baronia, Torres Torres, Estivella, Albalat de Segart, Petrés, Gilet,
Serra de Portaceli, Olocau de Carraixet, Casinos, Llíria, Benaguasil, Vilamarxant, Riba-roja de

Túria, Manises, Xirivella, Aldaia, Alaquás, Torrent, Paiporta, Montserrat d’Alcalá, Turís,

Montroi, Llombai, Catadau, Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar, Masalavés, Benimuslem, Alberic,
Carcaixent, Vilanova de Castelló, Sallent de Xátiva, Estubeny, Llosa de Ranes, Roglá i

7 Tot i que no ho explícita, és probable que Alcover s’estigui referint al Censo de la población de España según el
empadronamiento hecho en la Península i islas adyacentes, Madrid: Talleres de la Dirección General del Instituto
Geográfico.
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Corberá, Llanera de Ranes, Torrella de la Costera, Cerda, l’Alcúdia, Montesa, Vallada,

Moixent, la Font de la Figuera, on acaba la provincia de Valencia. De 884.298 habitants

(segons el cens de 1910) n’hi ha 726.067 de llengua valenciana i només 158.067 de llengua

aragonesa. De 263 ajuntaments, n’hi ha 69 d’aragonesos i 194 de parla catalana.
11. La major part de la provincia d’Alacant. La divisió dialectal, anant de nord a sud, deixa a

má esquerra Banyeres de Marida, Beneixama, el Camp de Mirra, Canyada de Biar, Biar, Onil,
Castalia, Tibi, Petrer, Monóver, el Pinos, Novelda, Agost, Sant Vicent del Raspeig, Val

Llarga, Elx, Crevillent i Santa Pola. De 512.634 habitants (segons el cens de 1910), n’hi ha
277.362 de parla valenciana i 135.272 de parla castellana; de 139 ajuntaments, n’hi ha 32 de

llengua castellana i 107 de parla valenciana.
La suma total d’habitants de tots aquests territoris de parla catalana és de 4.077.594
habitants. Alcover, pero, precisa que cal restar a aquesta xifra els parlants castellans, deis

quals no se s’ha precisat el nombre.

3.2. El context geográfic

Són pocs els dietaris que inclouen una informació estrictament lingüística en relació amb les
localitats visitades. Amb freqüéncia, les eixides es complementen amb observacions sobre els
col-laboradors, la selecció deis informants i fets anecdótics que s’esdevingueren al llarg del

procés d’enquestació. En alguns casos, Alcover descriu de manera impressionista les
localitats visitades i en molt poques ocasions ofereix informació detallada sobre el nombre
d’habitants, sobre l’extensió del territori o sobre altres informacions de carácter quantitatiu.

En relació amb la divisió comarcal, les localitats enquestades encaixen en les següents

comarques —cf. (14). Cal teñir en compte que, peí que fa a la recollida de dades verbals, la

referencia, per a Alcover, sembla que és la divisió comarcal, que en el seu temps coincideix

parcialment amb Tactual. Així, el BDLC indica 20 de juny: “M’embarc cap a Alacant per
acabar Tenquesta de la conjugado vivent dins totes les comarques de la nostra llengua”

(BDLC, X, 165).
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(14)
Pirinenc oriental

Localitat Comarca Provincia, departamenf
Ma^anet de Cabrenys Alt Empordá Girona

Campmany Alt Empordá Girona

Cadaqués Alt Empordá Girona
Porté Alta Cerdanya Pirineus orientáis
Montlluís Alta Cerdanya Pirineus orientáis

Angostrina Alta Cerdanya Pirineus orientáis

Sallagosa Alta Cerdanya Pirineus orientáis

Formiguera Capcir Pirineus orientáis

Puigcerdá Baixa Cerdanya Girona
Martinet Baixa Cerdanya Girona
Mosset Conflent Pirineus orientáis

Noedes Conflent Pirineus orientáis

Prada Conflent Pirineus orientáis

Fontpedrosa Conflent Pirineus orientáis

Rocabruna Garro txa Girona
Olot Garro txa Girona

Camprodon Ripollés Girona
Ribes de Freser Ripollés Girona

Sant Joan de les Abadesses Ripollés Girona

Ripoll Ripollés Girona

Canet de Rosselló Rosselló Pirineus orientáis

Argelers Rosselló Pirineus orientáis

Ceret Yallespir Pirineus orientáis

Arles Yallespir Pirineus orientáis

Prats de Molió Yallespir Pirineus orientáis

Catalá oriental

Localitat Comarca Provináa

Valls Alt Camp Tarragona
Figueres Alt Empordá Girona

Camallera Alt Empordá Girona

l'Escala Alt Empordá Girona

Vilafranca del Penedés Alt Penedés Barcelona

Igualada Anoia Barcelona

Manresa Bages Barcelona

Reus Baix Camp Tarragona
Vilanova d'Escomalbou Baix Camp Tarragona
la Bisbal d'Empordá Baix Empordá Girona

Sant Feliu de Guíxols Baix Empordá Girona

Barcelona Barcelonés Barcelona

la Pobla de Lillet Berguedá Girona

Bagá Berguedá Girona

Berga Berguedá Girona

Santa Coloma de Queralt Conca de Barberá Tarragona
Mieres Garrotxa Girona

Girona Gironés Girona

Pineda de Mar Maresme Barcelona

Canet de Mar Maresme Barcelona

Torelló Osona Barcelona

8 Sota radministració francesa.
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Yjocalitat Comarca Provincia

Sant Bartomeu del Grau Osona Barcelona

Vic Osona Barcelona

Centelles Osona Barcelona

Crespiá Pía de l’Estany Girona

Amer Selva Girona

Sant Hilari Sacalm Selva Girona

Arbúcies Selva Girona

Tossa de Mar Selva Girona

Lloret de Mar Selva Girona

Blanes Selva Girona

Caldes de Malavella Selva Girona

Sant Lloren^ de Morunys Solsonés Lleida

Solsona Solsonés Lleida

Tarragona Tarragonés Tarragona
Terrassa Valles Occidental Barcelona

Granollers Valles Oriental Barcelona

Catalá occidental

Localitat Comarca Provincia

la Seu d'Urgell Alt Urgell Lleida

Organyá Alt Urgell Lleida

Boí Alta Ribagorca Lleida/Osea
Vilaller Alta Ribagorca Lleida/Osea
el Pont de Suert Alta Ribagorca Lleida/Osea
Fraga Baix Cinca Osea/Saragossa
Tortosa Baix Ebre Tarragona
la Granadella Garrigues Lleida

Tamarit de Llitera Llitera Osea

Calaceit Matarranya Terol

Ponts Noguera Lleida

Artesa de Segre Noguera Lleida

Balaguer Noguera Lleida

Pradell de Sió Noguera Lleida

la Torre de Cabdella Pallars jussá Lleida

la Pobla de Segur Pallars Jussá Lleida

Tremp Pallars Jussá Lleida

Sant Salvador de Tolo Pallars Jussá Lleida

Alós d'Aneu Pallars Sobirá Lleida
Isavarre Pallars Sobirá Lleida

Esterri d'Aneu Pallars Sobirá Lleida

Llavorsí Pallars Sobirá Lleida

Sort Pallars Sobirá Lleida
Andorra la Vella Principat d’Andorra Andorra
Falset Priorat Tarragona
Bonansa Baixa Ribagorca Osea
Benavarri Baixa Ribagorca Osea

Riba-roja d'Ebre Ribera d’Ebre Tarragona
Cervera Segarra Lleida

Lleida Segriá Lleida

Gandesa Terra Alta Tarragona/Saragossa
Bellpuig Urgell Lleida

Sant Martí de Riucorb U rgell Lleida
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Valencia

Localitat Comarca Provincia
Alacant Alacantí Alacant
Llucena Alcalatén Castelló
Alcoi Alcoiá Alacant

Biar Alcoiá Alacant

Benassal Alt Maestrat Castelló

Vinarós Baix Maestrat Castelló

Alcalá de Xivert Baix Maestrat Castelló

Elx Baix Vinalopó Alacant

Sagunt Camp de Morvedre Valencia
Llíria Camp de Túria Valencia
Cocentaina Comtat Alacant
Valencia Horta Valencia

Pego Marina Alta Alacant

Patró (Vall de Gallinera) Marina Alta Alacant

Benissa Marina Baixa Alacant

Tárbena Marina Baixa Alacant

la Vila ]oiosa Marina Baixa Alacant

Eocalitat Comarca Provincia

Castelló de la Plana Plana Alta Castelló

Morella Ports Castelló

Sueca Ribera Baixa Valencia

Gandía Safor Valencia

Benigánim Valí d’Albaida Valencia

Monóver Valls de Vinalopó Alacant

Balear

Mallorquí

Ariany Mallorca9

Alcúdia Mallorca

Son Servera Mallorca

Binissalem Mallorca

Santa Margalida Mallorca

Esporles Mallorca

Sineu Mallorca

Arta Mallorca

Sa Pobla Mallorca

Sóller Mallorca

Pollen^a ,
Mallorca

Felanitx Mallorca

Manacor Mallorca

Palma Mallorca

9 No es té en compte, per irrellevant, la divisoria proposada a YEnciclopedia Catalana entre Mallorca Oriental,
Mallorca Occidental i Mallorca Septentrional.
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Menorquí
Sant Climent Menorca

Fornells Menorca

Sant Lluís Menorca

es Migjom Gran Menorca

Ferreries Menorca

es Castell Menorca

es Mercadal Menorca

Alaior Menorca

Ciutadella Menorca

Maó Menorca

Eivissenc

Jesús Eivissa

Corona Eivissa

Sant Mateu d'Aubarca Eivissa

Sant Jordi de ses Salines Eivissa

Eivissa Eivissa

Sant Francesc de Formentera Formentera10

Alguerés
I l’Alguer Sardenya

Tret de les comarques valencianes de parla majoritária castellana —Alt Millars, Alt Paláncia,
Alt Vinalopó, Baix Segura, Canal de Navarrés, Foia de Bunyol, Plana d’Utiel, Racó

d’Ademús, Serrans, Valí de Cofrents i Vinalopó Mitjá—, les comarques barcelonines del Baix

Llobregat i el Garraf, les comarques tarragonines del Baix Penedés i el Montsiá, la comarca

castellonenca de la Plana Baixa i les comarques valencianes de la Ribera Alta i de la Costera
no están representades per cap localitat. A causa de la divisió comarcal recent tampoc no hi
ha cap localitat integrada en el Pía d’Urgell.

3.2.1. La població

El present apartat té la finalitat d’oferir una visió general del repartiment de la població en el

període en qué Alcover dugué a terme les enquestes al llarg del domini caíala.

10 Territorialment, Formentera está inclosa dins Eivissa.
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Com s’ha pogut comprovar en les pagines anteriors, a partir de la divisió proposada des d’un

punt de vista geográfic, Alcover ofereix unes xifres globals significatives relatives al nombre
d’habitants de cadascuna de les árees.

Els valors quantitatius particulars que apareixen a (15) s’obtenen, d’una banda, deis censos de
la poblado corresponents al 1900 i al 1920 i, d’una altra, de les informacions espúries que

apareixen en els diversos dietaris de les eixides continguts en BDLC i també d’algunes de les
caries que Alcover adre9a a alguns membres de la seva familia. Aqüestes indicacions es fan
constar en notes a peu de plana. Les dades demográfiques corresponents a la poblado de

l’Alguer provenen del cens de 1913. Quant a les diverses localitats de la Catalunya Nord, el
nombre d’habitants es basa en el cens de 1896.

La distribució de les localitats —disposades en ordre creixent en fundó del nombre
d’habitants— s’adequa a la divisió proposada per Alcover peí que fa a les árees dialectals.

(15)
Pirinenc oriental

Rocabruna (1906) 84 dispersos
Noedes (1906) 283

Porté (1906) 409

Angostrina (1906) 420

Martinet (1906)11 477

Sallagosa (1906) 521

Montlluís (1906) '578

Fontpedrosa (1906) 635

Formiguera (1906) 653

Campmany (1906) 813

Mosset (1906) 859

Canet de RosseUó (1906) 1.042

Camprodon (1906) 1.513

Cadaqués (1906) 1.557

Macanet de Cabrenys (1906) 1.670

Ribes de Freser (1906) 1.699

Arles (1906) 2.270

Prats de Molió (1906) 2.481

Puigcerdá (1906) 2.572

Sant Joan de les Abadesses (1921) 2.995

Argelers (1906) 3.413

Prada (1906) 3.666

Ceret (1906) 3.766

Ripoll (1906) 4.919

Olot (1906) .J vOLhi OO

11 Poblé del municipi de Móntela de Cadi (Baixa Cerdanya). Les dades relatives a la població corresponen al
cens de 1970.
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Caíala oriental

Camallera (1918) 341

Sant Bartomeu del Grau (1906 i 1916) 473

Crespiá (1906) 607

Sant Llorenc; de Morunys (1906 i 1921) 769

Vilanova d'Escomalbou (1914) 774

Bagá (1906) 80012

Mieres (1918) 1.042

la Pobla de Lillet (1906) 1.34013

Tossa de Mar (1918) 1.716

Pineda de Mar (1918) 1.807

Caldes de Malavella 1.835

Centelles (1916) 1.985

Solsona (1921) 2.304

Sant Hilari Sacalm (1909) 2.510

l'Escala (1918) 2.515

Amer (1918) 2.688
Santa Coloma de Queralt (1921) 2.886
Canet de Mar (1918) 2.899
Lloret de Mar (1918) 3.242
Arbúcies (1909) 3.602

Torelló (1921) 3.806

la Bisbal d'Empordá (1918) 4.598

Blanes (1918) 4.969

Berga (1918) 5.46514
Granollers (1909) 6.755
Vilafranca del Penedés (1918) 7.749

Igualada (1918) 10.442

Sant Feliu de Guíxols (1918) 11.333

Vic (1910) 11.628

Valls (1914) 12.625

Figueres (1906) 13.192
Girona (1918) 45.787
Terrassa (1920) 20.360
Manresa (1906) 23.252

Tarragona (1918) 23.79515

Reus (1914) 26.681
Barcelona (1916 i 1920) 544.137

12 Hi ha una divergencia entre les xifres ofertes per Alcover i els habitants amb qué comptava Bagá el 1900:
d’uns 700 habitants (BDLC III, 349).

13 Les dades proposades per Alcover són, en general, inferiors a les del 1900:
la Pobla de Lillet (1200 animes) (BDLC, III, 351).

14 Existeix una certa diferencia numérica entre les dades corresponents al 1900 i les ofertes per Alcover:
Conta 4.600 animes i es la vila més gran del Bisbat (de Solsona) (BDLC, III, 348).

15 Incloent-hi Tamarit de Mar.



L’ámbit d’estudi 261

Catalá occidental

Isavarre (1906) 38

Boí (1906) 149

Pradell de Sió16 (1921) 224
Bonansa (1921) 418
la Torre de Cabdella (1906) 447
el Pont de Suert (1921) 511

Sant Salvador de Tolo (1918) 590
Vilaller (1906) 593

Llavorsí (1906) 662

Esterri d'Áneu (1906 i 1921) 707

Alós d'Aneu (1906) 780

Sort (1906) 94617

Artesa de Segre (1921) 967

Organvá (1918) 1.002

Sant Martí de Riucorb (1918) 1.243

Andorra la Vella (1906)18 1.439

la Pobla de Segur (1906 i 1921) 1.549

Benavarri (1918) 1.652

Ponts (1918) 1.829

la Granadella (1918) 1.857

Tremp (1906 i 1921) 2.054

Riba-roja d'Ebre (1918) 2.093

Bellpuig (1920) 2.374

Calaceit (1921) 2.641

la Seu d'Urgell (1906) 3.044

Falset (1918) 3.573

Gandesa (1918) 3.767

Tamarit de Llitera (1920) 3.867

Cervera (1920) 4.350

Balaguer (1918) 4.938

Fraga (1918) 6.899

Lleida (1918) 21.432

Tortosa (1918) 24.452

16 El 1921, Pradell de Sió era un nucli petit de poblado:
Pradell són 60 cases, en el costat d’un turonet, que coronen l’esglesieta parroquial i lo castell, un i altrc de dcvcrs lo
segle XVII (BDLC, XII, 152).
Aquesta informació es confirma en la carta que Alcover envía al seu germá Pere Josep Alcover des de
Pradell de Sió el 14 de juliol de 1921.

17 Alcover fa tina descripció breu de Sort:
...és una de les petitcs capitals de muntanya, tan interessants dins la regió pirenenca; tots els pobles de la rodalia hi
acudcxcn a proveirse de tot. (...) Está a 725 metros del llivcll de la mar, y els habitants no passen gayrc de mil (BDLC,
111,301).

18 Alcover indica el nombre d’habitants que té cada parroquia:
Les valls d’Andorra tenen una extensió de 452 km2 i 6.000 habitants, els quals es distribueixen en una cinquantena de
vilotes, Uogarcts i redols de cases, distribuits en sis parróquics: Andorra la Yella (1.300 animes), Sant Julia (1.200),
Canillo (1200), la Massana (800), Ordino (800) i Lncamp (800) (BDLC, III. 294).
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Valencia

Patró (Valí de Gallinera) (1918) 397

Tárbena (1918) 19 1.515

Benassal (1918) 2.860

Benigánim (1918) 3.492

Biar (1918) 3.550

Llucena (1921) 4.040

Benissa (1918) 5.706

.Alcalá de Xivert (1918) 6.293

Pego (1918) 6.983

Cocentaina (1918) 7.093

Sagunt (Morvedre) (1918) 7.139

Morella (1918) 7.33520

Vinarós (1918) 8.625

Llíria (1918) 8.864

la Vila ¡oiosa (1918) 8.902

Gandía (1918) 10.026

Monóver (1918) 10.60121

Sueca (1918) 14.435

Elx (1918) 27.308

Castelló de la Plana (1918) 29.904

Alcoi (1910) 32.053

Alacant (1910) 51.573

Valencia (1918) 213.55022

Balear

Mallorquí
Ariany (1920) 749

Alcúdia (1920) 2.703

Son Servera (1920) 2.777

Binissalem (1920) 3'.930

Santa Margalida (1920) 4.159

Esporles (1920) 4.43723

Sineu (1920) 5.139

Artá (1920) 5.831

Sa Pobla (1920) 5.999

Sóller (1920) 8.026

PoUenqa (1920) 8.308

Felanitx (1920) 11.294

Manacor (1918-1927) 12.408

Palma (1920) 63.937

19 La xifra oferta per Alcover coincideix plenament amb la del cens de 1900:
Tárbena: és una vila de 1.500 animes (BDI.C, X, 172).

També hi consta la mateixa quantitat en la carta que Alcover adrecá al seu germá Josep el 27 de juny de 1918.
2,1 En una carta del 19 d’octubre de 1921 dirigida al seu nebot, Miquel Alcover i Duran, Alcover descriu

breument Morella i indica que té uns 5.000 habitants. La xifra és sensiblement inferior a la del cens de 1900.
21 S’evidencia un creixement significadu des de 1900 al 1918, que és quan Alcover hi fa l’enquesta:

Monóver té uns 15.000 habitants (BDLC, X. 166).
22 Incloent-hi el Campell.
23 Incloent-hi Establiments.
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Menorquí
Sant Climent (1920) 212

Fomells (1917) 464
Sant Lluís (1917) 864
es Migjom Gran (1917) 828 aglutináis i 127 dispersos24
Ferreries (1917) 1.315

es Castell (1917) 2.497

es Mercadal (1917) 3.076
Alaior (1917) 4.933

Ciutadella (1917) 8.611

Maó (1917) 17.144

Eivissenc

Jesús25 (1917) ?

Sant Francesc de Formentera (1917)26 103

Corona (1917)27 416 diss

Sant Mateu d'Aubarca (1917)28 992 diss

Sant Jordi de ses Salines (1917)29 220 agí i 2330 dispersos
Eivissa (1917) 6.327

Eivissa i Formentera compten amb un bon nombre d’informacions, que provenen, en el cas
d’Eivissa, de les anotacions d’Alcover i de 1’article de Román i Calvet, “Los nombres é

importancia arqueológica de las islas Pythiusas” (Barcelona, 1906), indos dins “El parlar
d’Eivissa i Formentera” (BDLC, VII, 365-374). Així, se sap que en el temps que Alcover feia
les enquestes dialectals, les illes d’Eivissa i Formentera tenien uns 25.000 habitants.30
Territorialment, Eivissa estava dividida en cinc curtons, que van esdevenir ajuntaments: Curto
des Pía de Vila, Curto de Santa Eulária o del Rey, Curto de Balanzat, Curto de Portmany,
Curto de les Salines, que responien a una divisió histórica en partions.31 L’extensió total de
l’illa és d’uns 572 km2 i té un petimetre d’uns 170 km. Formentera, per la seva banda,
formava un sol municipi que, en aquell moment, no arribava ais 3.000 habitants.

24 Poblé del municipi des Mercadal (Menorca). El nombre d’habitants correspon al cens de 1970.
25 Parroquia del municipi d’Eivissa, al nord-est de la ciutat. Compren les véndes de ses Torres, Sa Marina, Cala

Llonga, Santa Maria, es Puig d’en Valls i Horta.
26 Alcover observa en relació amb Sant Francesc Xavier de Formentera:

únic redol de cases i municipi que hi ha en tota l’illa (BDLX, XI, 24).
27 Parroquia del municipi de Sant Antoni de Portmany (Eivissa). Cens de 1970.
28 Alcover en fa una breu descripció:

Sant Mateu d’Aubarca, districte municipal de Sant Antoni, prop de Corona, entre Sta. Ines i St. Juan, a quatre passes
del Pía d’Aubarca. Sant Mateu ni redol de cases te; tot són cases cscampades ferm. L’església no té altra casa véina que
la Rectoría” (BDLC, XII, 41).

29 Poblé del municipi de Sant Josep de sa Talaia. Cens de 1970.
30 Segons indica Alcover, la poblado total de les dues illes puja a 25.943 habitants, a partir de les dades del

cens de 1902 (BDLC, XII, 55).
31 En relació amb la divisió en curtons, vegeu la nota 14 del segon capítol d’aquest volum.
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Des d’un punt de vista eclesiástic, Eivissa i Formentera havien d’agregar-se com a diócesi a
Mallorca, pero el 1921, almenys, continuaven com a Diócesi Vacant comandada per un

Vicari Capitular amb la seva corresponent Cúria. Segons indica Alcover,
aquesta diócesi es componía de 22 parróquies i quasi totes rurals: a Vila, la Capital major, hi ha Sant Pere

(la parroquia de la Seu), Sant Cristófol i Sant Salvador, que el poblé anomena Sant Telm (barrí de la

Marina). A la pagésia hi ha Sant Antoni, Sant Mateu, Santa Inés, Sant Rafel, Sant Juan, Sant Miquel, Sant
Llorens, Sant Vicent, Santa Eulária, Sant Caries, Santa Lletrudis, la Mare de Déu de Jesús, Sant Josep,
Sant Agustí, Sant Francesc de Paula i Sant Jordi. A Formentera hi ha Sant Francesc Xavier, St.

Femando, i la Mare de Déu del Pilar” (BDLC, XII, 54-55).

Aqüestes parróquies, que corresponien ais nuclis de poblado, formaven sis ajuntaments, que

comptaven amb els següents habitants: Vila amb 6.404, Formentera amb 2.295, Sant Antoni
amb 4.264, Sant Josep amb 3.941, Sant Joan amb 4.269 i Santa Eulária amb 4.770.

Alguerés

l’Alguer (1913)32 10.779 1901 / 12.280 (1921)

En relació amb el tipus de poblament enquestat, tradicionalment s’ha establert la divisoria
entre poblament rural (en el qual la poblado viu en municipis de menys de 10.000 habitants)
i poblament urbá (en el qual la poblado viu agrupada en municipis de més de 10.000

habitants). Si es considera, pero, una forma de poblament intermedi, entre rural i urbá (en el

qual la poblado viu en municipis entre ”2.000 i 10.000 habitants), aleshores s’aplica el terme
de poblado rural sois ais municipis de menys de 1.000 habitants. Examinant les xifres

aproximades d’habitants que en el període d’enquestació d’Alcover havien de teñir les
localitats visitades, sembla que no existeix un desequüibri excessiu entre les localitats que

presenten poblament rural, les que presenten un poblament urbá i les que presenten un

poblament intermedi.

32 En el dietari de 1913, Alcover comenta:
Llavó som sortits amb En Palomba i el seu minyó d’uns nou anys, molt xaravello, a fer una volta per dins la ciutat per
que me’n fes carree. Está just a la vorera de mar, es prou gran, conta uns dotze mil habitants, és d’aspectc un poc

prosaic i hi poria haver més netedat pels carrers (BDLC, Vil, 348).
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(16)
Total Poblament rural Poblament urbá Poblament intermedi

Pirinenc oriental 25 16 9

Catalá oriental 37 12 11 14

Catalá occidental 33 20 2 11

Valenciá 23 2 8 13

Balear (14+10+6)33 30 11 (1+5+5) 4(3+1) 15 (10+4+1)

l’Alguer 1 1

TOTAL 149 51 26 62

A més de la informació demográfica estricta, aqüestes dades confirmen la hipótesi

expressada en el capítol anterior segons la qual la selecció de localitats respon a uns criteris

generáis que pretenien de recopilar el máxim d’informació dialectal del conjunt de l’ámbit
lingüístic catalá. Per aquest motiu, el criteri demográfic no és un factor determinant en el
procés de selecció, per bé que el nombre d’habitants d’una localitat actúa com a variable
sociolingüística en relació amb l’ámbit urbá i amb l’ámbit rural. Aquesta i altres variables, així
com diferents actituds lingüístiques que poden adoptar els parlants enquestats, serán

analitzades en l’apartat següent.

3.3. Una aproximació sociolingüística

Centrades principalment en l’ámbit rural, tot i que els resultats verbals també afecten algunes
zones urbanes, les enquestes d’Alcover encaixen de pie en els parámetres de la dialectología
tradicional. Tanmateix, la consulta deis diversos dietaris d’Alcover posa de manifest certes

problemátiques que en alguns casos esdevenen temes recurrents. Aqüestes problemátiques es

concentren en dos ámbits. D’una banda, en el conjunt de variables socials que poden
intervenir en la variado lingüística; d’una altra, en el conjunt d’actituds lingüístiques que

poden induir els parlants a un ús determinat de la llengua i que poden teñir óbviament
repercussions lingüístiques. En el primer ámbit s’inclouen les variables socials relatives a

l’edat, al sexe, a la classe social i al nivell d’instrucció deis informants. El segon ámbit recull
actituds com la identitat i la consciencia lingüístiques, l’autoestima i el prestigi. En relació
amb el prestigi, en un primer moment, i, posteriorment, amb la coexistencia de determinades

33 Les xifres parcials corresponen al nombre de localitats de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera,
respectivament.
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varietats, cal considerar també la influencia de l’estándard o d’una altra llengua preeminent
sobre les diferents varietats dialectals parlades. També cal destacar el grau de castellanització
de la societat de l’época. Cal teñir, en compte, pero, que es tracta en alguns casos de mers

apunts i que la informació pot resultar asistemática i incompleta, composta de vegades de
notes soltes relatives a algunes d’aquestes temátiques.

Els apartats següents recullen diversos comentaris d’Alcover sobre la incidencia de
determinades variables socials.

3.3.1. Les variables socials

3.3.1.1. La variable edat

Entre les diverses variables extralingüístiques que podien contribuir a determinar la variació

foneticofonológica i morfológica de les dades verbals recollides per Alcover cal situar en lloc

prioritari la variable edat que, per opció explícita de l’enquestador, determina, en la majoria de

casos, l’elecció de subjectes d’una mitjana d’edat que oscil-lava entre els 10 i els 14 anys. En
efecte, l’enquesta sobre la flexió verbal anava destinada principalment a joves i infants, per
bé que es recorre a adults i a vells en algunes ocasions, i així es poden establir comparacions
entre les diverses franges d’edat.

La variable edat, dones, condiciona determinades respostes i és un indicador de la variació i
evolució lingüístiques, tant des d’un punt de vista fonétic com morfológic.

El BDLC i els diversos quaderns de camp recullen tres menes de realitzacions:

a) Les realitzacions que són própies del joves de manera exclusiva. Així, a V'ilafranca del
*

Penedés els nois tenen tendencia a fer [e] la -a átona, sobretot a final absolut de mot:

...s’aprecia entre els nois una tendencia ben marcada a fer [ie] o [ie] i [ápe] o [ápe] les desinéncies -ía

-ába ([buXíe], [buXiríe], [anápe]) (BDLC, X, 228).

A Valenda, segons el BDLC (X, 192), es conserven els infinitius [bóldre] (yoler) i [póóre]

(poder), el darrer només els nens. La mateixa font constata que a Benigánim
el jovent i els que no són gaire de Benigánim la -a la fan [o]: par[5]qui[o], n[í]n[o], [dono], [askólo], [miso],

[séndro], [tero], [séro] (BDLC, X, 185).
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b) Les realitzacions própies deis vells. D’aquesta manera, segons el QC4, a Organyá,
les formes d’imperatiu i subjuntiu en [-gam] i [-gaw] i en indicatiu en [-am], [-aw] són caracteristiques
deis vells i pagesos.

D’altra banda, el QC1 indica que, peí que fa a la morfología de Mieres,
la gent granada usen la forma: [isas], [-ísam], [-ísaw], [-íssn].34

Cal teñir en compte també l’observació inclosa en el QC10 en relació amb l’ús del perfet

simple a SantHilan Sacalm\
...els vells encara usen de vegades aquest pretérit.35

La diferencia novament rau en la morfología en el cas de Tossa de Mar. El QC1 recull:
Fan els imperatius en -us (-os) negatiu, no [kájyus], no baxuA., no diguA, no’t moguA. no corruA. Pero ja només

són els vells que ho fan. Hi ha gent vella que encara fa la forma simple del perfet: [anárene], férem,

diguérem.

El mateix quadern registra, ara en relació amb Blanes, i amb Padjunció d’una variable
socioeconómica, que

Els mariners vells diuen: Subjuntiu: bolán ka jo hi baju, bajus, baju, bolien ka tu nesus, nesum, nesu,

nesum, bolen que jo kantu, kantus, kantu, kantun, bolien que tu kantesus, kantesum, kantesu, kantesun.36
També diuen els vells: [kantesas], [-esam], [-esan].

c) Les realitzacions contrastives, que denoten una diferenciació mes marcada entre la parla
deis vells i la parla deis joves i infants, incideixen tant en aspectes fonétics com morfológics.
Així, a Girotía, el QC1 remarca que

Se nota, com pertot, la diferencia entre la pronúncia deis joves (nois) i deis granats o vells. Els joves
tanquen més la [-3], sembla francament una [-e] a final de frase fonética. Els granats la fan casi sempre

casi [-3] amb punta de [-e].

34 Cal teñir en compte, pero, el següent comentan del quadern (QC1) en relació amb la idoneitat de
l’informant:

Férem l’cstudi de la conjugació de Mieres just amb Mn. Joaquim Bover, que hi nasqué, i regoneix que allá els nois se
diferencien deis vells en la manera de pronunciar, especialment de fer el subjuntiu en -i, que els nois los hi fan i els
granats no, i l’optatiu en -esis, -isis. Sospitam que a Mn. Bover li passaren per alt qualques formes característiques i
indígenes de la conjugació de Mieres, d’on cll falta fa molts d’anys.

351 afegeix: “Que es tenga en compte pels altres verbs.”
36 Així, algunes persones del present i de l’imperfet de subjuntiu de beitre es conjuguen: [béyu], [béyus], [béyu],

[béyun], [bsyésus], [bayésum], [bayésu], [bayésun].
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A Vinarós

l’imperfet, en la la i 3a persona del singular, el jovent el fa acabar en [áve], [íe] ([io anáve], tu [anáves], ell

[anáve], [io preníe], tu [preníes], ell [preníe]). La gent gran que han tingut contactes fora de Vinarós les

fan acabar en [áva], [ía] ([io anáva], tu [anáves], ell [anáva], [io sentía], tu [sentíes], ell [sentía]). El jovent

diu: [io fée] tu [fées], ell [fée]; io [dúje], tu [dújes], ell [dújs]. La gent gran: [io féa] tu [fées], ell [fée]; io

[dúja], tu [dújes], ell [dújs] (BDLC, X, 210).

El QC2 indica que a Pego, la [-o] de les formes verbals és molt nasal.
De vegades sona [-a] molt fosca, casi com ‘o’. Els xics, com més xics són, més la fan [-o]. Els grans i les

persones majors, cuites, fan la -’a lleugerament [-a], perqué dissimulen l’accent per no cridar l’atenció
deis externs. Les formes [-am], [-aw] (la i 2a plural del subjuntiu) són característiques deis vells i gent

granada; les [-em], [-ew], ho són del jovent.

Novament, el QC1 incideix a Amer en les diferencies fonétiques entre les realitzacions deis

joves i deis vells:
Aquí també els nois tenen una pronúncia diferent deis granats. Aqueis no tanquen tant la [-a], just la fan
amb punt de [-e], Els nois la fan [-e] ben franca a final de frase fonética. La desinéncia [-u] de la primera

persona de Findicatiu és importada; la indígena és [-uk] i qualque mica [-ut].

D’altra banda,
/

lo subjuntiu en [-i] i l’optatiu en -isis, -essis (2a persona) domina absolutament, no romanent rastre de [a],

[es], [isas] (...) els joves usen la forma -w de subjuntiu. Els vells usen la forma: [isas], [ísam], [ísaw],

[ísan].

Al Pont de Suert, en el QC6 es constaten també les diferencies entre la parla de joves i vells en

relació amb el condicional:
*

Feta la conjugació del Pont de Suert amb els minyons i mossetes de la llista, parlant-ne dins ca lo barber
Mtre. Tolo i Molí, a un li ha escapat la forma ell no tornavi mai més. He demanat a tots el que hi havia allá,
homes granats, nadius d’aquí, si feien lo condicional així: tu tornarís, el tornan, ells tomarín i m’han dit que
sí, que tant fan ts, in, com -íes, -íen. La forma primera la fan els vells, els granats, quan no se n’adonen. La

gent tenral si els hi criden l’atenció, fan la segona. Per lo mateix pertoca afegir a la conjugació del Pont
de Suert aqueixa varietat del condicional: -ís, -í, -ín.

A Terrassa, es poden detectar tres comportaments diferents en relació amb el verb néixer. En

efecte,
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el participi de pretérit nat, que usen els vells encara; [nojut], que usen els infants; [noskút], que usen els
altres, la generalitat de la gent (BDLC, XII, 18).

Quant a Pradell de Sió, el QC6 recull que
els imperfets en [ípe], [éps] ([fépe], [tern'Pe], etc.) just els conserven qualque poc; els vells, la gent granada.
La jovenalla els fa en [íe], [éjs]. Xo hi és entrat gota lo subjuntiu [-i].

Igualment, segons el BDLC (X, 172), a la Vila Joiosa
la gent gran demostra una gran preferencia per la primera i la 2a persones del plural del subjuntiu en -

gam i en -gau ( [koneyám], [koneyáw]); mentre que el jovent les fa en -guem, -gueu ([koneyém],

[koneyéw]).

Com s’ha indicat anteriorment, la comparació entre les franges d’edat manifesta 1’acció

implacable d’un canvi lingüístic. A Binissalem,
hi está prou introdui't, sobretot entre el jovent, el subjuntiu [-i], [-is], [-in]: [vá3i] (vagis), [vá3¡s], [vá3Ín],

mentre que la gent garruda diu ordináriament [vá3<¿], [vá33s], [vá3on] (BDLC, XI, 54).

El mateix ocorre a Son Servera:

s’introdueix entre el jovent el subjuntiu [-i]: [votan coj vÉ3¡] (vagi), [vÉ3¡s] (vagis), [vÉ3¡n] (vagin); els

granats i més els vells diuen casi sempre: [votan kay vÉ3o], [vÉ33s], [vÉ33n] (BDLC, XI, 38).

/

Peí que fa a la variado en l’imperfet de subjuntiu, a la Vila d’Eivissa
a l’imperfet de subjuntiu, sobretot en la jovenea, se comenta a aficar la forma [-i] ([anásis], [anásim],

[anásiw], [anásin]); pero entre la gent granada encara predomina la forma [a] ([anásas], [anásam],

[anásaw], [anásan]) (BDLC, XII, 40).

d) Realitzacions comunes. D’altra banda, les dues franges d’edat extremes poden mantenir
trets comuns, peí fet que el contrast l’experimenten els parlants lletrats o influi'ts per la

pressió d’una variant dominant. Així, des d’un punt de vista morfológic, Alcover fa constar al
BDLC (III, 357) la conservado, dins la comarca ripollesa i a la Valí de Ribes, per part de la

gent vella, de la desinencia en -/ de la primera persona del singular del present d’indicatiu deis
verbs de la I conjugado i el subjuntiu en -o. I justifica aquesta conservado tot dient:

Lo que succeeix qu’el dialecte barceloní ho ha envaít tot, especialment la gent una mica il-lustrada y

correguda. Els vells, els infants i els analfabets, no están de pie encara bax d’aquexa influencia
barcelonina.
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L’edat deis informadors és un deis factors socials que tenen més repercussió en la

configurado deis usos lingüístics d’una comunitat peí fet que modifica les habituds socials i

lingüístíques deis parlants. Tanmateix, aquesta variable no sempre actúa ailladament, atés que

pot covariar en fundó del sexe o del nivell d’instrucció.

Tot i l’opció d’Alcover peí que fa a l’edat deis subjectes i la seva gairebé sistematicitat en

l’enquestació d’informants joves, no es pot negar que aquesta elecció ha rebut critiques
severes, tot aHegant que els subjectes eren certament massa joves. Des d’aquesta perspectiva,
i per justificar la validesa d’aquest tipus d’informants, caldria fer esment —dins les diverses

etapes del desenvolupament lingüístic— de l’etapa que correspon a l’adquisició del dialecte i
del sociolecte. Labov (1964: 77-103) va proposar —no sense despertar certa polémica— una

divisió periódica en sis fases en relació amb l’adquisició de l’anglés estándard, amb la inclusió
de les seves varietats regionals, socials i estilístiques:

1. Primera infantesa: adquisició de la gramática básica. Aquesta etapa s’acompleix sota la
influéncia directa deis pares, especialment de la mare.

2. Entre els 5 i els 12 anys: adquisició del vernacle, que es realitza a través de la influéncia
deis amics i deis companys d’estudis.
3. Entre els 14 i 15 anys: desenvolupament de la percepció social, que depén de la influéncia
deis parlants adults.

/

4. A partir deis 14 anys: desenvolupament de la variació estilística, que requereix contactes

socials diversos.

5. Primera etapa adulta: manteniment d’un ús “estándard” coherent.
6. En les persones educades i especialment preocupades per l’ús de la llengua: adquisició de
tots els recursos lingüístics.

*

Segons Labov, aquest procés d’adquisició és en realitat un procés d’aculturació o

d’allunyament deis usos lingüístics adquirits en l’adolescéncia i una adequació ais models

predominants entre els membres adults de la comunitat.

Per bé que Labov limitá aqüestes etapes a Padquisició de l’anglés estándard a Nova York,
sovint hi ha hagut tendéncia a generalitzar-les, la qual cosa ha motivat un debat que avui dia
encara no s’ha clos. En efecte, les critiques abastaven tant el fet de contraposar els joves i els
adults sense teñir en compte les diferéncies socials que poden existir entre els joves mateixos
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com la distinció que cal aplicar entre gramática básica i vernacle, passant per la possibilitat
efectiva de trobar diferencies dialectals, estdlístiques,37 de classe social o de sexe entre nens de
tres, sis, vuit, deu o dotze anys, per la qual cosa l’adquisició d’una varietat lingüística, tot i
que está determinada per factors biológics, també ho está per factors socials.

La intervenció clara d’aquests factors es manifesta en una altra aportació de Labov, d’una
banda, i de Chambers, d’una altra. Labov (1972: 138-139) considera que la primera

experiencia lingüística deis infants (entre els 2 i 3 anys) está dominada per l’exemple deis

pares; entre els 4 i els 13 anys, els model de parla está regulat pels grups de nens i de

preadolescents en qué es mouen els subjectes, de manera que durant aquest període es fixen
els patrons automátics de producció lingüística; fins ais 17 o 18 anys, els parlants prenen

consciencia de la significado social de la seva propia parla i de la deis altres, així com deis
usos prestigiosos de la llengua,38 a través del desenvolupament d’una serie de normes

avaluadores, que s’han anat adquirint de l’adolescéncia en9á.

Chambers (1995) parteix de la base que les variables lingüístiques i l’alteman9a d’estils es

desenvolupen conjuntament amb la fonología i la sintaxi, i proposa l’existéncia de tres

períodes formabais: en primer lloc, la infantesa, en la qual es desenvolupa la llengua sota la
influencia de la familia i deis amics; en segon lloc, l’adolescenda, en qué els usos lingüístics
están influits pels individus que formen part de la mateixa xarxa social i propicien el

✓

desenvolupament d’argots que marquen les distáncies amb els adults; en darrer terme, l’edat
adulta jove, que tendeix a utilitzar progressivament l’estándard i procura fixar una varietat

sociolingüística segons les seves aspiracions i preferéncies socials. Després d’aquesta tercera

etapa, sembla que els parlants han estabilitzat els seus sociolectes.

Tot amb tot, aqüestes teoritzacions plantegen una qüestió fonamental: Quina és l’edat
mínima que han de posseir els parlants per poder ser objecte d’un estudi dialectal, i, més
concretament, d’una enquesta dialectal de carácter morfológic? Des d’un punt de vista
sociolingüístic, sembla que no és convenient la utilització d’informants d’una edat inferior ais
14 o 15 anys, especialment peí que fa a l’estudi de grans nuclis urbans. Per contra, si el que es

37 Tot i que cal considerar la seva intervenció com a variable, aquest treball no en fa esment, atés que Alcover
no la té en compte, almenys de manera explícita. És lógic de pensar que els resultats de les enquestes són més
propis d’un estil més informal que d’un estil formal.

38 Cal teñir en compte que l’adquisició de les formes presrigioses és més tardana si es tracta de grups socials
amb poca instrucció.
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vol estudiar són els canvis lingüístics en temps aparent, es recomana l’estudi de parlants a

partir deis 8 anys.39 La dialectología tradicional, en general, s’ha decantat vers parlants d’edat,
homes, rurals i sedentaris o d’una franja d’edat entre els 40 i 60 anys, interval que sembla

comportar una major estabilitat (Pop, 1950).

Les etapes d’adquisició lingüística i la pertinenca a un determinat grup generacional
determinen l’ús de certes variables lingüístiques que serveixen per marcar diferenciacions
entre la parla de nens i joves, i entre la deis joves i la deis adults. Aqüestes diferencies tenen

repercussions en el desenvolupament del canvi lingüístic. En efecte, el canvi, observat en un
moment determinat i a través de parlants de generacions distintes, manifesta una dinámica en

temps aparent que permet de projectar com es manifestará aquest canvi en un futur, en termes

de temps real.

En darrer terme, cal destacar que l’acceptació o el refus definitiu deis subjectes enquestats

com a informants idonis és un punt mes, inexplorat encara dins l’ámbit de la dialectología,
deis estudis sobre els processos d’adquisició i desenvolupament del llenguatge40 per part

d’infants, els quals s’han desenvolupat especialment en els darrers anys, peí que fa a

l’adquisició de les estructures sintáctiques i semántiques —cf. Gleitman (1981). Quant al

desenvolupament morfológic, estudis recents aplicats especialment a l’adquisició de l’anglés

—que posseeix una morfología relativament limitada— han manifestat que els morfemes
/

gramaticals tendeixen a adquirir-se mes tardanament que els morfemes léxics41 —cf. Ingram

(1989: 435). Aquests morfemes están associats amb el desenvolupament que té lloc més enllá
del període des les primeres combinacions de mots. Inicialment, els mots utilitzats pels
infants semblen no teñir una estructura morfológica interna. Les terminacions hi són absents
i la majoria de mots consisteixen en una simple arrel. Gradualment, els morfemes flexius i
derivatius apareixen, i -els infants manifesten una capacitat progressiva en relació amb la
formado deis mots. Alguns treballs han conclós que els nens des deis dos anys tenen

consciencia de la morfología derivativa i flexiva (Tyler and Nagy 1989: 649-667). Altres
estudis desenvolupats sobre l’aprenentatge infantil de la morfología de la primera llengua
manifesten que alguns mots flexionats són apresos com a unitats completes. Aquests mots

39 Vegeu Labov (1996: 104).
40 Vegeu Dressler & Karpf (1994) en relació amb el desenvolupament del seu projecte, que pretén de

comparar l’adquisició de la morfologia de diferents llengües per part de nens de 14 mesos en endavant.
41 Sembla que la distinció entre morfemes gramaticals i morfemes léxics fa referencia a la distinció clássica

entre els elements integrants de la morfologia flexiva i la morfologia léxica, respectivament.
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són posteriorment analitzats (i alguns cops, regularitzats incorrectament). D’aquesta manera,

tot i que encara no es pot precisar una edat exacta per a l’adquisició definitiva de la flexió
verbal, es pot preveure que els nois enquestats per Alcover ja la tenien completament
assolida.

En darrer terme, mes que avaluar la seva idoneitat com a informants, cal destacar el paper

específic —i ineludible— que cal assignar ais infants o adolescents que intervingueren en

l’enquestació: el de possibles instigadors del canvi lingüístic.42 Diferents estudis han fet notar

que els infants sovint utilitzen menys variants estándard que els adults, per bé que es van

aproximant a les normes de la parla adulta segons es van fent grans i están exposats a

l’educació formal.

3.3.I.2. La variable sexe

En el capítol anterior, en parlar de les característiques deis informants entrevistáis per

Alcover, s’ha constatat que tot i no existir un rebuig en relació amb la selecció de noies
adolescents, la xifra d’informants entrevistades era clarament minoritaria. Tot fa pensar que

Alcover les utilitzá com a informants quan no disposava d’altres subjectes que s’amotllessin
ais criteris básics que havia establert.

La conveniencia d’utilitzar dones en un treball d’investigació dialectológica es va prendre en

consideració ja en les primeres etapes d’aquesta disciplina. A l’article publicat a Orbis, “Le

lange des femmes: Enquéte linguistique á l’echelle mondiale” (Merlo 1952), es planteja el
carácter innovador o arcaitzant de la manera de parlar de les dones. Per bé que hi ha actituds

contraposades en relació amb la seva tendencia al conservadorisme o a la innovació,
motivades de vegades per treballs que partien de dades forca impressionistes, subjectives i
irregulars, sembla que es tendeix a acceptar que el sexe és més aviat un component de segona

categoría en relació amb els resultáis de l’enquesta. Així, són més significatius els factors
socials que tenen a veure amb el tipus de vida que la dona desenvolupa en un lloc i si
estableix contactes socials com a conseqüéncia d’una mobilitat més o menys accentuada.

Des d’un punt de vista sociolingüístic, s’ha confirmat també aquesta presumpció, de manera

que en un nombre forca important de casos, altres factors, com el nivell sociocultural i l’estil,

42 Yegeu Romaine (1989).
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són les principáis bases de la variació;43 el sexe, dones, queda relegat a un segon pía.
Tanmateix, s’han desenvolupat estudis —especialment de carácter etnográfic— que mostren

que, en determináis aspectes, aquesta variable té una influencia mes clara que d’altres factors.
Així, per exemple, les dones semblen ser més sensibles a les normes prestigioses que els
homes.44

Chambers & Trudgill (1980: 97-98) justifiquen la tendencia de les dones a seguir els models
de prestigi a causa de l’abséncia d’un lloc destacat en la societat, la qual cosa motiva que les
dones hagin de marcar el seu estatus social mitjan9ant una conducta específica. Altres
consideracions complementarles en relació amb aquesta tendencia fan referencia a la manca

de cohesió de les dones en les xarxes socials —la qual cosa les obliga a enfrontar-se més
sovint a situacions de formalitat— i a l’educació rebuda. Aquesta visió relativa al genere
sociocultural, que té a veure amb la dimensió sociocultural que adquireix l’individu socialitzat,

s’oposa a sexe entes com a característica biológica que el subjecte adquireix des del primer
moment de la concepció. Una visió intermedia és defensada per Chambers (1995: 102), tot
sostenint que les dones tenen unes habilitáis verbals majors i millors que les deis homes, les

quals poden sobrepassar les diferencies de tipus sociocultural. Així, la vañabilitat basada en el
sexe denota que les dones posseeixen una capacitat neurofisiológica verbal que es pot

manifestar en forma de diferencies sociolingüístiques. D’aquesta manera, les dones compten

amb un repertori de variants més ampli o utüitzen uns recursos estilístics més rics que els
✓

homes que pertanyen ais seus mateixos grups socials. Aqüestes diferencies es manifesten
clarament en el léxic i en la pragmática i es constaten a través d’estudis relacionats amb
l’análisi de la conversa i de la parla.

Alcover, en relació amb la recopilado de dades verbals, no pren la variable sexe en

consideració al llarg del seu estudi, atés que no contrasta en cap moment els resultats oferts

per nois i noies sino que els assimila.

3.3.I.3. La variable nivell d’instrucció

Des d’un primer moment, els estudis d’Alcover —tant els que afectaven la morfología com

la fonética— prenien com a base la resposta de subjectes illetrats o amb poca formado

43 Vegeu Fasold (1990: 223).
44 Vegeu Labov (1972: 301-304).
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académica.45 Peí que fa a la flexió verbal, els joves i adolescents elegits per Alcover es

trobaven en tots els casos en procés de formació i, en termes quantitatíus, el nombre d’anys
dedicats a restudi depenia de la seva edat real. Tant la dialectología com la sociolingüística
han detectat que el nivell de formació educativa deis parlants determina clarament la variado

lingüística. Aquest fet, óbviament, té repercussions directes en el canvi lingüístic.

En general, la variable nivell d’instrucció acostuma a restar inclosa entre els factors integrants
de la classe social o del nivell sociocultural, a causa de la relació directament proporcional

que s’estableix entre ambdues variables. En efecte, educació, professió, classe, estatus i poder
están íntimament imbrica ts.

Peí que fa a la fixació de límits entre els diversos nivells educatius, els estudis sociolingüístics

poden partir de quatre categories generáis: analfabetisme, ensenyament primari, ensenyament
secundan i estudis universitaris, tot i que altres propostes incideixen en delimitacions mes

particulars.46

Alcover fa diversos comentaris en relació amb les diferencies existents entre la gent illetrada i
la gent culta. A Gandía, com recull el QC2,

la -a darrere [ú] / [5], sona -[o] o casi [-o]; darrere -á, -é, -í sona [-s] molt desmaiada o [-a] (o casi [-o]).
N’hi ha que fan aqueix so més enfosquit que altres: com més poca cultura tenen més fose la fan. La gent

culta no ho fan tant.

A Andorra, d’altra banda, fan el present de subjuntiu en -os, -o, -on en la segona i tercera del

singular i la tercera del plural,
pero també existeix, entre la gent sense lletres, la forma -es, -e, -en (QCschl).

Altres modificacions fonétiques poden observar-se a Arta, on
la [-o] átona final sona [-u] entre la gent analfabeta, i així diuen: [mistu], [moru], [rinxu], [kútfu] (porc)

(BDLC, XI, 39).

Les manifestacions fonétiques que caracteritzen una determinada varietat solen, en general,
encobrir-se. Així,

45 Yegeu l’apartat dedicat ais informants en el capítol 2.
46 Vegeu López Morales (1983: 27) i Samper (1990: 33-35).
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la gent il-lustrada, els qui surten desiara de Felanitx, els qui volen parlar fi i s’amaguen de parlar

felanitxer, en lloc de pronunciar tan de [e], la rebaixen tant com poden i pronuncien [as], un so entre [e] i

[a]: [astas kostipat], [un es grass], [noj vasj masj] (no hi vaig mai), [un grten tasp], [un pód da grae] (un poc

de gra) (BDLC, XI, 56).

3.3.I.4. La variable professió

La professió és un deis factors que permet d’indicar la pertinenca d’un individu a una classe
social determinada; i esdevé, per tant, la variable més lligada al concepte d’estatüs. Com
d’altres variables socials, l’ocupació influeix directament en la variació lingüística atés que la
funció social que l’individu realitza en una comunitat esta en relació directa amb la posició

que ocupa en la jerarquia social i amb l’ús d’unes variants més o menys prestigioses i més o

menys acostades a la norma.

Alcover deixa entreveure en algunes de les seves observacions la influencia de determinats
oficis en certes solucions fonétiques que inclouen algunes respostes verbals. Així, els pagesos

poden presentar certes particularitats en la conjugació. Gelada (1906-1907: 91) indica que a

Olot alguns pagesos diuen tomich, portich, obric, posich. El QC4, en relació amb les formes
verbals usades a Lleida, recull que els pagesos encara utilitzen les formes en [-gam], [-gaw] de

subjuntiu. A Eivissa sembla que (BDLC, XII, 43) la pagesia elimini (com a Sant Mateu

d’Aubarca) la [-o] si és precedida per [-i]: [pssiénsi], [dasgrási], [ráJ3i], [glori], [sspési]; en canvi

a la Vila mantenen la [-a].

A Vinarós existeix una vinculació clara entre professió i estatus social, peí que fa a la
realització de la primera i tercera persones de l’imperfet d’indicatiu,

els pescadors i la gent baixa les fan acabar en [ávo], [ávs], [ío] [íe] ([io anávo], tu [anáves], ell [anáve], (io

m’ajup[ío], tu t’ajuppes], ell s’ajupps]) (BDLC X, 209-210).

Alcover, tot i que creu que es tracta d’un cas d’analogia amb la primera persona del singular
del presents deis verbs de la I conjugació, que a Vinarós és en [-o], relaciona aqüestes

oscil-lacions fonétiques amb l’ofici i amb la classe social. El mateix es pot dir que ocorre

entre els pescadors i els pagesos: [io féo] tu [fées], ell [fée]; io [dújo], tu [dújes], ell [dúje]

(BDLC, X, 210).
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Una altra vinculado possible es pot manifestar també entre la variable professió i la variable
edat. Així, en relació amb Organyá, el QC4 esmenta:

per la conjugado pertany de pie al catalá occidental, oferint particularitats de la regió de la Seu d’Urgell.
Les formes d’imperatiu i subjuntiu en [-gam] i [-gaw] i en indicatiu en [-am], [-aw] són característiques
deis vells i pagesos.

Atés que hi ha una correlació evident entre l’exercici de determinades ocupacions i les
realitzacions lingüístiques, és lógic de pensar que les solucions mes prestigioses són

preferides per les professions més prestigioses. Dins comunitats petites, malgrat que Alcover
no ho considera d’una manera explícita, seria possible distingir trets més o menys arcaitzants
o innovadors en la parla de persones que desenvolupen ocupacions diferents, com ara

pagesos o pescadors.47 Per bé que el correlat esmentat queda reflectit en tots els nivells de la

llengua, cal pensar que l’acció d’aquesta variable té una incidencia molt més remarcable en el
léxic que en qualsevol altre ámbit lingüístic.

3.3.I.5. La variable procedencia

Medí rural i medí urbá contrasten actualment, i contrastaven encara més a comen9aments de

segle, també des d’un punt de vista lingüístic. Al marge d’aquesta contraposició, Alcover veu
les ciutats com una amena9a que pot difuminar les variants dialectals. Així, declara

a Sant Climent, com a Sant Lluís, es Castell, Alaior, és la realització [e] de tota [9] tónica. La gent vella

encara conserva la [á], el jovent tot se tira a [é]. De vegades pronuncien [a] encara, pero aviat els surt [i].
Les capitals tenen aquesta trista gloria de matar els dialectes veíns (BDLC, XI, 188).

El contrast entre parlants rurals i parlants urbans s’evidencia tant en els quadems de camp

com en el BDLC. Així, a Gandía, segons el QC2,
els de la Ciutat, no els deis poblets ve'inats, parlen apitxat; la [3] i la [f] les fan [tj].

D’altra banda, a Sant Lluís, Alcover detecta la introducció progressiva de la

[e] oberta, característica Maó, en lloc de [á], característica del menorquí antic, que conserven prou els

pagesos, mentre que les vilans se fan escolans d’amén deis maonesos (BDLC, XI, 32).

47 Vegeu Alvar (1976: 114).
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En altres casos, les observacions d’Alcover en relació amb l’ámbit urbá es decanten per

manifestar la influencia que exerceixen Barcelona —especialment— o Perpinyá, com a grans

nuclis de població, sobre les altres varietats frontereres o, en el cas del barceloní, sobre altres
árees dialectals. És evident que aquesta influencia no ve determinada únicament peí carácter
urbá sino que s’hi associen factors extralingüístics, com el nivell d’instrucció, o actituds

lingüístiques, com el prestigi o l’autoestima. A Puigcerdá, per exemple,
entre els col-laboradors s’armen les grans discussions, sobre si tal forma o paraula són própies de

Puigcerdá o deis altres pobles de la Cerdanya. Quasi sempre resulta que els que han estudiat i han sortit
més sofreixen més viva la influencia del dialecte barceloní (BDLC, III, 283).

Peí que fa a les terres rosselloneses, la influencia de Perpinyá era, segons Alcover, molí
intensa:

Ben prompte trob aquí, respecte del llenguatge de Barcelona, lo metex que dins Catalunya francesa

respecte del de Perpinyá, l’influéncia del dialecte de la capital demunt tots els núdeus de població, y

especialment demunt les persones instruides, qu’aquí parlen just Barcelona. Les filies del Sr. Martí y els
altres senyors sufrexen més aquella influencia qu’En Blasi, qu’es un traballador; n’hi ha altres dos com

ell, y se mantenen més cerdans del llenguatge. Si un no té en conte axó, s’esgarriará d’una manera feresta
en l’estudi del llenguatge parlat: segons amb qui parí, resultará que dins tota Catalunya espanyola no hi
ha cap altre dialecte qu’el barceloní, y dins la francesa cap altre qu’el perpinyanés: lo qual cosa és una

mentida com un temple (BDLC, III, 280).

3.3.I.6. La variable classe social

Les relacions que es poden establir entre llengua i característiques socials són més própies de
la dialectologia urbana —amb la incorporado d’una dimensió social— que de la dialectología
tradicional, que tendia a concentrar-se més aviat en la diferenciado espacial de la llengua.

El concepte de classe social, considerat en termes exclusivament económics, es basa en les
teoritzacions de Karl Marx i Max Weber aplicades a l’estructura social i generades peí

capitalisme industrial durant el segle XIX. Segons Marx, les classes s’estableixen en fundó de
la propietat del capital i deis mitjans de producció —la classe capitalista els posseeix, la classe

proletária se’n troba desposse'ida; segons Weber, les classes responen a diferencies de capital
i es concreten en quatre: la classe proletária, la classe administrativa, els petits comerciants i
la classe treballadora. L’estratificació social, des d’aquesta perspectiva, és un fenomen
multidimensional en qué actúen tres factors: la classe, l’estatus i el poder.
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Posteriorment, des de l’órbita de la sociología nord-americana, es parla de formació i de
persistencia d’estrats socials que depenen de les anomenades dimensions de l’estratificaáó\ és a

dir, de l’ocupació (el conjunt d’acrivitats de les quals resulten els ingressos económics), de la
classe (una dimensió relacionada amb els ingressos, considerats com a mitjá de posseir
objectes), de l’estatus (una dimensió social relativa a l’obtenció de respecte) i del poder (la
capacitat de realitzar la voluntat d’un mateix, sovint per damunt de la deis altres).

Les propostes sociológiques que defineixen les classes des d’una perspectiva
multidimensional consideren que no hi ha límits clars entre estrats, els quals no són mes que

categories ordenades al llarg d’un continuum. D’aquesta manera, els conflictes socials queden
reduits al mínim peí fet que la societat és concebuda com un ens unitari on els individus
comparteixen uns valors i unes mateixes normes de conducta i de prestigi.

La teoría sociolingüística treballa, en general, amb un model multidimensional d’estratificació
social, que es pot definir a través d’unes categories —classe baixa, classe treballadora, classe

mitjana-baixa, classe mitjana-alta—48, i amb uns índexs socioeconómics —nivell d’instrucció,

ocupació i ingressos— que permeten la classificació deis individus en fundó del seu estatus

social. Des d’aquesta perspectiva, cal teñir en compte que la distribució social deis usos

lingüístics funciona, juntament amb altres variables esmentades, com a factor decisiu per al

desenvolupament i l’expansió del canvi lingüístic.
*

Per bé que el conjunt de factors esmentats s’han de teñir en compte a l’hora de dur a terme

un estudi dialectal, Alcover, com a peoner de la disciplina a Catalunya, els considera

d’esquitllentes sense atorgar-los un paper preponderant a l’hora d’efectuar la recollida de
dades. Cal teñir en compte, pero, el gran aven9 que suposá per a la dialectología catalana la
utilització d’enquestes a través de qüestionaris més o menys sistematitzats i en les quals es

feien constar —com es reflecteix en les pagines deis dietaris i deis quadems de camp— la
intervenció d’alguns d’aquests factors. No es pot oblidar que a comen9aments de segle la
dialectología a Catalunya es trobava encara a les beceroles i, com tota disciplina en

desenvolupament, havia d’experimentar necessáriament una evolució. Aquesta evolució s’ha
concretat posteriorment en l’obertura cap a altres disciplines interrelacionades, com la
geografía lingüística, la sociolingüística i, actualment, envers les análisis quantitatives
computacionals.

48 Vegeu Labov (1966).
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3.3.2. Les actituds lingüístiques

Si les observacions anteriors d’Alcover esmentaven diversos aspectes relatius a les variables

extralingüístiques que afecten les respostes. deis informants i que incideixen en el

desenvolupament del canvi lingüístic, no es pot desestimar la informació que fa referencia a

les diverses actituds lingüístiques que podien presentar els subjectes enquestats i que

s’estenen al llarg de dos pols oposats: la col-laborado desinteressada i la incomprensió, en
relació amb els objectius de les enquestes, passant en algunes ocasions per actituds que

denoten una dosi elevada de prejudicis lingüístics, adoptats especialment per la gent culta.
D’altra banda, cal teñir en compte les conductes particulars deis infants i adolescents que

intervenien com a informants, les quals, en el pitjor deis casos, podien generar dues actituds
extremes: o bé problemes de disciplina o bé actituds passives i de manca de col-laborado.

L’actitud lingüística és una manifestació de l’actitud social de l’individu en relació amb la seva

llengua i el seu ús. Cal destacar, a mes, la relació que existeix entre llengua i identitat, atés que

aquesta darrera permet de diferenciar un grup d’un altre. Es parla d’identitat lingüística quan

una comunitat es defineix per la varietat o varietats que utilitza, atés que Pus lingüístic
evidencia el que els parlants tenen de comú i de diferent.

3.3.2.I. L’autoestima

L’actitud lingüística descansa en la consciéncia lingüística; és a dir, en l’aparició de
determinades actituds per raó que els individus prenen consciéncia d’una série de fets

lingüístics que els afecten. Aquests fets poden pertányer a la seva propia varietat, pero també
a altres varietats. Així, els parlants, en general, són conscients del que la seva comunitat

prefereix, empren determinats usos lingüístics que els són propis i tenen la possibilitat de
✓

triar els que consideren més adients a les seves circumstáncies o interessos. Aquesta capacitat
d’elecció és decisiva no només peí que fa a l’opció per una llengua en comunitats

multilingües sino en l’explicació deis fenómens de variació i de canvi lingüístics.

Al marge de l’actitud, una de les conseqüéncies directes de la presa de consciéncia lingüística
per part deis parlants és una conducta positiva —l’autoestima— o, en cas contrari, l’adopció
de la posició contraria —l’autoodi. Altres conductes derivades de les actituds esmentades són
la seguretat o la inseguretat lingüístiques.
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En relació amb ¡'autoestima, des d’un punt de vista lingüístic, Alcover detecta sobretot en
l’ámbit valencia una manca de consideració notable envers la llengua:

Pateixen els d’Elx del mateix mal que els de Monóver i els d’Alacant: estimen massa poc llur llengua; la
tenen per no-res (BDLC, X, 169).

Pero la manca d’estimació vers la llengua no es registra només al País Valencia sino també a

la franja aragonesa:

Aquests catalans d’Aragó tenen una gran desgracia: se tenen a manco parlar catalá, desprecien
fondament la llengua propia, i se figuren, parlant castellá, teñir... la Seu plena d’ous, i no es volen dir

catalans, sino aragonesos. Pobra gent! Es la manera infalible de romandre anul-lats i morís com a poblé.
Ningú hi anirá mai a aprendre el castellá de la barreja toixarruda i grollera que fan de les llengües, no

parlant-ne bé cap” (BDLC, III, 326).

Tanmateix, no totes les actituds són negatives. Així, Alcover en troba també de positives:
La Sra. Mestra (de Tárbena) (...) no és com aquelles Mestres ni com aquells Mestres que treuen espires
contra la nostra llengua i li fan una guerra a mort (BDLC, X, 173).

En relació amb l’amor a la llengua, els mots d’Alcover dirigits ais algueresos són ben

pessimistes:
¡Pobre catalá de l’Alguer! me’n duc el pressentiment de que tos filis no t’estimen més que com a medi
casolá d’entendre’s ells amb ells, per poder-se amagar deis forasters, de lo que diguen davant aqueis

(BDLC, VII, 351).

I inclou una dubtosa prospectiva:
¿Quina sort está reservada an el catalá de l’Alguer? Els filis deis filis deis algueresos d’ara l’estimaran més

que no aquests? Es mal de dir aixó. ¿Qui sab lo que succei'rá amb el temps? ¡Reserva ordináriament
tantes sorpreses el pervindre? Siguem optimistes sobre la futura sort del catalá de l’Alguer (BDLC, VII,

351).

3.3.2.2. El prestigi

El prestigi, que motiva actituds positives per part deis parlants, es pot considerar com un

procés de concessió d’estima i de respecte envers els individus o grups que presenten certes

característiques, i suposa la imitació del comportament i de les creences d’aquests individus o
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grups. El prestigi es pot mesurar des de dos punts de vista: com quelcom que es posseeix

(conducta) o com quelcom que es concedeix (actitud).

Alcover declara en moltes ocasions l’acció preponderant de determinades varietats envers

d’altres, les quals van perdent progressivament la seva fesomia particular. Aquesta penetració
del barceloní, en un ámbit geográfic determinat, o del dialecte de Perpinyá, en un altre, és

conseqüéncia del prestigi que existeix al darrere d’aquestes varietats. El resultat d’aquesta
actitud és l’adopció de trets, tant fonétics com morfológics, de la varietat dominant, la qual
cosa motiva una propagado del canvi lingüístic.

La influencia de Barcelona és constatada per Alcover sobre diverses localitats tant de l’área
oriental com occidental. Així, manifestar

A Figueres és grossa la influéncia del dialecte barceloní” (BDLC, III, 363).

I, peí que fa a Tarea occidental:
Com que Tremp és la capital de la conca del seu nom i de totes aqüestes muntanyes i está més en

contacte amb Lleida i amb Barcelona, s’hi nota tot d’una una poderosa invasió del dialecte barceloní, que
es manifesta preferentment en les persones de certa cultura i que han sortit de la població. Aixó fa que

resulti una divergencia entre el parlar deis nois i gent illiterata i el parlar d’aquelles altres persones,

divergencia que troben tot d’una entre la gent que hi tenen aplegada (BDLC, III, 343).

✓

La mateixa pressió es constata a la Seu d’Urgell:
...rinfluéncia del parlar de Barcelona demunt la gent instruida y correguda; aquexa influéncia fa

desaparéxer o recular a n-els llogarets arreconats les especialidats de llenguatge caracten'stiques d’aquexa

regió, axó es, que la ‘e’ final (o) sona com e castellana, tan tancada (e), que passa a i (mar3 > mare > man,

para > pare > parí; Ilibra > llibre > Hibrr, y fms y tot en les formes verbals (el present y pretérit imperfet
d’indicatiu: ... tu m'tris, ell miri,... ells mirinr, jo mirabi, mirabis, mirabi, mirábim,... mirabin). Aquí ja trobam el

subjuntiu en -o, -os (volin ke jo bajo, ke tu bajos, k’ell bájo, k’ells bajón), qu’es troba dins tota la

provincia de Lleyda, dins el Maestrat, a la Ribera d’Ebre y fins a Ripoll. Aquexes formes son fuytes molt
de la ciutat de La Seu, pero’s troben ben vives a Sant Miquel, parroquia d’aquí devora y per tots els

poblets i viletes d’aquexa rodalia (BDLC, III, 288).

Quant ais aspectes morfológics, alguns parlants de Lleida manifesten la influéncia de
Barcelona en la pronúncia del subjuntiu en [-i], [-is], [-i], [-in] deis dialectes centráis i

orientáis,
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pero sois Tusen qualques presumits que volen fer lo parlar de Barcelona, escapollantse llur propia
personalitat lingüística” (BDLC, X, 239).

A la Granadella, segons Alcover, es nota mes que no pas a Lleida la invasió deis dialectes
centráis, sobretot del barceloní;

així es que els qui volen parlar polit, no usen casi may els subjuntius i els imperatius en -os, -o, -on,

substituint-los p’el modern -i, -is, -i, -in o p’el -es, -e, -en (BDLC, X, 240).

Com es pot comprovar, aquesta influencia repercuteix mes poderosament en la gent Iletrada
i en la gent que es despla9a de la poblado amb freqüéncia.

L’influx de Perpinyá també es deixa sentir en terres rosselloneses. Així, a Prats de Molió,
Alcover fa notar que

...alguns son gent de certa cultura (...) pero se ressenten un poch massa de Tinfluéncia Uingüística de

Perpinyá. Lo metex que Barcelona dins tota Catalunya espanyola, Perpinyá dins tota Catalunya francesa
eczercex una gran influencia Uingüística, aficant y imposant per tot arreu la seua varietat dialectal

(BDLC, III, 264).

Naturalment, són innegables les repercussions lingüístiques d’aquesta influencia:
y per lo mateix, axí com la gent culta de totes les nostres comarques d’assí dessá’ls Pirineus parlen com a

Barcelona, aUá dessá tota la gent que pretén de carnes primes, parlen com a Perpinyá. Hi ha que

prevenir-se contra axó, per fer Testudi de Tactualitat Uingüística catalana. A n-el meu redol hi ha gent

instruida y alguns que no són sortits de Prats. Les demán les formes verbals y aqueUs les me donen

idéntiques a les de Perpinyá; aquesys les me donen diferents, més acostades a n-el catalá d’Espanya.

AqueUs acaben per regonéxer que també’s diu lo que diuen aquests (BDLC, II, 264).

El mateix ocorre a Montlluís:

També trobam aquí polent Tinfluéncia del dialecte de Perpinyá, tant en els veUs com a n-els minyons

(BDLC, III, 272).

3.3.2.3. La retracció lingüística

Com s’ha dit anteriorment, les actituds lingüístiques s’actualitzen a través de conductes que

poden ser positives —d’acceptació de la propia varietat— o negatives —de refus. Alcover
determina certes actituds negatives que es fan efectives a través de la negació o de la
dissimulació de trets dialectals per part deis informants de diverses localitats. Així, a la
Granadella, el QC4 recull:
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Lo subjuntiu en [-os], [-o], [-on] s’usa prou; pero els qui volen parlar fi se’n retreuen perqué els extems
se’n riuen.

També a Alcalá de Xivert

... ja’s troba lo subjuntiu en -os, -o, -on (canto, cantos, canto, cantón); pero se’n donen vergonya devant els
estems i se’n amaguen, si bé llavó los escapa (BDLC, X, 201).

A Son Servera

Els serverins que volen dissimular llur accent fan [as] (entre [a] clara i [e] oberta)49 (BDLC, XI, 37).

L’origen d’aquestes reaccions és la vergonya o la por al ridícul, sobretot davant de forasters o

d’observadors extems. Alcover fa notar la dificultat que suposa per al dialectóleg captar les
veritables solucions dialectals i, així, afirma:

Es que un ha d’anar ben ulls espolsats per aglapir les formes dialectals, perqué sovint els que les usen, se
n’amaguen com si fossen un pecat (BDLC, X, 237).

I, més endavant,

Aquest fet demostra lo difícil que és i malet de fer l’endardellar les formes especiáis de llenguatge d’una
comarca, sobre tot si són molt especiáis i diferents de les ordináries de les altres comarques, puys els
nadius d’allá se n’amaguen d’emprarles devant els externs perqué no se’n riguen; i sovint, si un les ho

demana, neguen com carreters, i devegades, si de cop descuyt los escapa qualque forma d’aqueixes, i un
la consigna fentlosho notar, fins i tot s’epfaden. Ja és necessari anar ben ulls espolsats per fer enquestes
dialectals! (BDLC, X, 241).

3.3.2.4. La incomprensió deis informants

En general, es pot afirmar que la resposta deis informants al llarg de les diverses etapes

d’enquestació fou positiva, tenint en compte, pero, que l’entrevista amb infants i
adolescents havia de comportar en la majoria deis casos un punt d’indisciplina i de
cansament. Una altra actitud possible és la manca de comprensió deis objectius de

l’enquesta, la qual cosa podia generar en els informants unes actituds de rebuig i de
deserció. Alcover recull a través deis seus diaris algunes d’aquestes experiéncies.

A Montlluís cap deis dos informants seleccionats

49 Cal recordar que a Son Servera pronuncien [ex] la ‘a’ tónica.
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ni la vella ni la jove s’arriben a fer cárrech del nostre objectiu, y al punt traslluim que feym nosa,

encara qu’elles, fines com són, malavetjin amagarmosho (BDLC, III, 271).

En alguns casos, novament, apareix la por al ridícul:
S’entrega’l Dr. Schadel per treure’n raca també ell. Aquella dona, l’estanquera, s’apura i acaba per dir-
mos que mos en reym d’ella” (BDLC, III, 273-274).

En d’altres, les enquestes fracassen a causa deis prejudicis deis informants, deis quals
Alcover és ben conscient:

Són terribles els prejudicis de la gent culta en qüestió de dialectología (BDLC, X, 183).

A Pallerols, al llarg de l’eixida de 1906, Alcover entrevista el rector:
L’home s’asseu, escolta atent, y pren la paraula, dient que, a n-1 seu entendre, la llengua catalana se

troba en una situado molt crítica, a punt de desaparéxer, de desferse, perque cada comarca pren p’el
seu vent en materia de llenguatge; hi introduexen mil corrupcions i adulteracions les més diferents y

oposades, y que per lo metex aviat no n’hi haurá de llengua catalana. Bé hem fet per donarli a

entendre que la cosa no va pels viaranys qu’ell se creu; que les divergéncies y particularitats dialectals
hi son estades sempre, com son dins totes les altres llengues, y que la catalana es una de les que les

presenta més petites, y per lo metex, una de les que’s parlen menys fraccionades (BDLC, III, 297).

I a Montlluís:

Dins Yestanch hi devia haver dotze o tretze persones entre petits i grans, homes i dones. (...) entren dos

senyors, un d’ells de Perpinyá, y, com mos veuen, y s’enteren de lo que feym, el de Perpinyá mos diu:
—Mais vustés, fent enraonar aquesta gent, trubaran pas lu veriíable catalá. —Es que no cercam, li dich

jo, el veritable precisament, sino el qu’es parla aquí, y tal com el parlen, no la gent de lletres, sino’ls qui
no’n tenen cap. —Pero, respon ell, aquí nu trubarán vustés qu’un patués, y el catalá és una llenga que

té una gramática que la venen a Perpinyá y que la feren a Barcelona. —Pero veu, li replich, ara per

ara no mos interessa lo que diuen o venen a Perpinyá ni lo que han fet o dexat de fer a Barcelona,
sino lo que parlen a Mont-lluís, y per aixó hi som venguts (BDLC, III, 273-274).

Davant d’aquestes actituds, Alcover no té altra sortida que la retirada:
Aquell senyor s’escusa i... buyda, y nosaltres feym dos diners de lo metex, amb molt de greu de
l’ánima de no poder treure tot aquex tresor lingüístic, tancat amb tants panys i forrellats dins aquella
gent inabordable (BDLC, III, 274).
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3.3.3. El contacte de llengües

La coexistencia mes o menys intensa de dues llengües en un territori origina fenómens que

afecten tots els nivells lingüístics. Aquest fet, en si mateix font de variació i de canvi,

complementa els factors lingüístics interns generats per la dinámica de la llengua mateixa i els
factors extralingüístics, com ara la societat i el context. En parlar del contacte de llengües a

Catalunya no es pot obviar la relació existent entre el catalá i el castellá. Els fenómens

lingüístics resultants d’aquesta interacció poden classificar-se en interferéncies,

convergéncies, manlleus, cales i altemances i, naturalment, afecten en un major grau la

llengua dominada que la dominadora.

Alcover, en relació amb l’acció del castellá, solament esmenta el que s’esdevé al País Valenciá
i a les Ules, on es fa evident —sobretot a Valencia—, ja a comen9aments de segle, una
societat forija castellanitzada, que es manifesta especialment en l’ús del castellá a les escoles

(BDLC, X, 166) i en la predicado (BDLC, X, 178). Paral-lelament, s’ha generat una actitud
anticatalanista que ha perdurat fins ais nostres dies:

Dins tot el Reyne de Valencia segueix ben remolesta i vitenca la prevenció i la betzérria contra els
catalanistes i fins i tot contra els catalans. Així és que estich ben convengut de que les exageracions del
catalanisme en materia de llengua, que se manifesten sovint per vertader odi a la llengua castellana, lo

qual els no catalans prenen per separatisme, és en gran part la causa de que els valencians menin tanta de

por a la restaurado entre ells de la nostra llengua. N’estic conve^ut de que per fogir de lo que ells
creuen separatisme deis catalans, cauen difis l’altre estrem de no volerse decantar del castellá ni deixar la

predicado en castellá ni el catedsme en castellá, que constitueixen dues tremendes, dues ferestes, dues
horribles aberracions i desorientacions deis valencians i de tota la gent de les comarques aragoneses que

parlen catalá (BDLC, XII, 333-334).

El castellá també penetra en altres territoris catalans. Així, Alcover, referint-se a Menorca i

Eivissa, declara:
Una nota molt consoladora i encoratjadora de Menorca: que la castellanisació no hi du gayre for9a sobre
tot en el poblé, que se mantén prou aferrat a la seua llengua nadiua, molt més que el poblé eyvissenc.
Mentre a Eyvissa corren castellanismes a betzef, que escarrinxen les orelles de tot bon amador de la

llengua nostra, a Menorca casi no n’hi ha per nat senyal, grácies a Déu (BDLC, XI, 34).

3.3.4. Dues situacions particulars

Els escrits d’Alcover constitueixen reculls succints d’informacions diverses que fan possible

l’adquisició d’uns coneixements mínims en relació amb factors que poden incidir
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directament o indirectament en el desenvolupament i en els resultats de l’enquesta. En
general, Alcover mai no ofereix una visió global d’un territori o d’una área dialectal
determinada sino que fa apreciacions particulars sobre algunes de les localitats visitades.
Tanmateix, els dietaris recullen uns comentaris relatius a dos territoris de parla catalana que

pertanyen administrativament i polídcament a altres estats: es tracta de la Catalunya Nord i
de l’Alguer, que, actualment, passen per unes determinades situacions que aquest treball no

pot explicitar.50 Alcover, des de la seva óptica particular, en fa unes breus observacions i

planteja una prospectiva no gaire falaguera.

3.3.4.I. El cas de la Catalunya Nord

En primer lloc, es constata que la llengua utilitzada per adre9ar-se a un foraster és el francés i

que, davant d’ell, els nadius neguen parlar catalá. Així, el 1906, durant l’eixida per l’área

pirinenca oriental, acompanyat per Schádel, Alcover fa la crónica d’una de les enquestes: el
rector de Montlluís ofereix per fer l’enquesta una senyora vella que está amb un parell de
nétes i l’avi d’un deis escolanets, Mr. Darro, membre principal de la Fabrique o Junta que té
cura de les coses de Tesglésia ( ) troben la vella dins la cuina amb una neta,

d’uns tretze anys, que comenca per dirmos: Je ne saispasparler catalan. Aqueixa sortida es obligada entre’l

jovent fi d’aquexes terres. Amb tot y axó, ells amb ells parlen catalá; devant un foraster, en francés”

(BDLC, III, 271).

Al marge d’aquesta primera actitud, és notable la indiferencia que els parlants de la Catalunya
Nord senten envers el catalá:

Ja hu havia fet avinent a n-el Dr. Schádel, que, en entrar dins Catalunya espanyola, mudaría la cosa de
sol a reí, s’acabaria aquella indiferencia y fredor envers la llengua catalana que trobávem per tot arreu

dins Catalunya francesa, salves raríssimes escepcions, t trobaríem, casi per tot, entusiasme y fervor
envers d’ella, y ja no toparíem en pus dificultats ni entrebanchs, p’els nostres estudis. (BDLC, III, 278).

En darrer terme, Alcover no pot evitar una visió negativa peí que fa al futur de la llengua en

aquest territori, que rectifica parcialment després d’una conversa amb un deis rectors

entrevistáis. Aquest s’empara en el manteniment del catalá a nivell familiar. Tanmateix,
aquest fet no deixa de manifestar el tráete que rep el catalá com a llengua B en una situado
clarament diglóssica.

so Vegeu Mari (1992), per exemple, per a una visió succinta de la situado actual del catalá a la Catalunya Nord i
a PAlguer.
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Monsenyor Carsalade (...) me renya una micoya, perqué dins el Bolleti de juliol, rebut fa poch dies, me
demostr molt pessimista sobre’l pervindre del catalá de France. Monsenyor está en que no corre cap

perill de desaparéxer, perque es encara el llenguatge qu’usen en familia casi tots els catalans francesos,
sobre tot els de fora Perpinyá, que són l’immensa majoria; y amb tot y que dins l’escola fan parlar en
francés els noys i les noyes, en sortir de Leseóla no hi parlen pus, y sobre tot en dexar d’anarhi; y, si bé
tots saben mes o menys mastegar el francés, llur llengua usual és el catalá. Efectivament, es axí com diu

Monsenyor, y m’hi adheresch, rectificant el judici esposat dins el dit Bolleti, com a resultat de la série
d’observacions fetes durant la present excursió (BDLC, III, 280).

3.3.2.S. El cas de PAlguer

La situació no és mes favorable a l’Alguer. L’alguerés pateix la pressió de l’italia:
Eli (es refereix a Todesco) m’ha dit que li parlas catalá; jo ho he fet, pero ell aviat m’ha dit que

comprenia que no era lo meteix sentir parlar algueresos que catalans: els algueresos han italianisada molt
la pronuncia de llur catalá, i per aixó pe’ls italians son més bons d’entendre que no els catalans o balears

(BDLC, VII, 343).

Per aquest motíu, Alcover va utilitzar l’italia per dirigir-se a Todesco
A-les-hores he romput en italiá, i en italiá hem parlat sempre (BDLC, VII, 343).

i ais mateixos algueresos:
En vista de la dificultat que he notada que tenien d’entendre’m, los parlava en italiá quan els havía de dir
res que fos necessari que ho entenguessin aviat i bé (BDLC, VII, 348).

/

La pressió no prové només de l’italia sino deis dialectes sards. Així,
L’Alguer dins Sardenya és un illot lingüístic, vull dir, sois se parla catalá a Alguer; a les altres poblacions
de Sardenya, fins les més acostades a Alguer, parlen dialectes sarts, sortits casi tots del llatí primitiu o

invadits i saturats de llatinitat. De manera que el catalá d’Alguer du demunt les costelles dues grans

influéncies: la. la de Litaliá literari; 2a. la deis dialectes sards, veinats de LAlguer. Aqüestes dues
influéncies i l’aillament de Catalunya i de tot Laltre domini lingüístic catalá han obrat tan fort demunt el
catalá d’Alguer, que li han donada una fesomia tota particular, que la allunya massa de totes les altres
varietats catalanes, de tots els altres dialectes catalans (BDLC, VII, 348).

L’alguerés, pero, desperta poc interés entre els parlants:
En Juan Palomba, Mestre Públic d’Alguer, entusiasta del catalá, autor d’una Gramática de l’Algueris, ben

apreciable (...) En Palomba és l’únic o casi l’únic que es preocupa a LAlguer de la sort del seu dialecte, és
a dir, del catalá algueres (BDLC, VII, 348).

La prospectiva és negativa:



L’ámbit d’estudi 289

De manera que l’impressió que m’ha feta l’alguerés i el sentir els algueresos, es estada de tristor. La

llengua l’he trobada massa decantada, massa distanciada deis altres dialectes catalans; i els algueresos els
he trobats massa enamorats de 1’italiá, massa freds per llur nadiu llenguatge. Me temmolt que, fora d’En
Palomba, no siguen ben re-de-poquets que’l vulguen per qualque cosa més que per parlar en familia i
amb els amics per amagar-se deis forasters que no inspiren confianza (BDLC, VII, 349).

3.3.5. La variació i el canvi lingüístic

Les pagines anteriors han revisat diverses variables que contribueixen de manera directa a la
variació lingüística i, més particularment, a la variació dialectal.51 La variació dialectal és,
dones, el resultat d’un conjunt de corrents d’innovació lingüística que s’estenen al llarg d’una
área determinada. La relació entre variació i canvi lingüístic és estreta pero no biunívoca.
Així, mentre que no tota variació lingüística s’associa a un canvi, sí que tot canvi suposa la

presencia de variació lingüística.

El canvi lingüístic és, en realitat, un procés complex que depén de factors de tipus social,

geográfic, psicológic i pragmátic.

Entre tots els factors que motiven o condicionen el canvi lingüístic potser els més

comprovables són els que están relacionats amb les condicions socials deis usos lingüístics.

Alguns d’aquests factors ja han estat exemplificats al llarg de l’apartat dedicat a les variables

sociolingüístiques. Cal afegir, pero, el paper de les xarxes socials, que permeten demostrar

que la difusió de la innovació lingüística d’un grup social a un altre es produeix a través
d’individus que están vinculats a la xarxa mitjan9ant lla90S febles.52 En efecte, els parlants

que experimenten una major mobilitat acostumen a establir vineles més febles que els
individus sedentaris i socialment més estables; d’aquesta manera acostumen a ser elements

periférics del grup i per aquest motiu tenen més capacitat per difondre innovacions.53

Així, Alcover, des d’aquest perspectiva, destaca la importancia de la permanencia en una

localitat per part deis informants amb vistes a servar la varietat dialectal propia. Així indica

que a Ponts:

51 A més de les variables examinades Francis, (1983: 43) afegeix la variable étnia, que en aquest treball no és
presa en considerado a causa de la seva manca d’incidéncia en els estudis dialectals d’Alcover.

32 Vegeu IMilroy & Milroy (1985: 339-384).
53 Vegeu a Wheeler (1993c: 69-77), en aquest sentit, l’aplicació al mallorquí de les relacions existents entre ús

lingüístic —i les seves implicacions en la fonología— i xarxa social.
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La a- i la e- (iniciáis) i la -a- i la -e- (mediáis), átones, sonen casi com en castellá, pero un poc desmaiades i

enfosquides: poquíssim en boca deis infants i deis que no son sortits gens de Ponts; moltíssim en boca
deis qui en són sortits molt (BDLC, XI, 233).

I a Sueca

Tota -a sona [-s] en boca de la gent tenral i deis qui no son sortits de Sueca i [-a] en boca deis qui en son

sortits qualque poc (BDLC, X, 189).

A aquests factors cal afegúr els de tipus cronológic i generacional. Així, Molí explícita en la
introducció a FaFV l’existéncia d’algunes formes verbals altematives en poblacions que

foren enquestades en dos períodes temporals distints. Des d’un punt de vista generacional, el
mateix Alcover constata a través del QC5 que

A Manacor ja hi ha qualque diferencia entre la meva pronuncia i de mos germans i la pronúncia de les
meves nebodes.

Finalment, un altre factor que contribueix a la variació dialectal pot considerar-se des d’una

perspectiva mes amplia, que afecta no només els individus sino les localitats. Alcover
constata que determinades zones són més susceptibles al canvi a causa de Festabliment d’uns

majors contactes amb les localitats veines, els quals sovint es beneficien d’una facilitat en les
comunicacions físiques:

Resulta que no hi ha grans diferencies de llenguatge entre Sort i Esterri. N’hi haurá més amb els altres

pobles de la Valí d’Áneu; és segur que en aquests s’hi conserva millor el dialecte de la valí que no a

Esterri, oper la major comunicado que té aquesta vila amb els altres centres de població extems”

(BDLC, III; 309).

En definitiva, les dades exclusivament morfológiques de FaFV están envoltades d’un
rerefons que abasta no només els aspectes específics relacionats amb el treball de camp i el

procés de recollida de dades —elements propis de la geografía lingüística—, sino també un

conjunt de mecanismes que incideixen en graus diferents en la variació dialectal i en el canvi

lingüístic. La variació morfológica i fonológica, a més d’unes diferencies motivades per la
distancia geográfica, esta subjecta a uns condicionaments sociolingüístics. Aquest capítol ha
volgut contemplar de més a la vora aquests factors i ha considerat la seva possible influencia
en les dades verbals que s’examinaran en el segon volum d’aquest treball.
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4. Conclusions

Després d’una primera aproximado ais aspectes formáis que envolten el conjunt de dades

que componen ImFV, es pot afirmar que aquest recull constitueix el corpus mes complet i

representatiu de la flexió verbal dialectal del catalá de comen9aments de segle.

La recopilado presenta una agrupado tripartida que pren com a referencia directa la
terminado de l’infinitiu, peí que fa a les conjugacions, i, en un segon terme, i, en especial per
ais verbs de la segona conjugado, la forma de l’arrel —tot i que, com s’ha observat en el

primer capítol d’aquest treball, la classificació no sempre descansa en criteris sistemátics. Cal
destacar, pero, que l’esmentada agrupado no es basa en cap moment en un criteri de

regularitat, per bé que el conjunt de verbs especiáis, que componen la darrera agrupado, pot
associar-se ais verbs considerats per la majoria de les gramátiques com a irregulars.

Els materials subministráis per les dotze llibretes de camp d’Alcover no es limiten a omplir el
buit que havien deixat els verbs que haurien bastit el cinqué volum de LaFV, sino que

aporten informacions enriquidores que donen fesomia a alió que en principi es perfila com

un inventad de formes verbals de diverses localitats del domini catalá. En efecte, les llibretes

de camp tenen un doble valor: d’una banda, la compleció i la verificado de la flexió edita;
d’una altra, la incorporado d’observacions rellevants que abasten tant els fenómens fonétics
mes característics d’una determinada localitat com les informacions relatives ais subjectes
entrevistáis. Aqüestes dades completen, així, l’esbós sociolingüístic del procés d’enquestació,
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que, barrejat amb altres aspectes, s’entrelluca al llarg de les pagines del BDLC. Es pot

concloure, dones, i a partir deis verbs que apareixen en les llibretes de camp, que la
recopilado que s’observa en LaFl' és només una part —la mes completa— d’un conjunt
mes ampli de verbs que fou enquestat per Alcover. La xifra global de verbs deis quals es

posseeix informado arriba ais 117, per bé que es compta amb la flexió completa d’una
setantena llarga —xifra que devia d’haver constituit el qüestionari-base del treball de camp.

Es constata, dones, una distinció implícita entre verbs de carácter primari i verbs de carácter
secundan. Els primers representen la selecció que configura ImFV i que, de fet, és gairebé
coincident amb la que es troba en el DCVB.

Tornant ais criteris de classificació verbal, el cop d’ull a les agrupacions proposades per les

gramátiques anteriors a Alcover per tal de preveure’n una possible influencia en relació amb
la disposició deis verbs en conjugacions, referma el paper destacable que jugá Molí, no
només com a artífex de 1’ordenado i de la sistematització deis resultáis, sino en relació amb

l’autoria de la classificació verbal, com ho sembla manifestar la classificació proposada en la
seva Gramática catalana (1968). A Molí, dones, s’han d’atribuir les característiques de l’obra, la
seva ordenació laboriosa, la seva presentado económica —només 368 págines que recullen

gairebé quatre-centes mil formes verbals—, pero també la seva dificultosa consulta i, amb un

to de certa crítica, l’abséncia de contrast en el cas de formes verbals d’una mateixa localitat,

que intuitivament haurien de presentar solucions coincidents, i que compten, en canvi, amb
solucions diferenciades.

Així, és freqüent, i més del que seria desitjable, que en un determinat indret les terminacions
d’un verb en la flexió d’un temps en particular discrepin notablement de les terminacions del
mateix temps d’un altre verb de l’indret considerat; i, encara, que, en el marc del mateix verb,
determinades desinéncies que presenten una certa disposició contextual no coincideixin amb
altres que curiosament presenten els mateixos contextos. Un exemple reiterat ocorre en

algunes localitats peí que fa a la manca de coincidencia fonética de les vocals átones

—especialment en posició final— de les desinéncies de l’imperfet d’indicatiu, del condicional
o de l’imperfet de subjuntiu, que haurien —previsiblement— de presentar resultáis idéntics.
Un altre aspecte desfavorable es constata quan apareixen formes dobles o múltiples per a

una mateixa solució. Mentre que s’han establert uns signes convencional per indicar
diferéncies generacional, és a dir, si algunes solucions són própies d’infants o de gent d’edat,
no s’indica mai, en casos de resultats mútiples, quines són les formes dominats o
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majoritáries, en oposició a les menys usades; en definitiva, quines són les formes mes

representatives d’una varietat.

Malgrat aqüestes llacunes, ínfimes si es té en compte el nombre global de dades verbals que

formen part del recull, és indubtable el valor i la representativitat de les dades que hi están
incloses. Tanmateix, per endegar un estudi de la conjugado —en aquest cas deis verbs

regulars en el marc deis diferents dialectes—, no es poden obviar les observacions

complementarles que fan referencia a l’ús, a l’extensió geográfica o a la proñúncia de
determináis verbs. Es en aquest punt que cal recorrer al BDLC, a les llibretes de camp i, si
s’escau, al DCVB.

En aquesta darrera font, i, en particular, en la primera edició, és on s’ha pogut obtenir la
caracterització fonética deis signes que representen les vocals i consonants que apareixen en

LmFV. Aquesta informado sitúa els fonaments de les observacions fóniques que apareixen
tant en la introducció d’aquest recull verbal, redactada per Molí, com en els dietaris del
BDLC i també en les diverses llibretes de camp. Cal remarcar la voluntat de l’autor d’utilitzar
una transcripció de carácter estríete, amb una abundor de diacrítics que pretenen discriminar
el valor de les vocals, especialment les que són átones i es troben en posició final. Es
remarcable aquest interés, que contrasta de vegades amb les transcripcions proposades en les
llibretes de camp, on sovint l’ortografia es barreja amb les solucions fonétiques.

Amb l’ajut deis materials complementaris esmentats s’ha dut a terme una aproximado

foneticomorfológica deis elements que caracteritzen cada ámbit dialectal, de manera que s’ha

pogut aprofundir en alguns aspectes fonétics i morfológics que es troben inclosos en LaFV,
pero mancats de cap mena de comentan. Possiblement, aqüestes observacions haurien

aparegut en el darrer volum que no es va arribar a editar. S’ha obtingut, dones, una

descripció del vocalisme tónic i áton, del consonantisme i de la seva realització i extensió en

l’ámbit dialectal. Les observacions, que en alguns casos tenen carácter sistemátic, vénen
sovint acompanyades per les valoracions i justificadons del mateix Alcover. Els comentaris

que apareixen en aquest treball están centrats especialment en els fenómens vocálics i
consonántics que tenen una repercussió directa en la flexió verbal i que s’emmarquen en

cadascuna de les sis árees resultants de la partió dialectal proposada per Alcover en el
DCVB. Les informacions del BDLC i de les llibretes de camp han permés en algunes
ocasions de delimitar les árees on tenien lloc —en temps d’Alcover, almenys— determináis
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resultats fonétics o morfológics —la distribució i extensió deis sons [v] o [b], l’área de

l’apitxat o l’ús del perfet simple en contraposició al perifrásric, per posar només alguns

exemples.

Aquests comentaris tenen transcendencia no només com a simples elements de comparació
amb les solucions fonétiques que apareixen en ImFV, sino en el desenvolupament de
l’análisi verbal i en l’establiment de les regles fonológiques —tot i Pexisténcia freqüent de
resultats no sistemátics o múltiples—, que donen compte de processos generáis i que afecten
tant l’ámbit verbal com el nominal.

Amb aquests materials, el repás de determinades realitzacions en el marc de diverses
localitats ha introduit indirectament qüestions de carácter sociolingüístic. D’aquesta manera,

s’ha obtingut informació sobre la metodología que Alcover va aplicar en la seva tasca

enquestadora: una metodología que s’emmiralla en les propostes d’Schádel i que abasta els
criteris de selecció de les localitats i deis informants i, en aquest darrer cas, compren també el
nombre de subjectes, llur sexe i llur edat.

Des d’un punt de vista cronológic, Alcover inicia les enquestes el 1900, per bé que a partir de
la Uetra de convit, i amb els ulls fixats en YObra del Diccionari i en els projectes de la flexió i de
la gramática, les enquestes es van fer més sistemátiques, a través de tongades enquestadores
més o menys prolongades, que tenien l’objectiu d’arribar al nombre més elevat possible de
localitats catalanes. No és desconegut que alguns d’aquests indrets van ser enquestats més
d’un cop. En contrapartida, en molts pocs casos, algunes de les localitats no foren visitades

perqué van ser els mateixos informants els que es van despla9ar on era Alcover per tal
d’estalviar-li el viatge.

Aqüestes excursions representaven per a Alcover no només dur a terme el treball de camp

amb la finalitat de recollir material dialectal, sino el reforcament de la relació amb els seus

col laboradors, la constitució de nous corresponsals, la realització de conferencies i el

desenvolupament d’una tasca de propaganda. Tanmateix, resten encara alguns aspectes

obscurs de les enquestes des d’un punt de vista cronológic: datacions que no coincideixen
amb les establertes en LaFV, en el BDLC, o amb les que són citades per Molí (1962) o per

Rotger (1928).
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Endinsar-se en la metodología de l’enquesta de qui és titllat l’iniciador de la dialectología a

Catalunya, o si mes no, en la tasca d’enquestació o d’entrevista per tal d’obtenir informació
dialectal, ha permés de considerar Pexisténcia d’un qüestionari-marc que recollia el conjunt
de verbs deis quals es volia obtenir informació, de la mateixa manera que es té coneixement,
a través de les llibretes de camp, d’un qüestionari-base de tipus fonétic i morfológic. Aquests
qüestíonaris, dones, permeten d’inmir l’existéncia d’un altre —no localitzat, pero— que

probablement recollia els aspectes léxics i sintáctics més rellevants.

Peí que fa a la figura de l’enquestador, en el cas d’Alcover, es pot establir grosso modo un

recorregut cíclic: s’inicia amb la col-laborado d’Schádel, es desenvolupa en solitari, a causa

del carácter breu deis viatges i de l’abséncia d’un coHaborador estable, i es clou amb la

presencia de Molí —i, en l’excursió de 1921, també en companyia de Benejam i Sastre. En el
cas de la presencia d’enquestadors múltiples, existia una divisió de les funcions (Alcover
normalment enquestava la flexió verbal, Schádel es feia carree de la fonética i Molí deis

aspectes léxics), amb la qual cosa es pot preveure que cadascun deis enquestadors actuava, de
fet, en solitari.

Quant a la selecció deis informants, i després d’unes primeres temptatives amb subjectes
d’edat, les quals segueixen de pie les orientacions de la dialectología tradicional, basades en la
voluntat de recol-lecció de la parla deis informants més vells de les árees menys poblades i
més allunyades de les árees d’influéncia, Alcover es desmarca clarament d’aquestes
tendéncies i opta per informants adolescents, d’una franja d’edat que oscil-la entre els deu i
els catorze anys. Alcover aplica també altres requisits complementaris: haver nascut en la
localitat enquestada, no haver-se despla9at de la localitat, és a dir, informants amb poca

mobilitat o nul-la, i que els pares fossin autóctons de l’indret en qüestió.

Seguint encara en l’ámbit deis informants, cal observar una evolució quant al nombre de

subjectes enquestats: d’un informant únic en els primers treballs es passa a un grup variable
de subjectes ais quals s’aplicava una enquesta col-lectiva a través d’un métode d’interrogació
directe. La durada mitjana de les enquestes oscil-lava entre un dia i mig i tres dies.

Quant al métode d’elicitació de les formes verbals, és sabut que l’enquesta s’iniciava amb la
indicado del verb que s’havia de conjugar, tot prenent com a referéncia un model, que

acostumava a ser el verb mirar. Es comenc^ava la flexió temps a temps, sense cap mena de
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marc contextual —frase o buit per emplenar— i es procedía al recitatiu tradicional de la
conjugació verbal.

A mes de l’edat i deis requisits esmentats anteriorment, els subjectes enquestats no havien de
teñir coneixements lingüístics específics. Deis requeriments iniciáis d’Alcover —informants
illetrats i rurals— es produeix una evolució cap a informants “naturals” i sense contaminació
del castellá. I són aquests dos darrers criteris els que decanten Alcover per la tria deis
informants nens i adolescents, lliures de prejudicis lingüístics, a diferencia deis adults que

sovint es troben dominats per aquesta mena de prejudicis. A aqüestes motivacions es

podrien afegir encara consideracions relatives a les tendéncies innovadores o al canvi

lingüístic. Tanmateix, els raonaments d’Alcover en relació amb aquesta tipología
d’informants responia básicament a motivacions pragmátiques i no a un desig de recollir la

parla més innovadora d’aquest grup generacional, la qual, com és sabut, actúa de manera

directament proporcional en el canvi lingüístic.

La variant sexe no és un factor determinant per a Alcover, tot i que el nombre d’informants
masculins supera amb escreix els femenins. Les noies, pero, eren els subjectes preferits a

causa del seu capteniment general, que contrasta amb la conducta juganera i indisciplinada
deis nois. L’addició de les diverses dades numériques aproximades que comptabilitzen els

subjectes enquestats, les quals es troben classificades per árees dialectals, i, al seu tom, per

sexe i edat, donen com a total absolut uns 901 informants enquestats, deis quals 194 són
homes adults o vells, 25 dones adultes o velles, 568 nens o joves i 114 nenes o noies.

S’han pogut obteñir, mercés ais quaderns de camp, el nom i la procedencia de la majoria
d’infants i de joves enquestats, així com informacions relatives a determinats aspectes de
l’entrevista en cadascuna de les localitats visitades. Hi ha llacunes, pero, en relació amb els

subjectes que participaren en les enquestes realitzades a Crespiá, Centelles, Alcoi i Alacant.

Quant a l’ámbit geográfic d’enquestació, l’encaix de les diverses localitats estudiades en cada
área dialectal permet de fer una aproximació demográfica i de valorar la possible aplicació
d’algun criteri rellevant en la selecció de localitats. Tanmateix, sembla que, en general, en la
tria de les localitats va dominar més aviat una voluntat pragmática, emparada en la relativa
facilitat de comunicado o en la possibilitat d’establir-hi uns contactes previs a través deis
col'laboradors que hi residien.



CONCLUSIONS 297

A partir de l’adaptació de la divisoria tradicional establerta entre poblament rural (municipis
de menys de 1.000 habitants), poblament urbá (municipis de més de 10.000 habitants) i
poblament intermedi (municipis entre 2.000 i 10.000 habitants), s’observa l’abséncia d’un
desequilibri remarcable, peí que fa a les localitats enquestades per Alcover, en relació amb
aquesta divisió. S’aprecia una inclinació envers localitats de poblament rural i intermedi i una

representació inferior de localitats urbanes. En efecte, de les 149 localitats que apareixen en

LaFV, 51 són de poblament rural, 62 de poblament intermedi i només 26 de poblament
urbá. El criteri dominant peí que fa a la selecció de localitats va ser la voluntat de recopilar la
máxima informació del major nombre d’indrets del domini catalá que tenen representativitat
des d’un punt de vista dialectal. Un altre criteri aplicat fou la cerca d’un indret que podia

presentar variació geográfica en relació amb un altre.

La presencia de determinades variables sociolingüístiques en el conjunt d’informacions —no

sempre de carácter sistemátic— que embolcallen les dades morfológiques de LaFV

permeten d’arribar a les següents conclusions:

1. Quant a la variable edat, ja s’ha esmentat la preferencia d’Alcover per subjectes l’edat deis

quals oscil-lava entre els 10 i els 14 anys, i, en particular, peí que fa ais que van participar en
el projecte de la conjugado verbal. En alguns casos, les informacions de les mateixes

característiques subministrades pels adults faciliten la realització de comparacions

significatives de tipus generacional.

2. Quant a la variable sexe, per bé que en determinats moments la dialectología va expressar

un cert rebuig per les dones com a subjecte susceptible d’enquesta, Alcover va acceptar-les
sense dilacions, tot i que es troben en franca minoría. El recurs a les noies o a les nenes té
lloc davant l’abséncia d’informants de sexe masculí. Des d’aquesta perspectiva, Alcover no
considera les repercussions lingüístiques que pot suposar aquesta variable en la morfología
verbal. Per contra, en els casos en qué les formes verbals s’obtenen a partir de les
informacions subministrades per ambdós sexes, les dades resultants són sempre assimilades;
en cap moment són contrastades.

3. Quant al nivell d’instrucció, Alcover seleccionava informants amb poca formado
académica, atés que era ben conscient que les dades de carácter fonétic i morfológic
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obtingudes d’aquests subjectes podien presentar unes determinades característiques
diferenciadores que podien divergir de les ofertes pels parlants cuites.

4. Quant a l’ocupació, Alcover suggereix la influencia de detemainats oficis —especialment
els pagesos i els pescadors— sobre les solucions fonétiques i morfológiques.

5. La variable procedencia está clarament vinculada a la divisió demográfica que s’ha aplicat
anteriorment en relació amb la tipologia de les localitats enquestades. Les solucions

contraposades entre el medi urbá i el medi rural queden sovint evidenciades en les págines
del BDLC o en les llibretes de camp.

6. En darrer terme, els factors que determinen la pertine^a d’un individu a una certa classe
social van ser considerats per Alcover només de manera indirecta i no els va atorgar cap

paper destacable en la recollida de dades verbals.

Les observacions extretes del BDLC i de les llibretes de camp permeten també d’arribar a

conclusions significatives en relació amb determinades actituds lingüístiques que poden
manifestar els subjectes enquestats. Així, Alcover detecta un continuum d’actituds que

s’estenen des de la col-laboració generosa i desinteressada a la incomprensió deis objectius de

l’enquesta i al rebuig en la seva participació. Altres actimds negatives es concentren en els
mateixos joves enquestats: la indisciplina o la participació passiva en l’enquesta; i, encara,
altres —l’autoestima, l’autoodi, la retracció— s’endevinen en els adults que hi van participar
indirectament.

D’altra banda, des del punt de vista de la valorado de la tasca efectuada, les contribucions
d’Alcover com a dialectóleg no sempre han rebut el reconeixement que mereixien. És prou
significatiu que Pop (1950), en els volums de Dialectologie, no faci esment de les aportacions
d’Alcover en el camp de la dialectología ni comenti la tasca enquestadora que dugué a terme

—tot i l’objectiu d’aquest autor que, com remarca Montoya (1992: 395), sobre el mateix
subtítol del llibre, era realitzar un “aper9u historique et méthodes d’enquétes linguistiques”.
Curiosament, Pop (1950: 342) es fa ressó de l’enquesta de Schádel desenvolupada a trenta-

dues localitats de l’área pirinenca per tal de delimitar la frontera entre el gaseó i el catalá, pero
no vincula ambdós personatges en cap moment ni n’esmenta l’eixida filológica conjunta.

Encara, dins el capítol de les abséncies, Pop no cita el primer número de la Kem/e de
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Dialectologie Romane1 on foren publicats els materials fonétics aplegats en aquest viatge.
L’única referencia a Alcover —a mes del conjunt d’observacions que reculi de l’estudi “Una
mica de dialectologia catalana”— és una nota a peu de plana i dues pagines en forma de
comentad al DCVB, obra que recull la variado dialectal des d’un punt de vista lexicográfic
(Pop 1950: 351).

Són innegables, pero, les aportacions d’Alcover a la dialectologia catalana de comencaments

de segle tant des del punt de vista de la recollida i tractament de les dades com des del punt
de vista de la metodología, amb la incorporado —com s’ha vist anteriorment— d’una

incipient perspectiva sociolingüística. En efecte, Alcover féu esment, per bé que no sempre

de manera directa, de les variables socials que podien intervenir en la variado dialectal i que
només van ser preses en considerado en el moment de l’eclosió de la dialectologia amb un

enfocament urbá.

Cal destacar, pero, que l’avaluació de la tasca dialectológica d’Alcover no s’ha de efectuar
sota el prisma actual, ni tan sois sota el prisma de Pop el 1950. Alcover era deutor, en els

anys en qué desenvolupá la seva tasca investigadora, de la dialectologia d’orientació
tradicional, la qual, hereva deis neogramátics, es va desenvolupar al llarg del segle XIX amb
un interés centrat en la lingüística histórica i comparatista. Les descripcions de les árees
dialectals, que fins a la segona meitat del segle XIX havien tingut un carácter intui'tiu i fortuit,
es concentraven en l’exposició de fets individuáis sense intentar d’interrelacionar-los en el
marc d’una estructura dialectal global. El desenvolupament de la geografía lingüística, com a

métode de recopilado sistemática de les diferéncies dialectals, impulsá un seguit de projectes
de recollida de dades que, encap9alats per l’enquesta dialectal de Georg Wenker, iniciada el
1876, i seguida per la de Gilliéron, el 1896, tenien la finalitat d’extreure conclusions sobre la
variado lingüística des d’un punt de vista geográfic partint d’una base absolutament empírica.
Les dades obtingudes es plasmaven en ades dialectals que recollien, de fet, la suma d’un
nombre destacable de fets aÜlats. Els métodes d’enquestació es podien basar en qüestionaris
tramesos per correspondéncia o a través d’enquestes desenvolupades al llarg d’un territori
determinat.

Aquests eren els referents immediats per ais projectes d’Alcover —verbal, lexicográfic i

gramatical que tenia in mente—, que pretenien reflectir la variado dialectal a Catalunya. A

1 Bruxelles 1909,1, pp. 15-98.
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mes, els objectius que conformaven cadascun deis seus projectes estaven amarais per una

voluntat última de reconstrucció del catalá2 i es basaven en un ideari mes ampli, que aplegava

consignes com la restaurado, Penaltiment, la dignificado i la purificado del catalá; per reduir-
ho a una sola expressió: l’amor a la patria i a la llengua. I va ésser aquest amor que va

empényer Alcover a una dedicado tossuda i incansable en moltes esferes de la llengua i la
literatura, a una ambició que l’impulsá a emprendre l’Obra del Diccionari, a promoure el I

Congrés de la Llengua Catalana, a engegar els primers estudis dialectals a Catalunya, a

defensar a ultraja la unitat de la llengua i el pancatalanisme (Massot 1983: 8), sense citar les
seves activitats polítiques, artístiques, religioses i lingüístiques de carácter mes específic —la
rondallística, el peñodisme o la lexicografía, entre altres activitats— i les intervencions en

altres ámbits científics i literaris, que la naturalesa particular del present treball ha de deixar
necessáriament de banda.

Complementáriament, no es pot bandejar la participado de Schádel en l’elaboració d’alguns

plantejaments peí que fa ais supósits i al métode. En primer lloc, en relació amb el projecte
de recollida de dades —verbals, fonétiques i léxiques— en un nombre elevat de localitats del
domini lingüístic catalá. Aquest fet permetria la recopilado d’elements valuosos, perduts en

les árees urbanes, i serviría de base per a la reconstrucció del catalá literari. En segon lloc, en
relació amb el projecte d’un viatge filológic que Schádel pensava fer en companyia d’Alcover

per totes les comarques catalanes; llur col-laborado, pero, es limitá el 1906 a la regió
pirinenca.

Tanmateix, tampoc no es pot oblidar que, al marge de l’impuls inicial de Schádel, Alcover
havia comen9at les eixides filológiques el 1900 i les perllongá —més completes, mes

sistematitzades i amb uns objectius més definits— fins ben entrats els anys vint. Els resultats
són un reflex de l’estat de la llengua catalana a comen9aments de segle i d’una llengua
utüitzada per uns informants en una determinada etapa de la vida. La representativitat de les
dades és indubtable; de la mateixa manera que són representatives les dades obtingudes
d’informants d’edat avadada residents en árees rurals i amb un mínim d’influéncies externes.

Aquests informants reflecteixen un període arcaic de la llengua, que es troba en procés de

desaparició. Aquest és, dones, l’enfocament més tradicional de la dialectología, i, certament,
és un enfocament que ha prevalgut gairebé inalterat fins ais nostres dies. Des d’aquesta

perspectiva cal valorar l’opció pels informants joves —que descansa en unes bases ben

2 Yegeu Massot (1984: 214 i ss.).
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fonamentades, almenys per a Alcover, que han estat recollides en el segon capítol— com una

innovado i una modernitat, en un moment en qué la dialectología a Catalunya es trobava en

una etapa de desenvolupament.

Els joves reflecteixen un estat de la llengua en un moment determinat, que previsiblement es
mantindrá durant un cert temps. La llengua, pero, reflecteix la variado que les diferents

generacions van atorgant-li. Cal recordar, pero, que l’abast de les dades d’Alcover és triple, i,
així, se centra en una franja d’edat determinada, pero també té en compte les realitzacions
deis infants i deis vells, i incorpora, d’altra banda, tots els factors sociolingüístics que poden
contribuir a la variado dialectal.

És cert que només es té un coneixement parcial de la vida d’Alcover, fruit, d’una banda, de

l’autodivulgació —a través de les pagines del BDLC— i, d’una altra, deis comentaris aliens; i,
encara, en negatiu, deis mateixos exabruptes i de les diatribes proferides per Alcover i,

complementáriament, de les seves discrepáncies personáis i de les seves ruptures

institucionals. Tanmateix, encara es desconeixen facetes de la seva recerca, que només es

podran explorar a partir de la consulta i l’estudi deis documents i manuscrits origináis, font

important d’informació rellevant. En efecte, resten encara aspectes per aprofundir o

descobrir, amb els quals es podrá complementar la informado ja existent i es podran

completar els aspectes que es consideren encara com a incógnites. Es tracta, per exemple, de

l’apartat relacionat amb el procés que aplica per organitzar i sistematitzar les dades verbals
resultants de l’enquesta. Sense aquest aprofundiment en els manuscrits origináis és fácil
d’endur-se una idea errónia de les tasques científiques i de recerca desenvolupades per

Alcover.

El métode d’enquestació i, en especial, l’opció per informants joves i adolescents ha suscitat
un conjunt important de critiques des de diversos fronts. Tanmateix, si aquesta elecció pot

provocar algún dubte, només ha de ser qüestionada des de la perspectiva de la validesa i de la

representativitat de les dades obtingudes. La referencia a l’edat deis infants té una relació
directa amb les diverses etapes d’adquisició lingüística. Així, des d’un punt de vista

foneticomorfológic, és indubtable que els parlants seleccionats ja tenien la morfología verbal

perfectament assolida, com ho confirmen els resultáis de diversos estudis recents.
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Tot i la personalitat controvertida d’Alcover, són injustificades i inadmissibles les critiques
destructives i el mensypreu —patent i no patent— que altres lingüistes han expressat per la
seva activitat com a dialectóleg. Griera i Coromines en són una bona mostra. Aquest darrer
enfila un seguit d’improperis —de gradado diversa— en contra deis resultáis de LaFV

—que de vegades es fan extensius al mateix DCVB— i en oposició al métode emprat per

Alcover per obtenir les dades. Heus-ne ací una mostra:3

En relació amb l’ús del verb cruixir (II, 1072) en l’ámbit lingüístic caíala, Coromines afirma:
És veritat que en l’enquesta Molí-Alcover4 sobre la conjugado hi ha cert nombre de localitats on els

respongueren que no hi “existia aquest verb o tenia poca vitalitat”: va ser a set de les 46 localitats del
catalá oriental on interrogaren, i a sis de les 33 occidentals, proporció petita, i a set de les 16 localitats
cerdano-rosselloneses. Si d’altra banda aixó no els passá enlloc a les Ules, la diferencia deu ser deguda al
fet que en térra balear podien triar subjectes més bon coneixedors de la llengua, tenint-hi mes

coneixences, i també perqué a térra ferma tractaren més amb gent de ciutat (on sovint hi ha
coneixement molt incomplet del léxic), i no gent del camp: entre aquelles localitats on toparen amb

ignorants hi ha, en efecte Girona, Figueres, Puigcerdá, Argelers, Cervera, Balaguer, hi ha Llavorsí i
Vilaller pero els immediats Esterri, Boí, Bonansa, etc. donaren resposta positiva.

Aqüestes opinions reflecteixen un desconeixement real de la tipologia deis subjectes

enquestats i una valorado parcial deis resultáis que, curiosament, són acceptats plenament

quan coincideixen amb les seves própies opinions.

Encara, en atac directe i sense pal-liatius contra la metodología de l’enquesta, Coromines

conjectura —és molt possible que de manera errónia— sobre l’aplicació del métode directe
en el procés d’enquestació, que, segons aquest filóleg, implica l’ús d’una activitat coercitiva.
Així, examinant la nota sobre el verb defendre (III, 40-41) en LaFV, afirma:

Ens adonem del que devia passar. Reconeix Molí que ‘no va demanar la conjugació de defendre’ a tota
una serie de comarques, ‘perqué no hi té absolutament cap vida’. Reconeix, dones, que és mort no sois a

Mallorca i Menorca, sino també a l’Alguer —ádhuc allá diuen defensor, dada important com a testimoni
indirecte del catalá del s. XIV que hi fou portat i hi romangué quasi incomunicat—, a tot el catalá
oriental (amb l’excepció única de la ciutat de Tarragona) i a la major part de l’occidental. En els altres
llocs sí que varen demanar-lo. Es a dir l’afírmació de la vida de defendre, que ells donen, es funda en

dades, com diem els dialectólegs, extorquides. «dieu defendre, oi? com ho dieu en passat?, etc.». Així ho
varen fer amb un fill de la ciutat de Tarragona i que naturalment sabia castellá, i podia témer que

creguessin que ell no sabia el mot ‘defender’. Es evident que una dada així está despullada de tot valor a

3 Les citacions següents es troben en el eos del text del DECLC d’alguns deis verbs que componen LaFV.
4 Des d’un punt de vista estrictament formal, no deixa de ser significatiu l’ordre de presentado deis autors.
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Tarragona —capital de «provincia»...—, i en té poc o cap en els altres llocs on anotaren el mot. (...) A
Sant Martí de Maldá l’informant contesta que sí a l’infinitiu ‘defendre’ —o siguí a la forma directament
extorquida— pero “que no s’usava cap altra forma” (!) sino només les de ‘defensar’; respostes semblants
a la Granadella i a la Pobla de Segur: «verb defectiu», diuen Alcover-Moll; verb mort, extorquit, devem
haver de creure; cal sospitar que algú els havia dit (o havien trobat algún indici) que el mot era viu en

parlars occidentals, i per aixó el demanaren a tota Tarea d’aquest dialecte, no el de Toriental, i llavors,
naturalment, obtingueren respostes en aquell. Altrament no pas pertot, car no el donen en altres
localitats occidentals (ultra les esmentades) que Benavarri, Tremp, Tamarit de Llitera, Fraga i Falset (res
de la zona central, ni Est ni Nord); potser sí que resta viu a la zona de Benavarri-Tamarit-Fraga i algún
altre lloc veí de les Marques d’Aragó (tiñe un vague record d’haver-l’hi sentit alguna vegada). Fins en el
País Valencia reconeixen que no varen obtenir-lo en algunes poblacions del Nord: Vinarós i Llucena.

En l’entrada del verb dur (III, 218) apareix una nova crítica al métode i, de retruc, a Morel-
Fado:

Nota 3: L’AlcM diu que a Olot hi ha diure; Alcover (BDLC, IV, 1909, 246) «dújn> (Olot). Pero és una

afirmació sense cap valor, feta sense indicar cap font ni testimoni (al mig d’una ressenya del deplorable
article de Morel-Fatio sobre el catalá en el Grundiss de Gróber). És evident que es tracta d’una confusió
amb el participi duit, propi d’Olot (l’he duit), car en el llibre de la Flexió consta que a Olot van donar
l’infinitiu dú, com pertot; Alcover hi havia anat ell sol el 1906 a ‘fer conjugar’ i Molí en compilar el llibre
es compren que no va trobar en les notes d’Olot altra cosa que dur i el participi duit. Altrament és sabut
el mal métode amb qué féu Mn. Alcover aqueixes enquestes morfológiques (III, 221). La forma
rossellonesa dura (igual que dirá) no té relació amb aixó: paragoge merament fonética sobre un

monosíl-lab amb -r (com kóra COR) o bé forma del tipus créixere.

En relació amb l’ús i distribució del verb munyir (V, 844), Coromines envesteix novament

contra el métode d’enquesta:
Modemament el mot sona munyir a la major part del domini lingüístic, sense descomptar-ne l’Alguer.

mojií malí, o més aviat muflí (segons els llocs i les persones), mupí menorquí i eivissenc; val mojií; i fins
al capdamunt del Pallars (a tots els pobles de Cardos i Valí Ferrera, 1932-1934) i a l’Alt Flamicell. A
diverses localitats del Vallespir i Alta Cerdanya dirien mújio segons Alcover i Molí. Pero ells mateixos
ens fan saber que en lloc de munyir, o siguí amb el mateix significat, dirien ‘esmunyir’ a Valls, Reus i

Tarragona, i en una zona de nou localitats compresa en la línia Sueca-Gandia-Pego-Tárbena-Benissa-
Alcoi-Benigánim (així com a Biar i a «Alacant»), i almenys amb aquesta gran extensió no acceptarem

aquest barbarisme vulgar i confonedor, si no és a benefici d’inventari, puix que no n’hi ha confirmació
quasi enlloc (sembla que alguns ho duen cap a Castalia) i és sabut (ens ho conta el mateix) com el bo
d’AMAlcover feia aqueixes enquestes: aplegant una colla de criatures en una sala d’escola o de sagristia i
«a conjugar s’és dit». Els nens, esverats, deien que sí a tot el que els suggeria Tomniscient i ingenu

«apóstol», i els pedants acólits d’un magisteri o d’una parroquia, massa sovint castellanitzants.
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En l’entrada del verbpéixer (VI, 379), Coromines és particularment punyent:
Com sempre, les mal conduides enquestes conjugatives de Mossén Ant. M. Alcover (piadosament
publicades peí seu deixeble) hem de creure que donin resultáis defectuosos (aquí massa optimistes); com
que tanmateix donen una guia, tindrem en compte que en el cas de péixer obtingué paradigmes no gaire

incomplets a tres localitats del Ripollés, dues de l’Alt Berguedá, dues del Cardener i tres d’Osona, a

Granollers P] i a sis del Pallars i la Ribagorca, si bé en cinc (totes cat. or.) només obtingueren l’infinitiu,

l’imperfet i l’indicatiu pres; des de la línia Montseny-Montsec només contestaren vagament que era mot

conegut; fins i tot els donaren el participi, si bé només pejjkút a Bonansa i la Pobla de Segur, i paskút a
Torelló (la resposta positiva d’aquesta forma a Granollers, Centelles i Sant Bartomeu del Grau, té poc

valor, venint deis filólegs que podem ben endevinar5 (AORBB III, 159).

No obstant aixó, quan els resultáis són coincidents amb les seves opinions, Coromines
utilitza les dades de LaFV; sense critiques, aleshores. Així, la informació inclosa en el lema
eixir (II, 253-254) cita el recull verbal d’Alcover-Moll com una font detallada de l’extensió

d’aquest verb en el domini caíala:
...sobre l’aveng d’aquest estat de coses es poden obtenir dades detallades en Alcover-Moll.

I també utilitza la informació del BDLC per donar compte de la vigencia dejaure (TV, 887):
En algunes parts de les Marques d’Aragó el mot avui ha caigut en desús, substituit per estar gitat, per

exemple a Fraga (BDLC X, 242), i igualment no sois en el valencia central, sino a bona part de les

comarques valencianes (BDLC X, 192, 186).

El mateix ocorre en l’entrada del verb teñir (VIII, 415):
El participi passiu té la forma tingut, com en caíala central a quasi tot el Principat i parts de Menorca i
del País Valencia; tengut a la resta d’aquests i a Mallorca i l’Alguer (diuen tingut a valencia, Benissa,

Pego, Llíria, Morvedre, Morella, Vinarós, segons AlcM, AORBB).

Sorprenentment, les dades de LaFV són emprades amb valor d’altament representatives en

el volum V, i les critiques es converteixen en elogis en el volum VI (lletra O) del DECLC.
Un lector sensible a les critiques exposades anteriorment pot sentir-se especialment
desconcertat. La raó del canvi és senzilla: Gulsoy col-labora en la confecció d’aquests
volums. Així, el verb néixer (V, 901) inclou:

5 De fet, només se’n poden endevinar dos: d’una banda, Bamils era de Centelles; d’una altra, Griera era de
Sant Bartomeu del Grau. Amb les dades que es posseeixen fins ara solament se sap que Griera va participar
com a informant en l’enquesta de Sant Bartomeu del Grau. Es desconeix si Bamils va contribuir d’alguna
manera en el treball de camp d’Alcover. No es posseeix, d’altra banda, cap informació que faci referencia al
subjecte o subjectes que participaren en l’enquesta de Granollers.
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Nota 5: 906 Per a la distribució geográfica de les formes d’aquest verb ens basem en les dades de Molí,
LaFV, els materials de la qual foren recollits per Mn. Alcover entre 1906 i 1923.

I el verb obrir (VI, 23):
Nota 1: Per a una distribució d’aquesta variant i de les altres, veg. l’excel lent estudi de Molí, La fkxió
verbal en els dialectes catalans.; el DCVB reprodueix en gran part les mateixes dades.

Així com el verb saber (VI, 556):
D’altra banda, sabré és propi d’una franja extrema del catalá occidental. AMAlcover ho observa a

Vilaller i com a forma infantil a Morella.

Amb totes les limitacions que suposa el métode d’Alcover —atribui'des en algún cas a la

improvisació i a la inexperiencia de qui obre camí— i, en general, amb les limitacions de tot
métode d’enquesta dialectal, no sembla que sigui un procediment de recopilado de dades

representatives mes adequat les anotacions preses d’oida o les afirmacions basades en el que
hom recorda o li ha semblat sentir a un sol informador:

Jcoromines creu haver sentit durbí a Els Angles (Capcir), 1960 (pbrirVT, 21).
El que jo fine anotat d’oida és molt limitat, pero segur, i podem admetre que també pequi: aquí peí
costat de la modestia, car no és inversemblant que no estigui tan limitat a Cerdanya, Urgellet i altres valls

pallareses i ribagor^anes (péixerVI, 379).
... fine un vague record d’haver-l’hi sentit alguna vegada (defendre III, 41).

Amb aqüestes al-lusions no es pretén de criticar el criticador ni en cap cas no es tracta de fer
una apologia abrandada —a l’estil de Rotger (1928)— de la figura d’Alcover, sino de valorar

justament una empresa notable i fins ara inigualada. El que és criticable en un treball de
recerca és la asistematicitat en l’aplicació de criteris. Alcover determina i justifica els criteris
de selecció deis informants, que, en principi, tret de poques excepcions, acaben imposant-se

regularment.

Un altre motiu real de crítica pot ser la manca d’aplicació d’un procediment de validado6 de
les dades dialectals obtingudes, pero aixó hauria significat duplicar esfor9os —tant

económics com humans i temporals—, la qual cosa no hauria permés de finalitzar mai el

6 Un sistema de validado immediat, en el marc de la mateixa enquesta, hauria estat potser el control que
podien exercir els adults que es trobaven presents en l’entrevista i que podien apaivagar així les hipotétiques
influencies de l’escola. Aquest control —sense una extorsió implícita, pero—, pot ser, com s’ha vist, mal
interpretar.
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projecte. Aqüestes són les limitacions connaturals d’una gran empresa que es basava en

l’estudi minuciós i complet de la morfología verbal del catalá.

En darrer terme, la problemática múltiple esmentada, que afecta tant la metodología com els

resultats, no deixa de manifestar la necessitat de plantejar un enfocament multidisciplinari a
l’hora de dur a terme una recerca lingüística. Si els factors socials han de ser presos en

consideració, també cal teñir en compte els factors psicológics, en particular, en relació amb
les etapes d’adquisició del llenguatge en general i de la parla individual integrada en l’entom

geográfic i social propi —al marge, pero, de les realitzacions idiolectals especifiques. El
mateix Gauchat el 1905 afirmava que el període d’expansió de les liéis fonétiques es

desenvolupava deis 30 ais 60 anys. W. von Wartburg, per la seva banda, va limitar l’etapa
idónia d’enquestació entre els 40 i 60 anys, període temporal que compren una generació i

que és l’etapa en qué els parlants experimenten mes maduresa i seguretat. D’altra banda, amb

aquesta perspectiva, von Wartburg va enquestar diverses franges d’edat, que es corresponien

igualment amb etapes generacionals.

Per Alcover, l’objectiu básic era recollir les formes reais, les formes vives de la llengua. Per

acomplir-lo, no dubta a emprendre un treball de camp complet al llarg de tot el domini
catalá. Eli mateix valora la importáncia i la transcendencia d’aquesta empresa:

Cap gramátic catalá ha tingut espai ni delit per fer la partida d’excursions que grades a Déu he pogudes
fer jo dins totes les comarques de llengua catalana, a on he pogudes recollir tantes i tantes de formes
verbals, totes d’ara, polents de vida, llampants d’expressió, que em donen la clau per endardellar,
esclovellar i espinzellar casi tots els problemes de la nostra conjugado, com espero fer-ho dins l’obra que

publicaré, si Déu ho vol, donant el fruit de totes aqüestes excursions de disset anys (BDLC, X, 278).

En el marc de la recerca dialectal, les dades d’Alcover han estat utilitzades per desenvolupar
determinats estudis relatius a la morfología verbal. Cal destacar els diversos treballs de
Wheeler (1982/1986, 1984, 1993b), Pérez Saldanya (1995,1996, 1998), Rabassa (1996), Rafel

(1981), per citar-ne només un nombre reduit, així com treballs específics de diversos
estudiosos que han fet servir les dades verbals del recull. Tot amb tot, malgrat el seu abast i el
seu contingut, es tracta d’un material encara infrautilitzat. El motiu principal rau —i és,
d’altra banda, totalment justificat— en les dificultáis de consulta i de reconstrucció de les
formes verbals. Cal afegir-hi encara el fet que estiguessin incompletes i que hi manqués una

descripció sencera de les fases de l’enquesta i de la tipología deis informants que hi

participaren. Si aqüestes dificultats poden superar-se i la informació requerida es pot obtenir
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amb facilitat, és indubtable que les dades podran analitzar-se i interpretar-se convenientment
en fundó deis objectius previstos. I, des d’un punt de vista diacrónic, els resultáis també

permetran l’elaboració de treballs comparatius.

Després d’aquesta primera part, justificada per la necessitat de conéixer el rerefons que

emmarcava la recollida de dades verbals que basteixen LmFV, s’inicia la segona part d’aquest
estudi, que analitza una petita part del conjunt global de les dades i se centra en les
realitzacions verbals regulars des de l’óptica deis diferents dialectes. Es parteix, dones, d’una
divisió verbal que engloba tres conjugacions, i es planteja la hipótesi que totes les varietats
dialectals posseeixen verbs que poden esdevenir models regulars, i, en conseqüéncia, que un

nombre destacable s’adeqüen a aquests models, malgrat que els verbs considerats regulars

s’allunyin en major o menor grau del patró rígid establert per l’estándard.
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Introdúcelo

La primera part del present treball ha examinat els aspectes mes rellevants relacionats amb

l’origen i la procedencia deis materials que actuaran de corpus en l’análisi morfológica que es

desenvolupará en les pagines següents.

La segona part d’aquest estudi, que ara s’inicia, vol acomplir dos objectius:

1. Descriure el marc teóric que servirá de base per realitzar l’análisi verbal.
2. Analitzar morfológicament els verbs consideráis regulars en el marc deis diferents
dialectes que configuren el domini lingüístic catalá.

Per tal de dur a terme el primer objectiu, es desenvoluparan sis aspectes teórics distints. En
el primer capítol, es determinaran els criteris tradicionals de classificació deis verbs catalans
en conjugacions i es remarcará la divisió establerta entre verbs regulars i verbs irregulars.

El segon capítol fará un succint recorregut a través deis diversos estudis sobre morfologia
verbal que s’han desenvolupat, preferentment al llarg d’aquest segle, tant des d’un punt de
vista diacrónic com sincrónic.

En el tercer capítol, es descriuran les propostes més recents d’anáüsi morfológica aplicades
ais verbs catalans, especialment des deis pressupósits de la gramática generativa.
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El capítol quart presentará les diverses propostes de divisió dialectal del domini lingüístic
catalá.

El capítol cinqué examinará el concepte de regularitat verbal.

En darrer terme, en el sisé capítol, s’aplicará a les dades verbals regulars de l’estándard el
model d’análisi morfológica que es considera mes idoni amb la finalitat d’avaluar la seva

validesa i d’establir els criteris generáis relatáis a la segmentació i ais conceptes de regularitat
verbal. Aquests criteris serán adaptats posteriorment a les realitzacions regulars deis diversos
dialectes examinats.

Per acomplir el segon objectiu proposat —l’análisi morfológica deis cinc verbs consideráis
com a models dins el conjunt del domini lingüístic catalá— es descriuran els paradigmes

regulars de cadascuna de les localitats enquestades per Alcover. L’análisi verbal, pero,

prendrá com a unitat d’análisi l’área dialectal, que compren —segons el dialecte— un

conjunt mes o menys elevat de localitats. La descripció verbal recollirá els resultats de les
zones dialectals corresponents al pirinenc oriental (amb 25 localitats), al catalá oriental (amb

38), al catalá occidental (amb 34), al valenciá (amb 24), al balear —subdividit en mallorquí

(amb 14), menorquí (amb 10) i eivissenc-formenterer (amb 6)— i a l’alguerés.

Amb la consecució d’aquests dos objectius, restará encara una tercera part, de carácter

interpretatiu, en la qual es compararan, tant des d’una perspectiva intradialectal com des
d’una perspectiva interdialectal, els resultats de la descripció morfológica efectuada en aquest

volum. A partir de la contraposició deis diferents resultats, es pretén determinar la variació
dialectal —la seva tipología i gradació— que s’aprecia en l’ámbit morfológic verbal regular

mitjancant l’aplicació de tractaments de carácter comparatiu, quantitatiu i distributiu. La

conjunció de les perspectives esmentades propiciará un replantejament de la divisió dialectal
catalana a partir de l’aplicació de criteris morfológics de carácter sincrónic i una revisió de la
classificació deis verbs catalans i del concepte de regularitat verbal.
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1. CONJUGACIÓ I PARADIGMA

En general, el terme conjugado designa el conjunt de formes desinencials que presenta un

verb per expressar les categories de temps, mode, nombre, persona i aspecte. Aquest concepte
está estretament vinculat al de paradigma, entes com a conjunt de formes flexives que pot

adoptar un lexema quan es combina amb les seves desinéncies verbals —en el cas del verb—
o casuals —en el cas del nom, l’adjectiu o el pronom— en fundó del tipus de relació que

estableixi amb els altres components de l’oració.

El nombre de conjugacions pot variar segons el nombre de classes de verbs. Aqüestes classes
es defineixen a partir de les diferencies que es poden establir entre les desinéncies verbals
d’una llengua determinada. Tradicionalment, en catalá, les conjugacions es distingeixen per la
forma de l’infinitiu. El francés, en canvi, i segons la proposta de Dubois (1965-1969), compta
amb set conjugacions segons el nombre de bases utilitzades en 1’aplicació de les desinéncies.

Aquest capítol té la finalitat de repassar les diverses propostes efectuades en relació amb
l’establiment deis models de conjugado en catalá. En un primer moment, es prendrá com a

referéncia la varietat estándard, que és la que apareix en les gramátiques normatives.
Seguidament, es presentaran altres propostes de classificació verbal contemplades des d’una

perspectiva dialectal. La finalitat última d’aquest capítol és evidenciar que aqüestes darreres
classificacions no posseeixen, en general, una voluntat descriptiva sino que s’han subsumit
sempre ais criteris utilitzats en relació amb la varietat estándard.
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El concepte de regularitat verbal aplicat a les varietats geográfiques ha estat tractat per l’IEC,
d’una manera col-lateral, des de la perspectiva de la llengua oral, en la Propostaper a un estándard
oral de la llengua catalana II. Morfología, pero aquesta aproximado, que tolera determinades

segregacions deis models regulars establerts a partir de l’estándard, té una finalitat única: la
codificado de la llengua, integrada en el procés de normalització a qué es veu sotmés el catalá.

Sense negar la validesa d’aquest procés, que está destinat a assegurar la unitat i el

desenvolupament funcional del catalá, des d’un punt de vista merament descriptiu, la realitat,
almenys en temps d’Alcover, és tota una altra. No es tracta simplement de distingir entre un

‘ámbit general’ i un ‘ámbit restringit’ en relació amb l’ús de les varietats territorials del catalá ni
es tracta tampoc de l’aplicació d’un criteri que discrimina ‘registres informáis’ de ‘registres
formáis’. Ni es tracta de determinar les formes admissibles en un determinat ámbit d’ús —cf.

servei[s], que s’accepta en un ámbit restringit deis parlars balears (IEC 1993: 25) o perga, dorga,

cantiga, canto, cantos, que són considerades formes no recomanables (IEC 1993: 27).

En el present treball es planteja tot el contrari, sense penetrar, pero, en el domini del que és
normatiu o no. El propósit general és establir els paradigmes regulars des d’un punt de vista

geográfic a partir deis models imperants i quantitativament recurrents en cada territori. La
variació que pot presentar cada model está relacionada amb la realització propia, idiosincrática
i diferenciadora de cada varietat o d’un grup de varietats. La variació en els paradigmes
verbals, entesa com un allunyament de la normativa, no és més que un fet anecdótic motivat

justament per l’establiment d’una varietat referencial, que és la que és, pero que podría ser una

altra.

2.1. Els models de conjugado: classes i subclasses. Verbs regulars i verbs

irregulars

El present apartat té la finalitat d’examinar les diverses propostes de classificació verbal i la
caracterització deis criteris emprats per dur-les a terme.

A Perea (1993) s’han descrit amb detall diverses propostes de classificació deis verbs catalans
—Fabra (1956), Marvá (1968) i Badia (1962)—, que giren básicament a l’entorn de l’estándard.
Atés que el present estudi té un ámbit dialectal, es tractará de recorrer a més a la informació
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que subministren altres gramátiques que prenen en consideració els diferents dialectes del
catalá per tal de comprovar el grau de coincidencia o de divergencia amb la classificació

proposada per a la varietat estandard.

Fabra (1956) divideix els verbs catalans en tres conjugacions segons les alteracions que aquests

verbs poden sofrir en la seva forma, i presenta, en fer-ne la descripció, tres models, els dos
darrers deis quals están subdividits. La subdivisió de la II conjugado respon a urja discrepancia
en relació amb la forma de 1’infinitiu, mentre que la subdivisió de la III conjugado respon a la
divisió entre verbs incoatius (amb increment palatal) i verbs purs:
I cantar -ar1II.a perdre -re

ILb témer -er2III.a servir -ir

IlI.b dormir -ir

Marvá (1968) determina també tres tipus de conjugació basant-se en la forma que pren

rinfinitiu. La primera i la darrera están formades per verbs la terminado deis quals és única:
-ar, -ir.

I. -ar (cantar)
III. -ir (mentir)

La II conjugado, en canvi, presenta una terminado molt més diversificada i és integrada per

tots els altres verbs:

-re (catire, rebre, vendré)

-er [a] (torcer; créixer, esprémer)

-er [é] (haver, poder, saber, soler, valer, volet)

-er [é] (per)
-r (dir, din)

1 Aquesta mateixa divisió és presentada en la “Proposta per a un estandard oral de la llengua catalana” (IEC
1993) com a models de conjugació regulars.

2 La forma de 1’infinitiu és certament determinant. Els verbs de la II conjugació que encap^alen dues subclasses
diferents —perdre i témer— són en tot formalment idéntics tret de rinfinitiu; per aquest motiu, alguns lingüistes
consideren que es tracta d’un sol tipus d’infinitiu perqué constitueixen variants condicionades per la naturalesa del
fonema precedent —vegeu Wheeler (1979).
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Cap de les dues propostes, pero, no segmenta les formes verbals, tot i que Fabra (1956) ailla
les terminacions del radical, el qual, generalment, és invariable en la gran majoria de verbs, a

excepció d’aquells que experimenten alguna modificació ortográfica. Marvá forma els temps

verbals afegint al radical del verb (el que resta després de separar la terminado propia de

rinfinitiu) unes desinéncies concretes.

En la determinado deis models verbals, Marvá considera en alguns casos les realitzacions

fonétiques i inclou en la segona conjugado una classificació mes restringida en cinc grups a

partir de l’adequació deis verbs que la integren.

Peí que fa a la distinció entre verbs purs i incoatius, Fabra (1956: 46) exposa la llista de vint
verbs que no presenten l’increment palatal —ajupir, bullir, collir, cosir, dormir, eixir, escopir, fugir,
mentir, morir, munyir, obrir, omplir, pudir, retrunjir, sentir, sortir, teñir, tossir, venir—, i evidencia la
tendencia creixent deis verbs de la classe [III]. Aquesta llista de verbs és ampliada a Marvá3

(1968: 70-71), que afegeix cruixir, esmunyir, grunyir, pruir, i llurs compostos (llevat d'assentir i
dissentir).

Atés que no tots els verbs s’adeqüen ais models establerts, sorgeix el concepte d’irregularitat.
Fabra, en la seva exposició, inclou certes formes verbals que se separen —a causa de la

supressió, canvi o addició de diverses vocals i consonants, de formes de participi irregulars, de
canvis ortográfics en l’arrel, en la desinencia...— de les formes modéliques, i s’agrupen sota

l’epígraf de “verbs que s’aparten deis models”. Els verbs que no s’ajusten ais models regulars4
están agrupats en forma de llista —cf. Fabra (1956: 51-60).5

Marvá, després de descriure les formes regulars, classifica els verbs irregulars —verbs que, en

determinades formes, sofreixen alteracions en la desinencia o en l’arrel— segons el tipus de
variació que presenten (alteracions en la terminació o en el radical de tipus ortográfic, eufónic
o fonétic). De les tres darreres alteracions citades, les fonétiques són les que afecten un major

3 Marvá constata, a més, que hi ha verbs com bruñir i mentir que presenten indistintament les dues formes, tot i
que es decanta per l’ús de la forma pura. Unir presenta una doble forma: pura, amb el significat d’emetre llum i
incoativa, quan el verb presenta un sentir figurat. Acudir, presumir i consumir és preferible que siguin conjugáis en
forma incoativa.

4 Cf. Fabra (1937) per a una versió més reduida de la llista de verbs que s’allunyen deis models establerts per a
les tres conjugacions.

5 Atés que la descripció verbal d’aquest estudi es basa en els verbs regulars —de fet, en una concepció amplia
de la regularitat— no s’inclouran en aquest apartat les llistes de verbs contempláis com a irregulars en les diverses
propostes.
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nombre de verbs. Marvá divideix aquests verbs en tres grups: el primer, format per verbs que

tenen radicáis velaritzats (tots els verbs en -ndre, -Idre, -ler—llevat de voler—, tots els verbs de
radical amb diftong —llevat de veure—, i coneixer, aparéixer i llurs compostos, a mes, deis que

Marvá anomena verbs d’irregularitat especial: estar, teñir, venir, dir i dur). El segon grup el
formen verbs el radical deis quals acaba en un deis diftongs [-au, -en, -iu, -ou), que suprimeixen
o canvien (en v o en i) la -u final, alhora que velaritzen alguns radicáis —cf. Marvá (1968: 111-

117). El tercer grup el formen una serie de verbs que, peí fet de posseir uns tipus. d’irregularitat

especial, no encaúcen en els subgrups anteriors —cf. Marvá (1968: 118-133). Finalment, la

descripció inclou la llista de verbs que només presenten irregularitat en el participi: [-t]

(estrenyer; constrenyer, restrényer); [-és] [atényer, empenyer, admetré)\ [-sr1] (complir, omplir, obrir, sofrir);

[mor1] [morir).

Des d’una altra perspectiva, Badia (1962) classifica els verbs catalans en tres conjugacions,

segons l’acabament de l’infinitiu, i en Túnica segmentado que realitza separa l’arrel (el que
resta després de fer abstracció de la terminado d’infinitiu) de les desinéncies.
I. -AR [portar)6
II. que presenta tres acabaments d’infinitiu: -RE [perdre), -ER (témer), -R
III. -IR (excepte dir, -i = vocal temática, no desinencia-) [sentir, servir)

Mes endavant, Badia (1994: 148-162 i 562-609) presenta una classificació verbal idéntica a

l’anterior; és a dir, dividida en tres conjugacions que, al seu torn, i per raons etimológiques, se
subdivideixen en subclasses.

Segons Badia (1994), un verb regular és “aquell, la conjugado del qual s’adapta de manera

uniforme a uns verbs model, de tal manera que els seus paradigmes es formen quasi
automáticament, un cop s’ha extret l’arrel verbal”.

El resultat del desenvolupament deis paradigmes deis verbs establerts com a regulars, constata

que, peí que fa a la I conjugado, els únics verbs que se’n separen són anar i estar. Els verbs que

integren la II conjugado són tots aquells que no pertanven ni a la I ni a la III. Des d’un punt

de vista morfológic es distribuerxen, en un primer moment, en dues classes (que inclouen tant

els verbs regulars com els irregulars).

6 S’indiquen entre paréntesis els verbs que Badia considera modélics per a cada conjugació.
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a.l. verbs acabats en -re {rebre, perdre, rompre, batre, admetre, i els altres verbs en -metré).
a.2. verbs acabats en -er (témer, esprémer, emp'enyer, estrényer, atényer, correr).

Badia (1994) afegeix a aquests dos grups —que denomina Ha i Ilb, fent referencia específica a

dos subgrups de la conjugado II—, un grup lie, amb terminació tónica -er, que consta de set

verbs: haver, poder, saber, soler, valer, voler, caber {cabré). Seguidament, introdueix el grup lid,
format pels verbs acabats en -r (fer, dir, dur).

Seguint amb aquesta divisió mes estricta, Badia divideix encara els verbs deis dos primers

grups esmentats —Ha i Ilb— en cinc subgrups (1994: 574):

1) Verbs en -re i -er no compresos en cap deis quatre grups restants {rebre, concebre, percebre,
témer, esprémer, emp'enyer, correr).

2) Verbs l’infinitiu deis quals acaba en -re precedit d’una d eufónica: -Idre {moldre, absoldre,
dissoldré) i -ndre {ofendre, dependre, entendre,pretendré)?
3) Verbs en -re precedit de -//, amb labial etimológica {beure, deure, escriuré).

4) Verbs en -re precedit de u d’origen labial {caure, plaure, creare, seuré).

5) Verbs en -er precedit de palatal (ix); dos subgrups d) conéixer, paréixer, b) néixer, créixer,
meréixer.

La majoria deis verbs de la II conjugado pertanyen a la subclasse Ha o a la subclasse Ilb.

Peí que fa a la III conjugado, la majoria deis verbs que la integren presenten un increment

palatal [éj] entre l’arrel i les desinéncies de tot el singular i la 3a persona del plural deis tres

presents. Peí que fa a la relació de verbs purs, Badia (1962 i 1994) coincideix plenament amb la

proposta de Fabra (1956) i amb la de Marvá (1932).8

7 A partir d’aquest punt, la classificació torna a coincidir amb la proposta de Badia (1962):b.Verbs acabats en -re precedit d’una [d] eufónica:
b.l. verbs en -ldre (moldre, absoldre, dissoldré, resaldré).b.2. verbs en -ndre (ofendre, dependre, despendre, suspendre,prendre, vendre, encendré).
c. Verbs en -re precedit de u-, que correspon aiot castellanes {beure, deure, escriure, moure, plouré).
d. Verbs en -re precedit de u-, que no correspon a b o v castellanes {catire, plaure, creure, seure, riure, cloure, coure,

lreure,jeuré). I també dir i dur.
e. Verbs en -er precedit de palatal [éjj: e.l. conéixer, paréixer, e.2. néixer, créixer, meréixer.
8 Cal recordar que la primera edició de Marvá és més antiga que la publicado de Badia.
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Prenent com a referencia els models prototípics, són irregulars els verbs les formes

morfológiques deis quals no coincideixen amb els verbs model de cada conjugació. Tanmateix,
la noció d’irregularitat de Badia (1994: 544 ) és més matisada. Així, reconeix que en catalá la
frontera entre aqüestes dues menes de verbs no pot ser tan estricta sobretot en relació amb els
verbs de la II conjugació, peí fet que es descomponen en les quatre subclasses esmentades. El

concepte de verb irregular, dones, es relativitza i depén básicament del puní de vista emprat.

Existeixen irregularitats comunes a grans grups de verbs (que posseeixen diversos tipus

d’irregularitat en la desinencia verbal): irregularitats ortográfiques, eufóniques i/o fonétiques
de l’arrel. Els verbs de II conjugació són els que manifesten un grau més elevat d’irregularitat:

apareixen vocals i consonants de suport, se suprimeixen, es canvien o s’afegeixen segments de
diversa naturalesa en determinades formes verbals i existeix un nombre considerable de verbs

que posseeixen arrels múltiples i d’altres que evidencien veritables comportaments especiáis en

tot el seu paradigma.

Com assenyalava Marvá, una característica irregular significativa és la que fa referencia ais

participis; Badia, pero, intenta de sistematitzar-los, malgrat que apareixen comportaments

excepcionals.

Badia (1994: 585), a més, integra en cinc grups els verbs que no s’adeqüen ais paradigmes
modélics:

a) Els verbs irregulars etimológics que, examináis des de l’óptica de la gramática histórica, són
regulars.
b) Les irregularitats desinencials.

c) Les irregularitats fonétiques i temes verbals.
d) La classificació segons els temes d’infinitiu.

é) Els participis regulars i irregulars.

Badia (1962), pero, d’una manera més explícita, intenta d’a'illar els verbs irregulars de
cadascuna de les conjugacions modéliques:

a. Verbs irregulars de I (anar, estar).
b. Quant a la II conjugació:
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b.l. La majoria de verbs amb labial temática (p, b, m) són regulars.
-amb -p-: rompre i compostos (es conjuguen comperdre).
-amb -m-: témer,primer, esprémer (són regulars).
-amb -b-: concebre, rebre,percebre, decebre, saber i cabré 9 (són regulars com perdre).
b.2. Verbs amb dental temática (t, d). La majoria són regulars:
- amb t = batre i compostos, retre, metre i compostos (participi [és]), es conjuguen com metre.

-amb d = perdre i poder.
b.3. Verbs amb alveolar temática (s, n, 1, rr):
- amb s: vencer, convencer, torcer, destorcer i retorcer són regulars (es conjuguen com témei).
b4. Verbs amb palatal temática [j], [p]:
- amb [j] - créixer, mereixer, néixer, conéixer, paréixer i compostos.
- amb [ji] - plánjer, pertánjer, estrenyer, constrenyer, restrényer, empenyer i atenyer són regulars com témer

(pero, en alguns, el participi presenta una doble solució: [plsggút] / [plapút] i, en d’altres, una

accentuació tónica: [astrét], [kunstrét].
b.5. verbs amb diftong temátic (vocal +u): heure —deure, escriure, viitre,jeure, mire i venre.b.6. verbs amb velar etimológica: fer, dir, dur.
c. verbs irregulars de la III conjugado.
- els verbs en forma incoativa no presenten irregularitats especiáis.
- els verbs en forma pura tenen solucions especifiques desinencials o temátiques: cruixir, collir,
cosir, tossir, sortir, eixir, teñir i venir.

Amb aquesta divisió, l’estudi de les irregularitats és tan ampli que resta indos en el mateix

conjunt de comportaments peculiars el que pot ser interpretat mitjan9ant una regla fonológica

d’epéntesi (la qual cosa, en realitat, no representa cap tipus d’irregularitat) fins al veritable

comportament irregular, que constitueix una conducta peculiar i idiosincrática del lexema. Les

agrupacions múltiples i les llistes de verbs, tot i teñir una finalitat didáctica evident, no

compten amb cap justificado explicativa ni suposen cap resolució del comportament irregular.

D’aquesta manera, s’incrementa la llista d’excepcions, atés que la descripció está mancada de la
suficient generalització.

9 Pero, a continuado, afegeix que saber és irregular en els tres presents; cabré es diferencia de saber en la la

persona del singular del present d’indicatiu ([ká|3u]).
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En darrer lloc, Badia (1962) indica una llista de verbs —la majoria deis quals coincideixen amb
els presentats per Fabra i Marvá— els paradigmes deis quals no segueixen els models
consideráis regulars.

Prenent les classificacions de Fabra, Badia i Marvá com a referencia, es confrontaran a

contdnuació les propostes de diferents gramátiques que posseeixen un abast més restringit i
que fan referencia a diferents varietats dialectals del catalá.10

En l’ámbit rossellonés, Verdaguer (1992: 202-227)11 classifica els verbs en tres conjugacions.

Aquesta proposta coincideix amb les agrupacions exposades anteriorment, peí fet que

Verdaguer está més interessat a adaptar-se al model estándard que a manifestar les peculiaritats
de la varietat rossellonesa. La classificació verbal es basa, com en les aproximacions anteriors,
en la terminació de l’infinitiu:

I conjugació: infinitiu en -ar {cantar).
II conjugació: diverses formes d’infinitiu: tónic -er (valer); -áton -er (témer) o -re (perdre), més els
verbs dir i dnr.

III conjugació: infinitiu en -ir. se’n deriven dos models: servir, dormir, que s’identifiquen,

respectivament, amb el model incoatiu i amb el model pur.

Els verbs irregulars —malgrat ser-ho— poden adaptar-se a les tres conjugacions esmentades,
com ho havia fet anteriorment Badia:

- de la I: estar, anar.

- de la II: d’una banda, beure, moure, viure (la -u- intervocálica esdevé una consonant,

ortográficament -v-); d’una altra, voler, saber, veure, escriure, dir, dnr,poder, con'eixer,fer.
- de la III: presenten irregularitats de tipus ortográfic (sortir, tossir, escollir, cosir) o irregularitats en

el participi: -rt {morir, oferir, sofrir, cobrir, obrir, omplir, establir...).

10 Es prescindeix en aquest punt de les descripcions de treballs particulars, que, malgrat el seu interés,
allargarien excessivament aquesta descripció

11 En rossellonés no hi ha propostes de classificació verbal prou representatives de la varietat dialectal en
qüestió. Un estudi més detallat de la morfologia verbal, pero emmarcat en la gramática historia, és el treball de
Fouché (1924b). La descripció deis verbs rossellonesos (pp. 81-187) es realitza en fundó deis temps i deis modes
verbals. Quant a la classificació en conjugacions, Fouché es limita a adaptar les conjugacions llatines —I: en -are;
II: verbs en fire, III: verbs en -ere o -ere— ais verbs d’aquesta varietat dialectal.
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Peí que fa al dialecte balear, Molí (1968: 81-126), a diferencia de Verdaguer, pren mes en

consideració les particularitats dialectals en desenvolupar la descripció verbal. Després de
definir el terme conjugació com “la serie de formes diferents que pren un verb, mitjan9ant els
canvis de terminació, per a expressar la persona que compleix l’acció i les diferents
circumstáncies de temps en qué l’acció o l’estat es realitzen”, agrupa els verbs en tres

conjugacions, novament en fundó de la terminació de l’infinitiu:

I conjugació: infinitiu12 -ar (cantar)
II conjugació: infinitiu -er i -re (batré)
III conjugació: infinitiu -ir (sentir.; patir)

Molí indica que la major part deis verbs de la III conjugació són incoatius. El verbs purs,

coincidint amb la Dista de Fabra, són una minoria. Tanmateix, en algunes comarques es

conserven com a purs certs verbs que en altees parlars solen usar-se com a incoatius (acudir.,

afegir, ferir, fregir, bruñir, llegir, mentir; penedir; teixir, tenjir, tossir, vestir). Amb aquesta observado,
MoU denota una tendencia oposada al corrent assimDatori que sembla constatar-se en relació
amb l’absorció majoritária deis verbs purs per part deis incoatius.

Els verbs irregulars es divideixen en cinc grups. Aquesta classificació, com s’ha indicat en el

primer volum d’aquest estudi, presenta moltes coincidéncies amb la proposta de classificació
d’Alcover—o, potser, del mateix MoU— a LmFV:

1) Verbs acabats en -áre (prendre i els seus compostos) o en -er tónic (exceptuat perdre, que és
regular). Els verbs d’aquest grup poden experimentar irregularitat en el participi: en -es (els
acabats en -endré)\ en -olt (acabats en -oldre); en -gut (valdré, doldre i valer)-, en -ut (vendré); d’altra
banda, fondre, tondre fan els participis ‘fos’, ‘tos’; pondré, ‘post’; romandre, ‘romas’.
2) Verbs acabats en -eixer (con'eixer iparéixer i Uurs compostos).
3) Verbs acabats en -enyer {estrenyef), que fa un participi: ‘estret’.

4) Els verbs el radical deis quals acaba en un deis diftongs au, en, iu, ou (verbs acabats en -nré)
es divideixen en tres grups:

a) verbs que en el gerundi canvien la u del diftong en -v- (beure)

12
Segons Molí, i basant-se en l’erimologia, les terminacions del futur i del condicional no s’afegeixen al radical

del verb sino a l’infmiriu complet (cantar-e). Si l’infinitiu acaba en -re, es perd la -e final per formar el futur i el
condicional.
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b) verbs que en el gerundi canvien la u del diftong en -i- (creare)i)verbs que en el gerundi perden la a del diftong sense canviar-la per una altra lletra (plaare).

5) Finalment, Molí aporta una llista de verbs d’irregularitat especial (anar; cabré, caure, correr, dir,
dur, eixir, eseriare, essero ser, estar, fer, haver, lluir, néixer, poder, saber, teñir, venir, veure, viure, voler), que
inclou la majoria deis verbs consideráis especiáis, segons FaFJ/.

Peí que fa al dialecte valencia, hi ha dues propostes de classificació verbal: la primera (Valor
1977: 155-166; 251-270) té una voluntat básicament normativa; la segona (Sanchis Guamer

1993), té una finalitat més aviat descriptiva definida a partir deis resultats de les varietats
verbals própies del valencia. També es comentará la proposta de Fullana (1915), a causa de la

presencia d’alguns aspectes innovadors, malgrat tractar-se d’una obra de comencaments de

segle.

Valor (1977), segons la desinencia deis infinitius, agrupa els verbs en tres conjugacions, la

configuració de les quals s’adapta plenament a les propostes anteriors:

1) Infinitiu: -ar (parlar)^

2) Infinitiu: -er, -re, -r (batre). Aquesta conjugació també inclou: haver, fer, batre, vendre i dur.

3) Infinitiu: -ir (sentir; patir). La III conjugació integra dues subconjugacions, formades pels
verbs que compten o no amb una característica morfológica: l’increment palatal, que els
distingeix en purs o en incoatius.

A causa de l’esmentada voluntat d’aproximació a l’estándard i alhora amb un objectiu didáctic,
Valor divideix els verbs irregulars —gairebé fins a l’exhaustivitat— en grups i en subgrups,

que presenten comportaments irregulars molt diferenciáis. Cadascun deis grups, malgrat la
seva irregularitat, posseeix un verb model, que es disposa entre paréntesis al costat de cada

grup.

El I grup (atendré) inclou set subgrups:

a) verbs acabats en -aldre o -aler {valdré, valdré o valer).

b) verbs acabats en -andre (només n’hi ha un: romandré).

c) verbs acabats en -endre [aprendre, comprendre, defendre, entendre..).
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d) verbs acabats en -erndre, amb e rizotónica oberta (cemdre, recemdré).

é) verbs acabats en -oldre, amb o rizotónica oberta (absoldre, dissoldre, doldre, moldré).

f verbs acabats en -ondre, amb o rizotónica oberta {pondré i tots els seus compostos).
£¡ Verbs acabats en -ondre, amb o rizotónica tancada (fondre i tots els seus compostos, i tondré)
Les peculiaritats més destacables d’aquest grup es troben en els gerundis i en els participis.
El II grup (irréixer) inclou dos subgrups:
d) Verbs acabats en -áixer {náixer).

b) verbs acabats en -éixer, que fan el participi en -scut {créixeri compostos).
El III grup (conéixer) está format per verbs acabats en -éixer, que fan el participis en -gut

{paréixer, néixer).
El IV grup (¡beure) inclou tres subgrups:
a) verbs en -eure {beure, deuré).

b) verbs acabats en -oure, que fan el participi en -gut {moure iplouré).
c) el verb batiré.
El V grup (itraure) está format per verbs acabats en -aure (Jaure, trauré).
El VI grup {creuré) está integrat per verbs acabats en -eure {creure, seure, lleuré).
El VII grup {miré) inclou els verbs acabats en -iure {miré).
El VIII grup {couré) inclou dos subgrups:

a) El verb plaure i compostos.

b) Els verbs acabats en -oure, que fan el participi en -os {cloure, coure, nouré).
El IX grup {obrir) inclou verbs que es conjuguen com obrir, omplir...
El X grup (tenjir) se subdivideix en tres subgrups:

a) verbs acabats en -egir {afegir,/regir, llegir).

b) verbs acabats en -eixir {teixii).

c) verbs acabats en -enjir {tenjir, renjir).
L’XI grup {cosir) inclou tres subgrups:

a) verbs acabats en -osir {cosir).

b) verbs acabats en -ollir {collir i compostos).

é) verbs de diferents conjugacions14 {engolir, escopir, sortir, tossir).
El XII grup inclou el verb catire i els seus compostos.

El XIII grup integra el verb correr i els seus compostos.

El XIV grup {dir) inclou dos subgrups:

13 Els verbs entre paréntesis al costat de cada conjugació són considerats modélics.
14 Possiblement fa referencia a les dues subclasses de la conjugació III.
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a) el verb dir i compostos.

b) el verb dur.
El XV grup inclou el verb eixir i els seus compostos.

El XVI grup inclou el verb escriure i els seus compostos.

El XVII grup incorpora el verbfer i el seus compostos.
El XVIII inclou el verb oir i els seus compostos.

El XIX grup {teñir) inclou dos subgrups:

a) el verb teñir i compostos.

b) el verb venir i compostos.
El XX grup integra el verb viure i els seus compostos.

En darrer lloc, un grup final integra aquells verbs que no tenen compostos i no s’ajusten a cap

verb model {anar, cabré, e'sser o ser, estar, haver, morir, poder, saber, veitre, voler). Alguns d’aquests
verbs formen part de les agrupacions especiáis que han aparegut en algunes de les propostes

anteriors.

Malgrat 1’exhaustivitat d’aquesta classificació, que més aviat sembla obeir en alguns casos a la
forma ortográfica que adopta la terminado de 1’infiniüu, aqüestes agrupacions no aporten cap

mena de generalització i, en el fons, esdevenen una mera llista d’excepcions, de

comportaments individuáis i idiosincrátics.

La classificació de Sanchis Guamer (1993: 146-191) no s’allunya de les propostes de
classificació tradicionals. En definir les conjugacions regulars, introdueix, encara que sigui

d’esquitllentes, el concepte de productivitat, una noció que no havia estat explicitada en les

propostes considerades fins ara. Les conjugacions regulars són, dones, els grups constituits per

una quantitat relativament gran de verbs la flexió deis quals es fa amb idéntiques desinéncies.
Sanchis Guamer estableix, com en els casos anteriors, tres conjugacions regulars, a partir del

comportament de l’infinitiu:
1. -ar {cantar)
2. -er / -re {témer, batré)
3. -ir {partir, sentir)
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Les irregularitats són definides com a excepcions deis comportaments regulars. Els verbs
irregulars es classifiquen en cinc grups. Cal destacar que aquesta classificació de les

irregularitats és gairebé idéntica a la proposada per Molí (1968):

1- Verbs de la II conjugado que afegeixen -c o -g velars al radical, els quals se subdivideixen en

tres grups:

a) verbs acabats en -dre (prendre).15
b) verbs acabats en -/<?rtónic {valer).

É) verbs acabats en -xer aton (cre'ixer).
2- Verbs de la II conjugado amb el radical acabat amb en -u semivocal, els quals també se

subdivideixen en tres grups:

á) verbs que segueixen el model de beure.
b) verbs que segueixen el model de traure.

¿) verbs que segueixen el model de coure.

3- Verbs purs de la III conjugació amb el radical acabat en -r o -/liquides, que necessiten d’un

suport en les formes que regularment no tindrien desinencia (óbric, obrigd).
4- Verbs purs de la III conjugació que canvien la vocal en les formes rizotóniques del present
d’indicatiu, del present de subjuntiu i de l’imperatiu. Aquest grup inclou dos tipus de verbs:

a) verbs que segueixen el model de renyir.

b) verbs que segueixen el model de cosir.
5- El darrer grup integra els verbs d’irregularitat especial: anar, cabré, caure, correr, dir, dur, eixir,

escriure, estar, fer, haver /haure, morir, oir, poder, saber, ser, tindre, vindre, veure, viure, voler, alguns deis

quals coincideixen amb els que apareixen en l’agrupació de Molí.

En darrer terme, la classificació de Fullana (1915: 97-162), malgrat la seva adequació ais
models tradicionals peí que fa a la classificació deis verbs regulars, presenta, en tractar els
verbs irregulars, una gradado peí que fa ais tipus d’irregularitat observats. Aixó li permet de

distingir entre irregularitats aparents i reais. Aquesta distinció no ha quedat mai reflectida en

les gramátiques posteriors que s’han examinat.

Els verbs regulars valencians se subdivideixen en conjugacions segons el tema16 a qué

pertanyen —cf. també a § 2.1 d’aquest volum, des d’un punt de vista historie, Fullana (1906):

15 Sanchis Guamer afirma que perdre és regular en la llengua literaria.
16 El mot ‘tema’ fa referencia a la vocal temática. Aquesta concepció provoca que Fullana consideri que el tema

d’un verb de la II conjugació com perdre sigui la -e final, que, des d’un óptica generativa, és considerada una vocal
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I conjugado: - ar (tema a) (amar)
III conjugado: -ir (tema i) (partir)
II conjugado: presenta temes en consonant: -er / -re: vencer.; torcer, coneixer, pertanyer, moldre.

Quant a les irregularitats, hi ha verbs que presenten una irregularitat aparent. Es tracta, de la

presencia de consonants eufóniques, de la irregularitat que experimenten a nivell fonétic els
verbs obrir i omplir, que són, en definitiva, regulars perqué conserven intacte ■ el tema i,
finalment de la que presenten els verbs correr, plányer, créixer, rompre, valdré, moldre i compondré, que

s’allunyen deis comportaments regulars per motius eufónics o ortografíes.

Les irregularitats deis verbs valencians, segons Fullana, poden reduir-se a tres classes
1- les que són resultat de la pérdua de la vocal temática: ell vén (vendre), sent (sentir), cruix

(cruixir).
2- les que resulten del canvi de lletres en el radical (l’arrel mes el tema), després d’haver perdut
la vocal temática: cus (posir), frig (/regir), tix (teixir).
3- les que posseeixen els verbs que tenen u per vocal temática i les que presenten altres verbs

que modifiquen notablement el tema: dec (deure)', escrivim (escriure); movia (moure).

En relació amb la modificado del tema, Fullana determina els verbs irregulars de cada

conjugado:
1. Irregulars del tema en -a (anar, estar).
2. Irregulars del tema en -i (afegir, fugir, teixir, cruixir, engolir., collir, tenyir, venir, dormir, morir).
3. Irregulars deis temes en consonant, que se subdivideixen en tres grups:

a) els que perden la vocal temática i conserven intacta l’arrel, pero adopten la -d- per temática
(encendre, respondre, absoldre).

2) els que adopten la u per temática: aure, creure, noure, deure, beure, moure, veure, oure.
3) els que canvien notablement el radical. A aquest grup pertanyen, entre altres, els verbs que

terminen amb -er accentuat: baver, ser, fer, poder, voler, saber, dir, dur.

epentética. Hi ha, peró, propostes que discrepen d’aquest tractament. Ara', davant la possibilitat que la ‘e’ final de
verbs del tipus vendre sigui epéntesi o formi part de les representacions subjacents, Sifre (1998: 329) creu
preferible d’assumir que aqüestes vocals formen part de la representado subjacent deis infinitius, basant-se en el
fet que algunes d’aquestes vocals són etimológiques i provenen de vocals llatines —cf. créixer < CRESCERE,
concebre < CONCIPERE.
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La classificació verbal de l’alguerés varia en fundó de Fautor de la proposta: Palomba (1906) o
Pais (1970).

Palomba (1906: 22-43) encaixa els verbs algueresos en tres conjugacions, segons la forma de
Finfinitiu:

I- en -a tónica {cumpra)}1
II- en -ra i -e tónica o en -ar {cunesar; véndra, sabe).
III- en -i accentuada {vestir, salvé, murí).
Els verbs incoatius de la III conjugació: insereixen -es entre el tema i la desinencia en el

present d’indicatiu, en el present d’imperatiu i en el present de subjuntiu.

Com han fet altres propostes, Palomba determina els verbs irregulars de cada conjugació:
1. Verbs irregulars de la I conjugació (ana, duna, astá, tria i priva).
2. Verbs irregulars de la II conjugació:
a) tots els verbs acabats en acabats en -ra áton precedits del grup Id o nd. La irregularitat
consisteix a perdre la u i convertir-la en -g en la primera persona del present d’indicatiu (vald-ra,

vale). Aquest subgrup també incorpora també participis irregulars {supondrá ‘supost’, dispondrá

‘dispost’).

b) En els verbs caura, treura, creura, seura, veura, beura i deura, en la la i 2a persones del plural del

present d’indicatiu s’interposa una -i entre la vocal radical i la desinencia (ca-i-em).
Altres verbs irregulars de la II conjugació sónfer, pughé, sabe, vulghé.
3. Verbs irregulars de la III conjugació {tañí, veni, murí, ubrí, ascuí, ligí).

Pais (1970: 118-146), desmarcant-se del seu predecessor, proposa que l’alguerés posseeix
quatre conjugacions principáis, a diferencia del catalá que en té tres, peí fet que en la segona

conjugació s’han anat formant per correcció fonética dues conjugacions diferents: en -ure,

l’una; en -dre, l’altra. Per aixó, la primera conjugació fa Finfinitiu en -ar, la segona en -ure, la
tercera en -dre i la quarta en -ir.

Peí que fa a la I conjugació en -ar {mirar), Pais observa que en alguns verbs en -iar s’adjunta un

element -ch {cambiar, atiar, enviar, triar, copiar, aquest element velar alterna amb g en l’imperatiu i

17 Es respecta l’ortografia uti]it2ada per Palomba en la transcripció deis diferents verbs.
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en el subjuntiu) i en altres un element -tj [tj] (envidiar, variar, variar, obrar, colorar, engonollarf8 en

la primera persona del singular del present d’indicatiu.19

La II conjugació en -ure (creare, beure) també adjunta un element ch al tema d’infinitiu.

La III conjugació en -dre (moldre), com la conjugació anterior, fa també la la persona del

singular del present d’indicatiu en ch. Els verbs d’aquest grup són regulars, peró poden fer el

participi de tres maneres diferents:
1) espéndre, encéndre, dipéndre, que fan el participi en -és.

2) supondré, propondré, compondré, que el fan en -óst.

3) el verb véndre, tot i ser regular, fa el participi ‘venut’, per tal de no confondre’l amb el

participi de venir, ‘vengut’. Finalment, repondré fa ‘refós’.

La IV conjugació en -ir acull verbs com cusir, timirffinir, sufrir, umplir... En aquesta conjugació,
la 1 a persona del singular del present d’indicatiu s’obté amb el tema pur del present d’indicatiu.
Els verbs en -cir canvien en aquesta mateixa persona la c en s: ‘vins’ (vinar), ‘convins’ de
convincir. Morir pot fer ‘muyr’ o ‘mor’; el present de subjuntiu és ‘muyri’, i el participi ‘mort’.
Alguns participis d’aquesta conjugació són irregulars: Obrir i oferir, per exemple, fan ‘obert’ i
‘ofert’. A més, molts verbs de la IV conjugació prenen un increment -eix (parir, guarnir, convertir,

compartir, sentir, batir, subir).

De cadascuna de les conjugacions sorgeixen diversos verbs irregulars. Així, anar, estar, donar

(amb l’extensió sistemática de l’increment velar: don-c),21 dar (defectiu) són verbs irregulars de
la I conjugació. Cáure, escriure i viure són verbs irregulars de la II conjugació. Perde i trénde són
verbs irregulars de la III conjugació. Venir és un deis verbs irregulars de la IV conjugació. Hi

18 Els tres darrers verbs —i altres que presenta Pais (1970)— manifesten que no són solament els verbs el
radical deis quals acaba en semivocal els únics que admeten l’element palatal.

19 Aquesta subdivisió implícita —i efectiva en la llengua parlada— ha motivat la subdivisió de la I conjugació en
tres subclasses —cf. Rovira (1993). La I conjugació algueresa, i a diferencia de les altres varietats dialectals,
presenta una subclasse sense extensió (del tipus cantar), una subclasse amb increment velar (del tipus canviar) i una
subclasse amb increment palatal (del tipus odiar).

2(1 Timir i altres verbs manifesten una tendencia de canvi d’adscripció conjugacional, que també s’evidencia en
altres varietats dialectals, segons la qual determináis verbs de la segona conjugació es conjuguen com els verbs de
la III conjugació. Yegeu, per a diverses interpretacions d’aquest fenomen, Sifre (1993) i Perea (1997d).

21 Aquesta solució també es realitza en catalá central tot aplicant l’increment velar, a més de la la persona del
present d’indicatiu, en el present de subjuntiu, l’imperfet de subjuntiu i l’imperatiu.
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ha també verbs irregulars amb -er tónic: fér, pognér; saber, volguér i verbs irregulars amb -er áton:
conéixer22 reconéixer, náixer, prométer.

En darrer terme, les realitzacions de la varietat central s’adeqüen grosso modo a l’estándard; per

aquest motiu no s’ha establert una divisió en conjugacions per a aquest ámbit dialectal.

El repás de les diverses propostes sobre la classificació deis verbs catalans en conjugacions i la
determinació deis paradigmes modélics, ja sigui des de la perspectiva de l’estándard o des
d’una perspectiva geográfica particular, han posat en evidencia, peí que fa ais criteris de
classificació, tres fets:

1. La utilització paral-lela de criteris sincrónics i etimológics.
2. El pes específic de l’estándard en la determinació de la regularitat verbal.
3. La submissió de les solucions dialectals a un estándard general o restringit (dialectal) que

actúa com a model referencial.

Amb aquests pressupósits, es plantegen dues possibilitats: considerar l’existéncia de classes
verbals regulars des d’un puní de vista geográfic o, per contra, valorar qualsevol allunyament
de l’estándard —sigui de la tipologia que sigui— per raons de variació territorial com una

suposada irregularitat. Si l’afirmació d’aquesta darrera possibilitat s’aplica de manera taxativa,
només hi ha regularitat en un ámbit restringit —l’ámbit de la normativa i de la prescripció— i
tota segregado implica, dones, irregularitat, de diferents gradients i tipologies, o en termes que

responen a dues concepcions de la variació dialectal de caire diferent, a ‘vulgarisme’ i
‘incorrecció’ —cf. Badia 1962: 280, n.ll— o a ‘formes no recomanables’ —cf. IEC 1993: 25-

52—, que queden fora de la llengua ‘correcta’ (IEC 1993: 11).

Sortosament, Alcover no sotmeté els resultats verbals obtinguts a partir de la seva enquesta ais

parámetres indicats (“vulgarisme”, “incorrecció”, “forma no recomanable”, “forma dialectal

d’ámbit restringit”, “forma dialectal d’ámbit general”), en cas contrari el seu repertori verbal
s’hauria reduit a un sol volum de ben poques págines i hauria estat integrat per formes verbals

22 Palomba (1906) no es manifesta en relació amb la regularitat o la irregularitat d’aquest verb. Rovira (1993)
pero, el pren, juntament amb diure, com a model regular de la II conjugado algueresa.
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absolutament homogénies. Aquest és el perill —no es valora des d’aquestes pagines, pero, si
són necessáries o no— de les pressions uniformitzadores procedents de l’estándard. És ben
sabut que la morfología verbal ha estat i está sotmesa a pressions anivelladores analógiques,

pero les conseqüéncies d’una pressió d’un tipus o d’un altre són ben diferents.

A partir deis resultáis oferts peí repertori d’Alcover, seria forca interessant la seva confrontado
amb els resultáis actuáis —des d’un punt de vista estrictament comparatiu—r aplicant els
mateixos criteris —o aproximats— en relació amb el nombre de verbs estudiáis, les localitats

enquestades, els informants i la seva tipología i edat. No és difícil de preveure el grau de
distanciament que s’evidenciaria entre les formes verbals recollides a comen9aments de segle i
les que s’aplegarien actualment. Es pot intuir que les darreres manifestarien un acostament

significatiu a les solucions de l’estándard, especialment per part deis hipotétics subjectes

enquestats: adolescents, que han estat escolaritzats i molt probablement estandarditzats, l’edat
deis quals oscülaria entre els 10 i 14 anys.

El parágraf anterior no s’ha d’interpretar com una réplica a la imposició de l’estándard ni com
una actitud retrógrada estancada en el passat, refractária a qualsevol evolució de la llengua i
centrada exclusivament en els dialectes. Es simplement la reivindicado de la variado com una

manifestado de la riquesa d’una llengua i la consideració de la uniformització com un signe
d’empobriment. La tendencia a la uniformització és, malgrat tot, el resultat de l’evolució de la

llengua. Una evolució precipitada i accelerada, si és vol; pero, una evolució, en últdm extrem.

Cal determinar, en definitiva, a partir de la variado dialectal, si el concepte de regularitat verbal

pot adaptar-se a les manifestacions geográfiques. Els punts de referencia són les mateixes
varietats i no un varietat externa, que ha sofert un grau d’intervenció i de manipulado
notables.

L’análisi que es desenvolupará en l’apartat descriptiu en relació amb les realitzacions regulars
deis diferents dialectes del catalá desembocará en la determinado deis models regulars

conjugacionals, que serán aplicats, en un primer moment, a una varietat o a un conjunt de
varietats que comparteixen les mateixes solucions, i des d’una perspectiva més general
—interdialectal— al conjunt de varietats del catalá. En aquesta descripció i delimitado no

s’aplica cap noció restrictiva relacionada amb l’estándard, la normativa, l’acceptabilitat o la
correccio.



ESTUDIS SOBRE EL VERB CATALA 31

2. ESTUDIS SOBRE EL VERB CATALA

El present capítol es proposa de repassar succintament les diverses aportacions —tant de tipus
diacrónic com sincrónic— que s’han desenvolupat en l’ámbit de la morfología verbal catalana.
Es tracta d’un breu recorregut per diferents aspectes relatius al verb que han merescut

l’atenció deis estudiosos. Les conclusions que es podran extreure d’aquestes informacions —al

marge de la seva utilitat específica en el marc del present treball— permetran de definir quins
han estat els temes preferents i quins han estat els mares teórics que han presidit les diverses

descripcions.

Cal fer, en primer lloc, una remarca que parteix de la diferenciació entre els estudis que serán

citats en aquest capítol i les propostes d’análisi morfológica verbal que serán descrites en el

capítol següent. El present capítol recull els treballs que posseeixen un carácter descriptiu o

que analitzen aspectes controvertits de la morfología verbal catalana. El capítol dedicat ais
models d’análisi remet ais estudis que, al marge deis seus objectius descriptius, porten implícit
un model d’análisi apte per ser extrapolat a la descripció de qualsevol verb catalá. Es tracta de
la revisió de les diverses propostes plantejades des de models teórics diferents —tradicional,
estructural o generatiu— que s’han anat succeint en la historia de la lingüística deis darrers

anys. D’aquests treballs, el capítol següent n’exposará els pressupósits básics.

En el present capítol tampoc no s’al ludeix explícitament al contingut de les gramátiques

generáis ni de les gramátiques históriques. Les aportacions de les primeres en relació amb la
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configurado de les conjugacions i amb els criteris de delimitado entre verbs regulars i verbs

irregulars ja han estat examinades en el capítol anterior. El segon tipus de gramática inclou
sistemáticament un apartat més o menys extens que fa referencia a la formado deis verbs,

pero els aspectes etimológics i histories no es prenen en estricta consideració atés que aquest

treball pretén realitzar una descripció sincrónica de les realitzacions verbals deis diferents
dialectes del primer quart de segle XX.

La descripció que segueix no té ánim d’exhaustivitat, sino que es limita a remarcar les
contribucions més destacables que s’han dut a terme en relació amb l’análisi de la variado de
les dades verbals dialectals.

L’examen deis diversos tipus de treball manifiesta, a més, que les dades de luiFV han servit
sovint de base per a l’análisi i la descripció deis verbs catalans o per exemplificar conductes
verbals determinades. La seva validesa i representativitat és inqüestionable, per bé que com

afirma Wheeler (1982/1986: 558): “les dades no sempre són refiables en cada detall, pero hi

disposem d’un panorama inestimable”.

2.1. Estudis diacrónics

Atés que aquest estudi té un carácter sincrónic, els resultats fruit d’una evolució diacrónica
només serán presos en consideració en la mesura que puguin donar compte del comportament

d’algunes solucions idiosincrátiques. Atés que impliquen enfocaments diferents —partint
d’una de les dicotomies saussurianes que diferencia la sincronia de la diacronia—, els aspectes

evolutius no es valoraran com a determinants en el moment de justificar certes manifestacions
verbals, especialment des de la perspectiva de la variado dialectal.

La visió diacrónica de la morfología verbal pot concretar-se en les diverses gramátiques
históriques catalanes de carácter general (Griera1 1931, Badia 1981, Molí 1991) o d’altres que

posseeixen un carácter més restringit (Fouché 1924a,b, Blasco 1986) aplicades a ámbits

1
La gramática histórica de Griera (1931), de tipus descriptiu, es basa en les conjugacions i en els temps verbals,

pero no remet a les fonts históriques ni relaciona els resultats verbals amb el seu étim originari. L’objectiu del
treball és simplement reunir totes les formes possibles del catalá antic i d’agrupar-les segons el mode i el temps. El
mateix Griera (1931: 96) justifica la manca d’explicació de cada forma peí fet que, segons afirma, els resultats són
paral-lels en les diferents llengües romániques i han estat explicáis extensament a Laut-und Formenlehre der
mallorkinischen Urkunden, de Niepage i, se suposa —Griera no ho diu pas— en la Morphologie historique dti
Roussillonnais de Fouché.
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dialectals com el rossellonés o l’alguerés. Aquesta perspectiva evolutiva també és oferta en els
treballs de Coromines (1971) o en les grans obres lexicográfiques catalanes (DCVB, DECLC).
Des de la perspectiva generativa no es pot ometre la contribució a la gramática histórica
realitzada per Duarte i Alsina (1986). Tampoc no es pot deixar d’esmentar el treball recent de
Pérez Saldanya (1998), que se centra en la morfosintaxi verbal histórica. El seu propósit

—plenament aconseguit— és reinterpretar els canvis lingüístics a la llum deis models teórics
actuáis, en especial des de la perspectiva de la morfología natural, i sense prescindir en cap

moment de la variació dialectal.

Fullana (1906) ofereix una visió general de la morfología verbal catalana des del punt de vista
de l’evolució morfológica que han experimentat els verbs en el pas del llatí al catalá. Segons
aquest estudios, l’esmentada evolució es justifica a través de l’acció de quatre liéis fonétiques

que manifesten la tendencia del catalá a la simplificado, tant peí que fa a la morfología
nominal com peí que fa a la morfología verbal. Fullana assenyala dues menes d’elements que

intervenen en la flexió verbal: d’una banda, els elements essencials —Tarrel, la vocal temática,

la característica temporal i la desinencia temporal—, que li permeten una primera segmentado
de les formes verbals —cf. am-a-ve-s—, i els elements accidentáis, que fan referencia a vocals

eufóniques o a elements consonántics de transido. En aquest punt, una mica confusionari,

pero, Fullana introdueix, a més de les vocals del radical o de la desinencia, les consonants que

avui es consideren increments del radical.

Una de les virtuts que posseeix la seva análisi —i que l’allunyen de les agrupacions que es

basen en la forma de rinfinitiu— és que la classificació verbal es reaütza en fundó del tema (o
vocal temática) que presenta cada verb. A partir de la divisió proposada, Fullana examina
l’evolució morfológica deis verbs regulars (aquells verbs que conserven intacte el radical —la
suma d’arrel + tema— en tots els temps i persones) contraposant-los amb les formes origináis
llatines. També estudia l’evolució deis verbs irregulars, tot distingint-ne les irregularitats

aparents de les reais.2

Altres treballs sobre morfología verbal incideixen en aspectes qüestionables de la conjugado
del verb catalá, alguns deis quals esdevenen recurrents. La temática que ha comptat amb un

: Yegeu l’epigraf §2.1 d’aquest volum en relació amb la delimitació que féu Fullana de les conjugacions verbals
en valencia.
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nombre més elevat d’estudis ha estat la que fa referencia a la desinencia de la primera persona

del singular del present d’indicatiu.

La revisió d’aquesta problemática fou iniciada per Par (1930) en un arricie que donava compte

de la conservado, la transformado i la pérdua de la -o del present d’indicatiu llatí en la
Románia. Una part destacable del treball d’aquest autor és el repás que efectúa sobre l’estat
actual d’aquesta desinencia en els dialectes catalans. Així, el rossellonés presenta la terminado
-i en tots els verbs de les conjugacions I i III i en molts de la II (perdí, entenfy, altres verbs de la
II conjugado, en canvi, no tenen desinencia (escrich, bech).3 La desinencia -i és present també en

el Pirineu oriental espanyol (de la frontera fins a Cadaqués, Besalú, Olot, Ripoll, Cerdanya) en

els verbs de I i III conjugacions i en tots els verbs de la II conjugado que no canvien la
consonant radical. Els verbs que la canvien en u, o afegeixen també la -i (cerní, coui) o afegeixen
al radical una consonant velar sorda (caich, coch). El mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i

l’alguerés no tenen vocal desinencial. El valencia presenta sois -e en la I conjugado (canté), -ixch
en la III (ajupixeh) i no afegeix desinencia en cap verb de la II (bech, caych, bat, planch, valck, pero

correcB). A Catalunya fins a Alcalá de Xivert s’ha introdui't una -o en les conjugacions I i III, i
també en tots els verbs de la II que no canvien de consonant radical. Només resten sense

desinencia aquells verbs que la van canviar en -u (bech, crech, dedo). El catalá occidental compta
amb la desinencia -o, que es pronuncia -u en catalá oriental (cantil, comí, planyu, rebií).

Par, posteriorment, intenta d’esbrinar la provine^a d’aquesta -o del catalá continental a partir
de l’examen de diversos documents l’ámbit cronológic deis quals s’estén des del segle XIII al

segle XVIII. Les conclusions que n’extreu són les següents: a) fins a mitjan segle XIV, el catalá
usa el radical sense desinencia per a la la persona del singular del present d’indicatiu; b) cap al
1350 s’introdueix la desinencia [a] de suport; c) al segle XV s’introdueix la vocal -o. Davant la

discrepáncia que observa en les obres literáries que reflecteixen d’una manera més

representativa la parla col-loquial i la forta invasió de castellanismes que té lloc en aquesta

época, Par considera que la desinencia -o és un castellanisme.

A partir d’aquesta proposta es generen diverses especulacions sobre l’origen i la procedencia
de les solucions dialectals de la desinencia de la persona del present d’indicatiu, que

históricament ha experimentat un procés de morfologització —cf. les opinions de Coromines

3 En la seva descripció hi ha implícita una proposta de divisió dialectal.
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(1971: 183-216) Blasco (1985), Gulsoy (1987), Alsina (1988-1989) i Casanova (1989).
Sintetitzant els parers deis diversos estudiosos es poden precisar els orígens de la vocal
desinencial d’aquest temps verbal. En un primer moment, la pérdua de la -O desinencial
llatina, ja en el segle IX (Rasico 1982: 14), tingué conseqüéncies de carácter fonétic i

morfológic, que han estat esquematitzades a Casanova (1989).

Quan al segle XIII els catalans van repoblar les Balears i el País Valencia, el catalá vivia encara

un desnivell sil-lábic i dues terminacions: 0 i -e. Tanmateix, la desinencia -e no podia triomfar

perqué, si bé resolia alguns problemes, en causava un altre: el sincretisme entre la i 3a

persones, que només es podia solucionar mitjancant la utilització deis pronoms personáis ‘jo’-
‘elT. A partir d’aquest segle cada territori experimenta una evolució propia. D’una banda, el
rossellonés, com el catalá en general, havia perdut la -o de la desinencia llatina, pero havia
conservat una vocal -e, en qualitat de suport, en verbs el radical deis quals acabava en oclusiva
+ líquida {compre, parlé). L’extensió, pero, d’aquesta vocal en rossellonés, no pogué triomfar a

causa de la confluéncia e-a > [a]. En aquesta situado, la llengua va haver de buscar una altra
solució que consistía a considerar la vocal -i la desinéncia de primera persona i estendre-la a la
resta del paradigma, com fará la -o o la -e en altres zones.4

En catalá oriental i occidental, tant a la zona est com a l’oest, i a Morella i al nord del Maestrat,

la -e fou substituida per -o5 en els verbs de la conjugado I, i aquesta vocal s’estengué també ais
verbs de les conjugacions II i III.

Els repobladors catalans de les Balears (s. XIII) i de l’Alguer (s. XIV) no integraren la
desinéncia -e. AÜlats com estaven de la resta de Catalunya, van seguir estenent la -e de suport a

tots els verbs de la I conjugado, pero no van poder reeixir a causa novament de la confusió de
les solucions átones: la la i 3a persones. La insularitat de les Balears i la identificado grupal
deis algueresos envers els sards semblen explicar el manteniment en aqüestes varietats deis

grups consonántics fináis i de l’abséncia de desinéncia.

El valenciá ha adoptat la -e en la conjugado I, tot estenent el radi d’acció del segment ‘k’ a les

conjugacions II i III. Veny (1984) exposa que la desinéncia -e de la la persona del present

4 Per ais orígens i la cronología de la desinéncia -/ i les diverses teories que els donen suport, vegeu Coromines
(1971), Fouché (1924), Badia (1984), Molí (1968), Blasco (1985), Gulsoy (1987) i Casanova (1989).
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d’indicatiu de la I conjugació va aparéixer a través deis verbs de radical acabat en un grup

consonando {cobre, semble) fins que es va generalitzar a verbs que no es trobaven en aquesta

condició {canté). Pero aquesta isomorfia no compren tot el País Valencia, sino una línia que va

des de l’Alcora fins mes avall del riu Segarra, passant per Vilafamés i Cabanes (Veny 1984:
164).

Des d’un altre angle, pero també des de la perspectiva de la lingüística diacrónica, Wheeler

(1995), adoptant els principis de la Morfología Natural, examina la historia de la la persona del
present d’indicatiu entre mitjan segle XV i fináis del segle XX. Tot passant revista a les
aportacions de Blasco Ferrer (1985), Gulsoy (1988), Casanova (1989) i Alsina (1990), Wheeler
detecta certes mancances en relació amb els aspectes relatáis a la divergencia dialectal i a la
motivado del canvi, i proposa un explicado més satisfactoria de l’evolució dialectal de la la

persona del present d’indicatiu i de les seves causes.

Alomar (1994), i per tancar l’apartat de treballs dedicats a aquesta persona gramatical, estudia
la desinencia -o de la 1 a persona del present d’indicatiu a Mallorca, que pot aparéixer, segons la
documentado analitzada, juntament amb -e i 0. Al segle XVI coexisteixen en aquesta varietat
les dues possibilitats esmentades. La -e es mantingué com un fóssil fins a les darreries del segle
XIX. Amb aqüestes dues desinéncies conviu una solució -o, que es troba a Mallorca durant els

segles XVII i XVIII, especialment reflectida en textos jurídics. Les solucions actuáis, pero,
mostren una reacció restauradora de l’abséncia de desinencia (0), iniciada durant la segona

década del segle XIX.

Una altra persona verbal que ha merescut una atenció especial ha estat la 2a persona del

singular del present d’indicatiu del verb ser. Casanova (1985 i 1986) n’ha tra^at la problemática
i n’ha determinat els orígens. Les realitzacions d’aquesta persona són diverses des del punt de
vista deis dialectes del catalá. En el Principat presenta una forma ets. En el País Valencia, en

canvi, presenta la forma eres, sancionada per alguns lingüistes —cf. Valor (1977), Sanchis
Guamer (1993) i Renat i Ferrís (1933), entre altres. Altres variants es troben en l’alguerés ses i
el ribago^á és.

5
Quant a les diverses teories sobre els orígens de la terminació -o, Yegeu Nonell (1895), Par (1930), Coromines

(1971: 197ss), Blasco (1985) i Gulsoy (198").
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La majoria de les llengües romániques han canviat la 2a persona del present d’indicatiu del
verb ser a causa de rhomonímia creada amb la 3a persona. Quan en l’evolució del llatí es va

perdre la -/ final de la 3a persona, la 2a i 3a persones del verb ESSERE es van confondre: TU
ES > tu és; ELL EST > ell és, amb la qual cosa es crea una ambigüitat difícil de mantenir en la
comunicació. El caíala medieval en un primer moment acompanyava la forma verbal de 2a

persona ‘es’ amb el pronom personal ‘tu’. Sembla que és a partir de contextos de molt d’ús,
com l’interrogatiu, que es produeix una aglutinado i es genera est—cf. Coromines (1971: 328).
També és versemblant que ‘est’ sigui una forma refeta sobre el plural *ests < estis, tot

suprimint la -s, considerada marca característica de plural —cf. Fouché (1924: 180). Així,
resten delimitades les formes est (2a) / és (3a). Aquest resultat provoca la persistencia de
l’ambigüitat en la llengua oral i en l’escrita. Davant aquesta problemática, els mecanismes
interns de la llengua van haver de destruir rhomonímia amb una solució que s’iniciá durant el
s. XV i triomfá entre la fi d’aquest segle i mitjan segle XVI, amb un resultat for^a divergent en
fundó de les varietats dialectals. L’analogia va ser un recurs per solucionar l’homonímia: afegir
a est la ‘s’ característica de 2a persona. Ests va passar a ets a fináis del segle XV, tot eliminant la

primera ‘s’.

Diverses teories han intentat d’explicar aquesta forma —cf. Badia (1981: 375), Meyer-Lübke

(1923: 282), Fouché (1924: 180), Coromines (1971: 327), Blasco (1984: 159) i Fouché (1924:
115 i 176). Totes aqüestes explicacions es basen en la utüització de mecanismes interns per

corregir l’ambigüitat: el canvi espontani o la metátesi en Blasco, l’analogia en els altres.

En altres treballs, la resta de temps verbals són revisats tant des d’un punt de vista historie
com dialectal. Així, les realitzacions alguereses del perfet simple i del perfet perifrástic són
estudiades a Manunta (1995). Actualment, cap deis dos temps no s’usa a l’Alguer i han estat

substituits peí pretérit indefinit. L’análisi de documentació del segle XV fins al segle XIX,

pero, manifesta una presencia notable de perfets simples i una abséncia del perfet perifrástic
—tret de la tradició imposada pels escriptors de «La Palmavera», que n’inicien la recuperació a

comen9aments del segle XX.

Les formes de present de subjuntiu són examinades en diversos estudis. Gulsoy (1993a) aporta
l’análisi més completa de l’evolució de les desinéncies -o-, -üi-, -i- i -ig- de les tres persones del

singular i de la tercera del plural d’aquest temps, avalúa les teories elaborades fins ara en

relació amb els seus orígens respectáis i en documenta les diverses mutacions a través de
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l’exposició deis fets medievals, seguida de la deis fets actuáis. Després de l’examen deis
desenvolupaments principáis que ha experimentat la desinencia de subjunriu —d’una banda, la
-o- del catalá occidental; d’una altra, la desinencia -i-, característica del dialecte oriental, del

pirinenc oriental, d’alguns parlars balears i de l’alguerés—, Gulsoy repassa les diverses teories

que han examinat l’origen i la propagado de la desinencia. Es postula, dones, que la
terminado -i- s’ha introdiú't o bé a través de formes en -ia-, com a resultat de l’analogia de les
solucions antigües conjii, envii, o bé a partir d’un tancament de la -3 final del subjuntiu en la la i
3a persones, en trobar-se la vocal final en simado de hiatus davant la vocal del mot següent, i

després, per analogia, s’hauria estés a la 2a persona. Amb tot, sembla que la primera proposta

{-ia- —> -/-) és la més acceptada. En darrer terme, Gulsoy repassa l’evolució deis subjuntius a les
Balears i, en especial, para esment en l’origen de la desinencia átona -iga-.

També en relació amb el subjuntiu, i concentrant-se en les dues formes sintétiques que han
romas de les quatre llatines originarles, Guiter (1946) examina l’evolució de les desinéncies i
deis radicáis del subjuntiu en catalá i constata el paper que va jugar l’analogia en la formado de

paradigmes i en l’homogeneització de les desinéncies. Des d’un punt de vista teóric, Guiter
descarta la hipótesi de Fouché segons la qual la -i del subjuntiu s’hauria originat del tancament
de la -[a] final en formes de la i 3a persones, de manera que aquesta -[a] es trobava en hiatus
davant la vocal del mot següent. Suposa aleshores, com s’ha esmentat anteriorment, que la -i-

podia ser el resultat deis subjuntius en -ia {piada, dormía, capia), en els quals la -a final era

gairebé muda, o bé era el resultat de l’analogia a partir de formes del tipus candi', espit, o potser

es devia a una voluntat de distingir el present de subjuntiu del present d’indicatiu.

Els treballs d’Alliéres (1967; 1970) examinen aspectes de la morfologia del subjuntiu tant des
d’una perspectiva sincrónica com diacrónica. Alliéres (1967) estudia la -i- del subjuntiu en

gaseó occidental i en catalá oriental, a partir de l’examen de les dades que li ofereix ImFV i de
l’análisi de diversos textos antics gascons. Aquest examen li permet de concloure que la -i-
prové d’una base -ia-, conclusió a qué havien arribat, entre altees, Meyer-Lübke, a Grammatik
der Komanischen Sprachen, Forteza en la seva Gramática catalana i Coromines (1958). La preséncia
deis subjuntius en catalá des del segle XV suggereix a Alliéres que aquesta llengua degué seguir
el mateix camí que va fer el gaseó occidental en relació amb el tractament del present de
subjuntiu.
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Costa (1987) estudia les desinéncies del present de subjuntiu des deis punts de vista sincrónic i
diacrónic. Aquest autor utilitza les dades que apareixen en tres mapes de XAtlas «Sacare» i
analitza l’arrelament de les desinéncies de subjuntiu (-z, -a, -id), especialment de la desinencia -i
en el catalá septentrional un segle enrere. Tot sembla indicar, dones, que el 1887 la desinencia
amb -i era la majoritária, per bé que podia variar segons el tipus de verb.

En darrer terme, Pérez Saldanya (1996) examina la variació —tant diacrónica com diatópica i
diastrástica— de les terminacions del present de subjuntiu deis verbs de la I conjugado a partir
deis pressupósits de la Morfología Natural. Els principis de naturalitat6 justifiquen els canvis
en aquest temps. Així, Pérez Saldanya argumenta que l’evolució de les desinéncies permet

d’exemplificar algunes tendéncies d’optimització morfológica i alguns deis conflictes de
naturalitat produits entre les diferents tendéncies.

Peí que fa a l’imperfet de subjuntiu, Ridruejo (1985) examina la solució derivada de cantaueram

en valencia —tret de les comarques de Benifassar i del Baix Maestrat a la provincia de
Castelló— a través d’un repás de l’evolució histórica i semántica d’aquest temps, peí que fa a

l’assumpció de les funcions de subjuntiu.

Centrats encara en el capítol relatiu ais temps verbals, Gulsoy (1967) estudia la 2a persona de

Timperatiu, que, en general, s’origina formalment a partir de formes d’indicatiu i de subjuntiu.

Gulsoy presenta un aplec de testimonis documentáis de l’imperatiu per tal de justificar llur

procedéncia de l’imperatiu plural llatí (CANTATE, VIDETE, DORMITE) i aclarir els fets

esdevinguts a l’entorn de l’evolució d’aquest mode i la seva confluéncia final amb la 2a

persona del plural deis presents d’indicatiu i de subjuntiu.

Altres análisis, més que centrar-se en l’estudi de temps particulars o persones verbals
determinades, han pres com a referéncia les marques morfológiques especifiques presents en

les formes verbals, com ara els increments palatals i velars.

En relació amb l’increment deis verbs incoatius de la III conjugado, Casanova (1993) indica
les solucions romániques de l’infix llatí SK, tot delimitant una zona conservadora i una altra
d’innovadora. El catalá pertany a la darrera zona i, de fet, és Túnica llengua románica que

presenta dialectalment el doblet / -isc-. Casanova exposa les teories que justifiquen aquests

6 Yegeu l’epígraf §3.3 d’aquest volum en relació amb les aportacions de la Morfología Natural.
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infixos, que es poden resumir en dues propostes: o bé ambdós són originaris del caíala naixent
o bé se’n considera un de sol, -esc-, que evoluciona posteriorment en el bloc occidental en -¿ir-.
Mes endavant, Casanova exposa la seva propia hipótesi, que es basa, amb retocs, en la segona

proposta esmentada.

Pérez Saldanya (1995) estudia l’analogia i el canvi morfológic que han operat en les formes
verbals que presenten un increment velar. El marc teóric que pren com a referencia és el de la

Morfología Natural, a partir deis principis de la qual analitza, des d’un vessant diacrónic, els

processos evolutius que han experimentat determinats verbs en relació amb la velarització.
Des d’aquesta perspectiva, determina l’origen del segment velar i les causes generáis de la
velarització analógica. Morfológicament, aquesta velar posseeix, segons Pérez Saldanya, el
valor d’extensió que caracteritza una subclasse de verbs. Tanmateix, aquest lingüista remarca

una proposta, que es considerará més endavant, segons la qual en alguns dialectes aquest

element s’ha reinterpretat com un afix flexiu que posseeix el valor d’una categoría marcada, o
bé de la persona del present d’indicatiu, o bé de marca de mode subjuntiu.

En darrer terme, i per tancar l’apartat dedicat a la descripció morfológica verbal de carácter
diacrónic, es presenten les aportacions de Wheeler, realitzades a través d’una serie de treballs

que estudien el desenvolupament de la morfología verbal catalana d’en9á del segle XV, tot
intentant d’establir-ne les causes i explicant alguns deis canvis que s’hi observen. Al marge del
seu valor intrínsec, els seus treballs tenen el mérit d’introduir uns vessants explicatiu i

interpretatiu, deis quals están mancats els estudis própiament histories que, en general, es

limiten a consideracions de tipus descriptiu, cronológic i evolutiu.

Wheeler (1980) s’endinsa en l’evolució deis paradigmes flexius del catalá oriental peninsular tot
considerant la intervenció de l’analogia, vista no com una simplificació de la gramática sino
com un mecanisme relacionat amb principis psicológics i funcionáis que están basats en els

principis extrets de l’Universal de Humbólt, els quals configuren, d’altra banda, una bona part

de l’anomenada Morfología Natural. Aquesta perspectiva és posteriorment explotada a

Wheeler (1982), en relació amb la descripció del balear, i a Wheeler (1984), peí que fa al
valenciá.

Wheeler (1982), prenent com a base les dades de LaFV, analitza els processos d’analogia en el
marc de la morfología verbal balear. En el seu estudi ofereix una justificado deis canvis
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analógics esdevinguts en les desinéncies del sistema de present deis dialectes balears i en
redueix 1’aHomorfia. Aquesta tendencia es genera a partir de les necessitats psicológiques del

parlant, de Poient i de l’aprenent. L’objectiu de Wheeler, en aquest i en els treballs posteriors,
es donar compte de la varietat de models flexius que caracteritzaven el catalá de

comen9aments de segle.

Més endavant, Wheeler (1984), en un estudi que no oblida el puní de vista diacrónic, utilitza
novament les dades verbals d’Alcover per examinar la flexió del valencia a la llum de la
combinado de diferents tendéncies per tal de justificar la variado i el canvi lingüístics: d’una
banda, des d’un puní de vista psicológic, que malda per esbrinar els processos de comprensió i

producció del llenguatge; i, d’una altra, des d’un punt de vista psicologicofuncional i
estructural, que combina les nocions de semblaba i contrast per tal de donar compte de la
realitat lingüística consistent en sistemes. Des d’ambdues perspectives, Wheeler, després
d’examinar alguns aspectes de la fonética i de la morfología valencianes, aprofundeix en els

paradigmes verbals, en algunes formes verbals que experimenten o han experimentat
sincretisme i, en particular, en el segment velar que caracteritza alguns verbs de la II

conjugado.

Abordant la qüestió del sincretisme de la modalitat en el sistema de present, dins el marc de la

morfología diacrónica románica, Wheeler (1985) inclou el canvi lingüístic sofert per algunes
desinéncies verbals catalanes en les modificacions generáis experimentades en les mateixes

categories modals per la resta de llengües romániques. En particular, examina un tipus de
canvi morfológic —el sincretisme per analogia—, que s’ha provocat per la pérdua d’ús de les
formes diferenciadores, i es concentra principalment en el sincretisme entre l’imperatiu positiu
i l’indicatiu, del qual Wheeler desconeix les causes. En aquest treball desenvolupa plenament
els pressupósits teórics relatáis a l’analogia que havia introduit a Wheeler (1982 i 1984), pero

prenent un enfocament general dins la perspectiva de les llengües romániques.

Tancant el conjunt de treballs dedicats a la morfología verbal dialectal, Wheeler (1993b)

adopta els principis de la Morfología Natural7 per donar compte de la flexió verbal del catalá
nord-occidental, prenent també com a referéncia les dades subministrades per ImFV. Aquests

7 Wheeler (1993a), a més de proposar una revistó de la teoría de la morfología natural en relació amb la flexió i
amb el canvi flexiu, realitza, secundáriament, un estudi del subjuntiu on justifica els canvis del sistema medieval
basant-se sobretot en el principi de contraiconicitat.
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principis es manifesten com a extremadament útdls per justificar el canvi morfológic. Segons
Wheeler —i adoptant cadascun deis principis d’aquest model— el canvi morfológic de les
variants nord-occidentals sembla ser el resultat de la pressió de diversos principis de naturalitat

morfológica: la congruencia del sistema, l’estabilitat de les classes flexives i la Naturalitat

Independent del Sistema. Complementáriament, Wheeler dedica una atenció especial a

l’extensió velar /g/, la qual esdevé un marcador estable de determinades categories derivades.

2.2. Estudis sincrónics

Els estudis sincrónics abracen aspectes específics relatius a un temps verbal concret

—indicatiu i subjuntiu— o descriuen la flexió verbal deis dialectes catalans des d’un punt de
vista ampli o restrictiu en fundó de l’ámbit examinat.

Centrats en l’indicatiu, la la persona d’aquest temps també ha estat objecte d’estudi des d’una

perspectiva sincrónica. Partint d’una aproximació fonética, el treball descriptiu de Colón

(1955) presenta una nova desinencia de la persona del singular del present d’indicatiu deis
verbs de la I conjugado. Es tracta de la vocal [a], registrada peí mateix Colón en les localitats

castellonenques de les Useres i l’Alcora, i que completa —deixant de banda la desinencia 0 de
les Balears i de l’Alguer— la gamma constituida per les cinc vocals —[e] valencia, [i]
rossellonés, [o] valencia septentrional i catalá nord-occidental, [u] caíala oriental— que actúen

en aquesta desinencia verbal.

Dos treballs de característiques diferents de l’anterior examinen també la la persona del

present d’indicatiu. Es tracta de les aportacions de Bibiloni (1976, 1981), que assenyalen els
nombrosos problemes ortografíes que generen les solucions sense desinencia en balear.
Bibiloni (1981), després d’examinar-ne la problemática, proposa una solució ortográfica per ais
casos més dificultosos, tot ampliant la proposta esbossada a Bibiloni (1976).

Peí que fa al present de subjuntiu, Alliéres (1970) utilitza les dades de LaFV per analitzar la
solució en -o del present de subjuntiu en catalá occidental —que pot ser exclusiva o pot

presentar polimorfisme amb altres vocals— a través de la determinado de la seva situado

geográfica. Es tracta d’un treball de carácter sincrónic, que remet en alguns casos a

consideracions de carácter diacrónic.
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El temps de subjuntiu, com a objecte de canvi lingüístic i des d’una perspectiva

sociolingüística en l’ámbit lleidatá, ha estat tractat per Alonso i Suils (1993). En aquest treball
s’analitza la pressió de l’estándard sobre la morfología del mode subjuntiu en la comarca del

Segriá; és a dir, la imposició de les terminacions amb -i sobre les terminacions amb -o. Les
formes amb -i sembla que tenen mes incidencia, d’una banda, en la 3a persona i en totes les

conjugacions —menys en la I—, i d’una altra, en dones i en persones joves.

Quant al participi, Guiter (1965) constata l’existéncia de participis en -it en rossellonés en

verbs de la II conjugació, mentre que el catalá presenta —tret d’algunes excepcions d’ámbit
dialectal— la desinencia -ut. Després de delimitar geográficament l’aparició d’aquests

participis, revisar textos rossellonesos d’époques diverses —del segle XIV a comen9aments del

segle XX— i de detectar el tractament que donen a aquest fenomen algunes gramátiques
rosselloneses i diverses gramátiques históriques, Guiter arriba a la conclusió que es tracta d’una
influencia castellana i fa extensiva aquesta mateixa pressió a les realitzacions deis participis

algueresos que manifiesten el canvi de -ut a -it. Guiter, pero, examina aquest fenomen solament
en el context de participi, sense considerar la possibilitat que aquesta mateixa modificació
afecti també altres temps verbals de la mateixa conjugació.

El pas de —út —> ít— forma part d’una problemática més ámplia que té més a veure amb un

canvi de classe que amb la modificació d’un temps particular. Aquesta qüestió ha estat tractada
en dos treballs. D’una banda, Sifre (1993) veu en la influencia del castellá un factor
determinant en el pas de la classe II a la classe III per part de determinats verbs {batre > batir;

interrompre > interrompir) en valenciá. L’esmentada influencia sembla motivar també el procés
d’incoativització deis verbs de la II conjugació (dependre > *dependeix). D’una altra banda, Perea

(1997d), prenent com a base el canvi de classe que experimenten alguns verbs algueresos de la

segona conjugació, considera que per prendre decisions en relació amb una possible influencia
—italiana, sarda o castellana— en l’alguerés, cal recorrer a testimonis documentáis que

determinin una datació aproximada del fenomen. S’insinua, pero, un paper destacable del
castellá en relació amb aquesta modificació de classe verbal.

Les contribucions descriptives a la flexió verbal dialectal s’enceten amb el treball de Bamils

(1914), que presenta diverses observacions sobre els radicáis i les desinéncies verbals del
dialecte alacantí, concretat en les localitats d’Elx, Alacant, Monóver, Bocairent, Pego i Benissa.
Bamils justifica moltes de les solucions d’aquests parlars a través de fenómens analógics.
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Els treballs de Mascaró (1983) i (1985) examinen, amb objectius diferents, ateses les seves

característiques particulars, la morfología verbal del catalá central, i mes concretament, del
barceloní. En tots dos casos, Mascaró es proposa que les seves análisis siguin adequades

descriptivament i realitzin aportacions significatives a la teoría lingüística general, a través de
la determinació de les formes subjacents corresponents i de la caracterització de les regles
fonológiques. Mascaró (1983), dins l’ámbit de la fonología, descriu el sistema verbal catalá

partint d’una divisoria básica entre verbs regulars i verbs irregulars —cf. § II.A.4. A Mascaró

(1985), peí fet de tractar-se d’una obra de carácter general i descriptiu peí que fa a la

morfología com a disciplina, l’examen de flexió verbal se centra en els aspectes relacionats
amb el paradigma, els accidents del verb i penetra sumáriament en les característiques que

defineixen els verbs regulars i els verbs irregulars.

La morfología verbal del valenciá ha rebut una atenció especial no solament des d’un punt de
vista normatiu, amb les contribucions esmentades en el primer capítol d’aquesta part, sino
també des d’un punt de vista descriptiu. Cal destacar, des d’aquesta perspectiva, el treball de
Renat i Ferrís (1933), que classifica els verbs en tres conjugacions i determina els models i les

característiques especifiques de cadascuna.

La descripció de la flexió verbal regular del valenciá és realitzada també a Viaplana
(1984/1992), aquest cop des d’una perspectiva generativa. Aquest treball encap9ala una serie
d’articles dedicats al verb catalá en el marc de diferents dialectes. En aquest estudi, Viaplana
introdueix la proposta —que ha anat confirmant en la resta de treballs publicats relatáis al
verb, i que será assumida en aquest estudi— de la divisió de la classe [II] en dues subclasses,
una sense extensió i una altra amb extensió velar, la qual inclou la majoria deis verbs que la

gramática tradicional ha considerat que presenten arrels velaritzades. D’altra banda, Viaplana
realitza una proposta de segmentació i de classificació deis segments morfológics que,

posteriorment, aplica a la descripció deis verbs del catalá estándard.

Més endavant, Viaplana (1986) planteja novament la descripció de la flexió verbal regular
catalana —aquest cop centrada en la varietat estándard—, tot afinant el model teóric, que li

permet de desenvolupar-la satisfactóriament. D’aquesta manera, estableix els models verbals

regulars, en realitza la segmentació fonética i fonológica i delimita l’acció de les regles

morfológiques i de les regles fonológiques en la generació deis resultats verbals concrets.
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En el marc ara d’una comparado interdialectal, la relació entre formes verbals subjacents i
formes verbals superficials i la seva connexió a través de les regles fonológiques és explotada a

Viaplana (1990-1991) i a Viaplana (1996b) amb dos objectius diferents. En el primer treball
s’estableix una análisi comparativa deis segments morfológics que comparteixen les varietats
meridionals, nord-occidentals i centráis i es caracteritzen els elements constitutius del catalá

—entes com a sistema de sistemes— i, en darrer terme, es precisa la seva organització interna.
En el segon treball, Viaplana il-lustra les aportacions de la gramática generativa —basant-se en

els pressupósits de Newton (1972)— en l’análisi de les formes de l’imperfet d’indicatiu de
diverses varietats del catalá nord-occidental.

Des d’aquesta mateixa perspectiva, una descripció comparativa interdialectal s’ha efectuat
també a Perea (1997b), aquest cop entre els verbs regulars de les varietats mallorquina,
barcelonina i valenciana.

Les aportacions deis enfocaments generatius en dialectología a partir de les directrius de
Newton (1972) són considerades també a Viaplana (1994a) a través d’una comparació
interdialectal de la variació que experimenten les formes d’imperfet d’indicatiu deis verbs de la
I conjugado en alguns parlars nord-occidentals. Secundáriament, també s’analitza la variació

que presenten les mateixes localitats en relació amb els temps corresponents al present de
subjuntiu i a l’imperfet de subjuntiu.

Els elements constitutius deis arricies precedents són novament articulats a Viaplana (1996a) a

través de la descripció comparativa deis verbs regulars de la I conjugació en catalá nord-
occidental. Al marge de la distinció entre comparació descriptiva i descripció comparativa, es
comencen a entrellucar aspectes teórics relatius a la irregularitat verbal, que han estat

desenvolupats a Viaplana (1995). El resultat de la comparació és la manifestado de diferencies
dialectals que poden teñir una base fonológica o una base morfológica i poden ser, al seu tom,
quantificables.

La quantificació dialectométrica de les similituds i diferencies dialectals en l’ámbit verbal —i
també d’altres aspectes morfológics— s’ha manifestat en l’análisi proposada per Viaplana
(1999) en relació amb la conjugació regular del nord-occidental. Aquest model s’ha concretat a
Clua (1999) en l’análisi estadística de la variació morfológica verbal en l’ámbit valenciá. Des
d’aquesta perspectiva, les aportacions dialectométriques permeten de distingir les varietats que
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presenten una major cohesió interna així com de delimitar árees dialectals mes o menys

definides a través de l’aplicació del concepte de “distancia lingüística”.

La flexió verbal regular de l’alguerés també ha estat descrita, assumint els pressupósits de la

gramática generativa, per Rovira (1993), tot adoptant el model d’análisi morfológica verbal
proposat a Viaplana (1984, 1986). Al marge de l’interés de la seva descripció, Rovira defineix
els paradigmes verbals regulars de l’alguerés i planteja l’existéncia de tres classes verbals. La
classe I, desmarcant-se totalment de la resta d’árees dialectals catalanes, inclou tres subclasses:

una, sense extensió, una altra amb extensió velar i encara una altra amb extensió palatal. Peí

que fa a les altres dues classes verbals, Rovira es basa en la divisió de Viaplana.

Una análisi deis verbs regulars d’algunes localitats nord-occidentals aplicant el marc teóric citat

pot trobar-se a Massanell (1995).

Prenent com a base les dades de LaFV, i també amb finalitats comparatives, Rabassa (1996)
ofereix una visió contrastada deis resultats de les enquestes d’Alcover efectuades el 1906 i deis
resultats de les realitzades per la mateixa autora el 1992 a partir de l’análisi deis verbs regulars

que ha establert com a model i de la seva consegüent segmentado. L’estudi remarca les

convergéncies i les divergéncies que existeixen entre les dades verbals enquestades en els dos

períodes cronológics esmentats. Rabassa defineix dos fenómens que han motivat el canvi

lingüístic a Andorra: d’una banda, el fenomen de l’orientalització; d’una altra, el de l’analogia.
Ambdós fenómens es manifesten en el sistema verbal a través de la substitució d’una variant

per una altra de més prestigi, de la creado de noves variants o de la simplificado o

sistematizado deis paradigmes.

Prenent com a corpus d’análisi les dades de LaFV, Perea (1997c) descriu, des de l’óptica
generativa, i a partir del model establert per Viaplana (1984, 1986), les formes no personáis i
les d’indicatiu deis verbs estrictament regulars de les varietats balears que es poden inferir deis
materials verbals d’Alcover. La descripció, que es realiza tant a nivell intradialectal com

interdialectal, caracteriza els elements que constitueixen la flexió verbal del balear i dona

compte de la seva organització interna.

L’análisi verbal, efectuada en un marc generatiu, pot comptar amb el suport d’altres models
teórics. Així, DeCesaris (1988) examina diversos aspectes de la formado verbal regular
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catalana a la llum deis pressupósits de la fonología léxica, i incorpora algunes de les propostes
de Lieber (1981, 1982) i de Selkirk (1982). L’análisi es basa en dades verbals recollides en setze

localitats del domini lingüístic catalá. A partir deis pressupósits de la fonología léxica,
DeCesaris considera que no totes les formes verbals són generades en el mateix nivell

morfológic —cal teñir en compte que aquest model teóric es basa en la postulació d’estrats o

nivells. D’altra banda, un treball mes restringit, limitat ais verbs catalans que presenten un

increment velar, és desenvolupat a DeCesaris (1986). En aquest cas es tracta la problemática
de l’aMomorfia tot aplicant també les directrius del model de Lieber (1981, 1982).

Lleó (1986), en un treball a cavall entre la sincronía i la diacronia, estudia la substitució que pot

experimentar la darrera consonant d’algunes arrels verbals per una consonant velar. D’aquesta
manera es genera la consegüent aHomorfia en el radical, la qual cosa té repercussions a l’hora
de registrar les representacions subjacents en el léxico. Lleó s’inclina per la proposta de

Hooper (1976), segons la qual les alternances del radical es representen directament en el
léxico pero sota una forma comuna que abra9a les diverses formes alternatives per mitjá de
claus. Posterioment, una regla de relació8 distribuirá els diferents al-lomorfs. D’altra banda,
l’existéncia d’altemances pot provocar un anivellament morfofonológic cap a una direcció o

cap a una altra, pero sovint sense arribar a ser absolut.

Des d’un enfocament més ampli, basat en una perspectiva pandialectal, Montoya (1989)

proposa una descripció unitária de la flexió deis verbs catalans regulars, que posseeix un

carácter normatiu i que presenta les menors exclusions dialectals possibles. En aquesta

proposta es representen conjuntament els dialectes catalans que han accedit a les gramátiques
normatives de cada territori de la llengua: les gramátiques de Fabra (1956), Molí (1968) i
Sanchis Guamer (1993). Els verbs model proposats per Montoya, que recullen la divisió
tradicional proposada per Fabra (1956) i Badia (1962), i que coincideixen amb la de l’Institut
d’Estudis Catalans (1993), són posar, rompre, torcer, sentir i patir. La voluntat darrera d’aquesta

proposta és evitar la dissociació entre la parla real i els registres cuites.

Els verbs catalans poden ser estudiats encara des d’altres punís de vista. Així, quant a la
posició del catalá dins el conjunt de les llengües romániques, Iliescu9 (1995) analitza la

8 Vegeu Hooper (1976).
9 Des de l’ámbit més general del conjunt de les llengües romániques, i des d’un punt de vista sincrónic, Iliescu i

Mourin (1991) han establert la dpologia de la morfología verbal, tant regular com irregular, del catalá,
paral-lelament amb la d’altres disset llengües, a partir de la descripció deis paradigmes d’un nombre determinat de
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morfología verbal regular a partir deis segments que s’adhereixen al radical; és a dir, els
increments, les vocals temátiques, els segments de mode i de temps i les desinéncies,10 tot

confrontant els resultáis amb els d’altres divuit llengües. La valoració que reben aquests

segments —en presencia o en abséncia— en cadascuna de les llengües romániques estudiades
permet de concloure que el catalá, juntament amb el friulá, és la llengua que es manifesta més
fidel al prototipus establert. Ambdues són, dones, els exponents més tipies de la “Romanía
continua”, peí que fa a la morfología verbal.

Inserint el catalá en l’ámbit románic, Guiter (1971) comptabilitza les freqüéncies d’ús deis
verbs en set llengües romániques —francés, provencal, castellá, catalá, portugués, italiá i
romanés—, la qual cosa li permet de comparar com aqüestes freqüéncies varíen de llengua a

llengua. Els aspectes comparatius incideixen en el nombre de verbs que integren cada classe
verbal, la freqüéncia de cada conjugació o el verb més utdlitzat.

També des del punt de vista de la morfología comparada, Mourin (1961) analitza les
realitzacions del present de subjuntiu en catalá (d’una banda, de la la i 2a persones del plural,

que en catalá s’identifiquen amb les d’indicatiu; d’una altra, la desinéncia -i, que indica mode i

temps, l’origen de la qual sembla obeir a fenómens analógics),11 tot confrontant-les amb les
solucions d’altres llengües romániques.

Macaire (1969), novament des d’un punt de vista tipológic i comparatiu, analitza el

comportament del verb catalá en relació amb un conjunt de trets que fa referéncia a

l’existéncia o a l’abséncia de determinats temps verbals. L’examen contrastiu manifesta, per

exemple, que el catalá i el francés són les úniques llengües que disposen de perfet perifrástic.
Les constatacions obtingudes en l’ámbit verbal serveixen a Macaire per integrar el catalá a mig
camí entre la Iberománia i la GaMorománia.

Quant al elements estructuráis de les formes verbals, si els increments palatals i velars han
estat examinats des d’una perspectiva diacrónica, Siffe (1995) estudia, des d’un punt de vista
sincrónic, les vocals temátiques que es troben presents tant en processos de flexió com de

verbs. Amb els trets resultants de la comparado de cada llengua, els autors han intentat d’establir el prototipus
románic de cada component verbal i la desviado que aquest prototipus genera en cadascuna de les llengües
examinades.

10 Aquest terme fa referéncia ais segments relacionats amb nombre i amb persona.
11 Vegeu els treballs diacrónics esmentats en l’apartat anterior en relació amb l’origen i la procedencia d’aquesta

terminado.
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derivació. Aquests mares comuns tenen conseqüéncies indubtables en l’elaboració d’una teoría
morfológica general i en la disdnció básica entre els processos flexius i els processos derivatius.

Tots aquests estudis són un reflex manifest de la variació morfológica, morfofonológica,
fonológica i fonética que experimenten les formes verbals. Lloret i Viaplana (1999)

desenvolupen un deis darrers treballs que destaquen la temática de la variació verbal dins el
marc mes general de la variació lingüística i plantegen l’análisi de la variació morfológica a

partir de l’examen de les formes verbals de diferents dialectes del catalá. D’aquesta manera, els
autors destrien entre variació morfológica superficial, variació morfológica mixta i variació

morfológica profunda. Aquest darrer tipus de variació —de base fonológica— pot dividir-se,
al seu tom, en variació morfológica patent i variació morfológica no patent. D’altra banda, les
variants morfológiques, és a dir, les diverses manifestacions morfológiques, poden ocórrer en
un nivell formal i en un nivell gramatical.

La temática sobre la irregularitat verbal no ha comptat amb un nombre elevat de treballs.

Viaplana (1995) fa un estudi específic sobre la irregularitat verbal, básicament des d’un punt de
vista teóric, amb la finalitat de matisar el concepte d’irregularitat i d’estabür una distinció entre

les irregularitats que es manifesten a l’arrel —meres atipicitats, en definitiva, en relació amb la
seva manifestació quantitativa— i les que es constaten en les terminacions —ámbit únic

d’aplicació de la irregularitat. En contrapartida, un enfocament descriptiu s’ha dut a terme a

Perea (1993) en relació amb l’análisi i classificació de vuitanta-dos verbs del catalá central; i, de
manera mes succinta, a Perea (1997a).

En darrer lloc, cal destacar el treball de Sifre (1998), que constitueix un estudi morfológic de la
flexió verbal del valenciá seguint els parámetres proposats per la Morfología de la Relació
Léxica de Bochner (1995). El marc teóric esmentat permet a Sifre de realitzar una organització

morfológica deis paradigmes verbals tant regulars com irregulars. Aquesta organització es basa
en la formulació de patrons que configuren les estructures paradigmátiques deis verbs. Així,
els verbs es poden classificar a partir deis seus comportaments morfológics i, paral-lelament, es
pot replantejar el concepte de regularitat verbal. En definitiva, aquest treball constitueix una

perspectiva d’análisi morfológica innovadora que trenca els esquemes clássics de distribució
verbal en conjugacions.
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3. PROPOSTES D’ANÁLISI MORFOLÓGICA APLICADES AL VERB

CATALÁ

L’objectiu d’aquest capítol és oferir una visió general deis diversos models d’análisi

morfológica que s’han aplicat al verb catalá i destacar els aspectes que poden teñir una

incidencia directa en la descripció que es desenvolupará en el segon apartat d’aquest volum. Es
remarcaran, dones, les aportacions més significatives de cada proposta examinada.

Per bé que l’análisi verbal proposada en el present treball es basa en els pressupósits del model

generatiu elássie, cal prendre en considerado alguns estudis rellevants emmarcats en les
escoles tradicionals i estructuráis, atés que en alguns casos han servit de prolegomen per a

descripcions posteriors o han permés d’extreure propostes válides per ser aplicades en aquest

treball. Aquest capítol també recull les aportacions de la Morfología Natural.

3.1. Els tractaments tradicionals i estructuráis

Aquesta part teórica s’ha iniciat amb una revisió del tractament que rebien els verbs regulars i
els verbs irregulars en el marc de determinades gramátiques —tant de carácter prescriptiu com

de carácter més descriptiu. Aqüestes gramátiques encaixen —per l’any en qué foren elaborades
o per la tendéncia a qué s’adscriuen— en una óptica plenament tradicional. En general, i fent
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abstracció deis txets comuns que presenten les diferents propostes, la descripció de la flexió
verbal des d’un punt de vista tradicional presenta les característiques següents:

1. Agrupa els verbs catalans en classes i subclasses segons la seva terminació de rinfinitiu.
2. Utilitza les formes senceres del paradigma, sense teñir en compte una possible

segmentació. L’únic criteri de divisió, peí que fa ais models regulars, és la diferenciació
entre radical i desinéncies.

3. La descripció és, simultániament, sincrónica i diacrónica. Els autors consideren, en parlar
de la formació de determinats temps verbals, que els processos diacrónics són
suficientment explicatíus de les realitzacions actuáis (per exemple, en l’establiment d’una
connexió entre el mode infinitiu i els temps de futur i condicional). Com a exposició
sincrónica, i amb propósit didáctic i normatiu, enumeren un seguit de formes verbals
valides i rebutgen totes les que s’allunyen de la realització estándard.

4. Defineix un concepte restrictiu d’irregularitat, amb ampli espectre, que es fonamenta en la

inadequació d’un verb a assimilar-se al que s’ha considerat com a model. El concepte

d’irregularitat s’estableix mitjan9ant la comparació de les formes verbals amb uns

determinats paradigmes i, albora, descansa en l’abséncia de coincidencia formal del

comportament d’uns verbs —tant peí que fa a les arrels com a les desinéncies— respecte

deis que s’han pres com a model.

Les descripcions d’orientació estructural modifiquen alguna de les característiques esmentades,

pero, en general, mantenen el punt de vista tradicional, en especial el fet de realitzar

l’agrupació verbal a partir de la terminació de l’infinitiu. Aqüestes orientacions és caracteritzen

per:

1. Introduir, en certs casos, un nou criteri de classificació verbal, basat en l’existéncia d’una

vocal temática determinada.

2. Superar la divisió tradicional entre arrel i desinéncies, i definir uns nous criteris de

segmentació de les formes verbals.1
3. Divergir en els resultáis obtinguts en les segmentacions. Per aquest motiu, no suposen cap

avene destacable en el moment de realitzar una descripció sistemática deis verbs catalans.

1 Tanmateix, els criteris de segmentació están definits al marge d’un model teóric general que els doni suport,
per la qual cosa els seus fonaments són poc representatius i tenen un abast insuficient.
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Badia (1973) proposa una segmentado de les formes verbals regulars, emmarcada en una

descripció sincrónica de la conjugado regular del catalá. La classificació en tres conjugacions,

pero, coincideix essencialment amb la de Badia (1962).

Badia considera que les formes verbals están formades d’un element generalment invariable

(que expressa la significado del verb) i de la flexió, constituida per diversos components la
fundó deis quals és expressar les relacions amb la conjugado (mode, temps, nombre i

persona). D’aquesta manera, Badia aplica una segmentado que atorga valor a diverses marques
verbals: a la vocal radical (VR), que és tónica i que precedeix la terminado deis verbs enunciada
a rinfinitiu (cánt +ar); a la vocal temática (VT), que indica la classe verbal i acostuma a ser

accentuada, i a la vocal desinencial (YD), que apareix en les formes verbals en determinades
condicions. Aquesta vocal indica també la classe del verb, pero expressa especialment les
diferencies formáis que corresponen a funcions distintes —mode i temps. Aquest tipus de

segmentado toma a aparéixer a Badia (1994).

El futur i el condicional tenen encara una vocal de preparado entre la vocal radical i la vocal
temática: l’anomenada vocalpre-temática (VPT), que es correspon a la de l’infinitiu.
VR VPT VT VD

ksnt + 3f + í +3 (condicional)

ksnt + 3f + é (futur)

Hi ha tantes vocals temátiques com classes de verbs: 1= a; 11= e; 111= i (excepte a la la

persona del singular de l’imperfet d’indicatiu de les conjugacions I i II, que conflueixen en una

PD-

La vocal desinencial indica les formes especifiques del mode (indicatiu i subjuntiu) i del temps,
i col-labora en la distinció de les tres classes. Les marques de persona són [s], per a la 2a

persona del singular, [m], per a la la del plural, [w], per a la 2a del plural i [n], per a la 3a del
plural. A causa del valor de plural d’aquest segment, Badia pot establir una oposició

significativa entre les terceres persones del present d’indicatiu [kánt3]~[kánt3+n], que també
será aplicada en la present descripció. Així, pot formular una regla d’inserció de la marca de
plural: 3apers +[-»J= óapers. L’aplicació d’aquesta regla permet d’arribar a la conclusió que les
conjugacions altres que la primera no presenten vocal desinencial en la 3a persona del plural
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(*[pérd+n¡, *[tém+n], *[sént+n]); la vocal [a] que s’insereix en aquest context té, dones,
carácter epentétic. Aquest criteri, restringit al present d’indicatiu,2 será adoptat en la descripció
que es durá a terme en l’apartat següent. La vocal desinencial esdevé una marca de mode que

permet de distingir fácilment el subjuntiu de Pindicatiu (subjuntiu (+)[i], indicatiu (-)[i]).

Tot i l’interés d’aquest criteri de segmentado, que es basa en la presencia d’unes determinades
vocals, cal considerar que aquests segments vocálics no són equiparables en importáncia i en

representatívitat i no deixen de constituir una herencia de la gramática tradicional.

Roca Pons (1970) —després d’assajar una descripció deis verbs en espanyol (Roca Pons

1966)— descriu la morfología deis verbs catalans des d’un puní de vista estructural,
concretament des deis pressupósits de la morfonologia de l’Escola de Praga o la
morfofonémica americana, a partir del concepte de morfema, entes com una noció genérica

que compren tota mena d’unitats significatives. Els morfemes es divideixen en radicáis

(manifestáis per les arrels, que expressen la idea léxica de tota la conjugació), derivatius (que

suposen en un mot un procés de creado léxica) iflexius (que generalment afecten les relacions
formáis entre els mots —concordaba, génere, nombre...—). Les formes diferenciades que

poden presentar els morfemes constitueixen els al-lomorfs, els quals sovint poden ser explicáis
a través de liéis fonológiques generáis. Peí que fa a la representació deis morfemes, Roca Pons

postula l’existéncia de la variant zero d’un morfema, que implica la inexisténcia d’una marca

fónica en alguns temps de les conjugacions verbals i, en contrapartida, la possibilitat que un

morfema pugui expressar alhora més d’una relació. Així, la -o final de la la persona del singular
del present d’indicatiu expressa, simultániament, temps i persona.

Seguidament, Roca Pons segmenta el verb en diferents morfemes, que representen diverses
categories:
Verb = lexema (morfema que indica la idea verbal) + morfema temps + mofema mode + morfema
persona + mofema nombre.

Aquests morfemes poden estar, ocasionalment, o bé amalgamats, o bé no aparéixer, com en el
cas de la vocal temática, que constitueix l’expressió de la conjugado.

2 Badia, pero, l’aplica a tots els temps i óbviament sorgeixen comportaments excepcionals.
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Les aportacions de Roca Pons al llarg de la seva descripció són múltiples. L’análisi que planteja
s’inicia amb l’examen de cadascun deis morfemes que componen les formes verbals simples
(n’exclou els temps compostos perqué no són consideráis de carácter morfológic, sino
sintáctic, malgrat Pestreta relació que uneix els seus components).

Les decisions que pren aquest lingüista al llarg deis seus treballs i que s’adapten a la proposta

d’análisi que es planteja en el present estudi—en algún cas amb alguna perita adaptado— són
les següents:
1. La considerado que les formes planes de la II conjugado amb -r ortográfica no tenen, en

realitat, aquesta r. A torcer ([torso]), per exemple, el tema3 -[o] identifica la forma d’infiniriu i

permet de no confondre-la amb cap altra.
2. En relació també amb l’infinitiu, la [r] (//r// subjacent, segons Roca Pons) només apareix
fonéticament davant formes personáis febles i en la II conjugado és inexistent en la llengua

parlada (fins i tot abans de pronoms, [témol] en comptes de témer-lo [témorlu]). Aquesta

opinió tindrá repercussions en el tractament que proposa la present descripció, atés que

l’abséncia de la marca d’infinitiu en una determinada varietat dialectal, quan aquest va seguit
d’un pronom feble, permet de postular la inexisténcia —en la varietat en qüestió— de la
representació morfológica corresponent a Pinfinitiu.
3. En el futur, aquest lingüista constata l’existéncia de diverses variants en el morfema

temporal: [-re] / [-rá]/ [-ré]. Roca Pons (1976) descarta de relacionar aquest temps amb el seu

procés historie de formado, ja que és una unitat morfológica comparable a la deis altres temps

simples. Quant al punt de vista morfológic, no n’ofereix una solució, sino que planteja la
possibilitat d’admetre, o bé, un segment /-r-/, comú al condicional,4 o bé, un morfema de

temps subjacent //-ra// que, sense cap mena de justificado fonética, esdevindria /-re/.

Aquest punt evidencia una imprecisió clara en el tractament. Peí que fa al condicional, el valor
del qual és expressar un futur relariu al passat, Pexpressió de temps és regularment [-río]. El

segment [f] és la indicado genérica de futur. Tanmateix, en el seu estudi del verb espanyol,
Roca Pons (1966) es decanta per considerar una alternanca [ré] ~ [rá] en el futur i una forma
única [ría] en el condicional. La darrera opció, adaptada al catalá, és assumida en el present
estudi.

3 Tot i que formalment coincidim amb la seva proposta, divergim quant a la terminología. Atés que constitueix
una marca d’infrnitiu, es tractaria d’un element vineulat al mode i no al tema.

4 La decisió, d’altra banda, que adopta sistemáticament Yiaplana (1984, 1986).



56 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMEN^AMENTS DE SEGLE

4. L’imperfet de subjuntíu presenta una expressió temporal alternant: -s en posició final i -si-
en el cas que vagi seguit d’altres fonemes.
5. Al gerundi, la [n] té un valor ciar i general, mentre que la [t] se sensibilitza seguida de
pronoms febles comencats amb vocal (hi, ho). Roca Pons postula, dones, un segment //nt//
subjacent. La marca temporal3 és [é] en la majoria deis verbs de la II conjugació —tant

regulars com irregulars—, exceptuant el nombre reduit de verbs que manifesten un infinitiu
amb [é].
6. El participi es caracteritza, en els verbs regulars, per la presencia d’una [t], seguint la vocal

que expressa la conjugació [á] /[ú] / [í].

Les discrepáncies en relació amb els pressupósits del present treball es concentren en dos

aspectes. El primer fa referencia a les relacions que s’estableixen entre determinats morfs i els
morfemes corresponents. Així, Roca Pons considera que la [u] de la primera persona del

singular del present d’indicatiu és expressió de temps i de persona. Amb aquesta afirmado no

perd de vista la considerado de ‘morf portmanteau’,6 que constituida una expressió
amalgamada de temps, mode, nombre i persona. D’altra banda, a l’imperfet d’indicatiu, Roca
Pons atorga al morfema [bs] de la I conjugado un valor temporal. A les conjugacions II i III,

[a], que segueix la vocal temática [í], assumeix el valor temporal. Amb una voluntat

unificadora, Roca Pons planteja la possibilitat d’acceptar formes subjacents que s’expliquessin

mitjan9ant la formulado de regles que evidencien processos fonológics diacrónics. Així,

s’especula sobre la forma //dormíba// per explicar les formes actuáis de l’imperfet d’indicatiu
de les conjugacions II i III, que són divergents respecte del resultat de la conjugació I. Aquesta

explicado, centrada en una sola varietat, presenta greus dificultats, insalvables des d’un punt

de vista sincrónic.

Posteriorment, Roca Pons (1976) pren partit en contra del plantejament de regles

fonológiques que pretenen explicar, en la sincronia, fenómens que han tingut lloc al llarg de la
historia, especialment en el contrast que ofereixen els mots cuites i els mots patrimonials. Tot i

que la relació entre aquesta classe de morfemes podria estar justificada a través de la

5 Novament hi ha una discrepancia peí que fa a la nomenclatura, la vocal [é] —o [á] o [í]—, en fundó de les
conjugacions, tindria un valor temátic i no temporal.

6 Cf. Hockett (1947: 333 i 1954: 389). Aquest autor defmeix el morf portmanteau com aquell que “belongs
simultaneously to t\vo (or more) morphemes in a frxed arrangement (whether partners in a construction or not)”.
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Gramática Histórica, un tractament descriptiu sincrónic no pot equiparar les dues classes de
mots, sino que ambdues requereixen, individualment, explicacions diferents.

Peí que fa a les conjugacions regulars —I conjugado: cantar.; II: temer, III: dormir—, cap

d’aquestes conjugacions manifesta variacions en el radical que no sigui justificada per

processos fonológics generáis. Aquesta tripartició, que aparentment no s’allunya de la triple

conjugado en qué es divideixen els verbs catalans gairebé en la majoria de propostes, en

divergeix, de fet, perqué considera, amb un afany notable de simplificado del quadre de verbs

regulars i amb una visió restrictiva del concepte de regularitat, que els verbs perdre (de la II) i
servir (de la III incoativa) són irregulars. Perdre és irregular perqué li manca la vocal temática en

l’infinitiu, en el futur i en el condicional. Servir és irregular a causa de la variado que presenta

l’arrel amb l’addició de l’infix palatal.

Cal destacar que Roca Pons (1976) determina la conjugado segons la preséncia d’unes
determinades vocals temátiques:
I- a e e subjacent //a//
II- e e i (u) subjacent //e//
III- i subjacent//i//

[a] i [e] de la conjugado I es redueixen a [a] en síl-laba átona.

La segmentado verbal proposada per Roca Pons suposa la separado deis quatre morfemes
que corresponen a l’arrel, la conjugado, el temps i la persona, i, en les formes nomináis, en lloc
de temps i persona, la indicado de cadascuna de les formes impersonals. Aquesta segmentado
representa un acostament deis supósits estructuráis ais generatius i s’allunya de la simplicitat
classificatória de les descripcions tradicionals.

Els verbs irregulars són, segons Roca Pons, tots els verbs que no segueixen els models de les
tres conjugacions regulars i els classifica en diverses classes d’irregularitat segons el seu

comportament. Per tal d’explicar els verbs irregulars de la II conjugado, Roca Pons (1968) els
agrupa en els cinc subgrups coneguts —que ja eren defiráis per Marvá (1968) i Badia (1962).

Rafel (1977) proposa un model de segmentado verbal que inclou únicament els verbs regulars
—remet a Badia (1962) per a la descripció deis verbs irregulars— i els classifica, seguint la
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tradició, en tres conjugacions, segons la presencia de la vocal temática —que manifesten les
formes de la la persona del plural del pretérit perfet (I. [kantáram]; II. [taméram]; III.

[partíram]). Així,
I- vocal temática [a]; l’infinitiu acaba en —AR;
II- vocal temática [e], els infinitius no presenten una forma única. Així, a. rebre ; b. torcer, c.

saber, d. dir, fer,
III- vocal temática [i], rinfinitiu acaba en -IR. La majoria de verbs d’aquesta conjugació tenen

un infix [éj], que es manifiesta en la parla a través d’una vacil-lació en l’ús de l’increment, amb
tendencia a utilitzar-lo en verbs que normativament no l’admeten.

Rafel parteix del supósit que les diferents formes verbals són el resultat de l’associació de
morfemes de temps, mode,persona i nombre al radical —els quals, sovint, están unificats dos a dos:

temps i mode ipersona i nombre o bé unificats tots quatre.

L’enfocament estructural constitueix un preludi del tractament que proposará mes endavant la

gramática generativa: Pús de la segmentado com a métode per delimitar els morfemes, la qual
cosa implica l’establiment deis segments morfológics mínims (els morfs, representants deis

morfemes), a través de Paplicació del criteri de la recurrencia. En determinar uns elements
recurrents poden quedar reflectides, aleshores, les relacions que existeixen entre els morfemes
i els segments morfológics corresponents.

3.2. Els tractaments generatius des d’una perspectiva sincrónica

En Papartat anterior s’han esmentat els treballs que han incidit sobre la morfología verbal
catalana des de les perspectives tradicional i estructural. Des deis supósits generatius, cal
esmentar, per la seva condició de models descriptius, les análisis proposades per Wheeler,
Mascaré, Brasington i Viaplana. Novament —i per evitar una extensió excessiva7 i
innecessária— només es fiará esment de les aportacions més rellevants que introdueix
cadascuna de les concepcions dins el model d’análisi que es proposa en el present treball.

Si fins ara les descripcions tradicionals i estructuráis basaven la classificació deis verbs en la

forma de Pinfinitiu, la gramática generativa proporciona un criteri formal més adequat: el

7 Per a una descripció més completa de cadascuna de les tendéncies, vegeu Perea (1993).
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comportament general del verb, que conduirá a unes classificacions verbals que es

fonamentaran en els següents supósits:

1. L’establiment d’una correspondencia —no exactament de carácter biunívoc, atés el
carácter parcialment flexiu i aglutinant de la flexió verbal del catalá— entre els morfemes i
llurs manifestacions: els morfs.

2. La segmentació de les formes verbals en una seqüéncia ordenada de morfemes, que es

manifiesten en l’estructura superficial a través deis morfs.
3. El plantejament de formes fonológiques abstractes que corresponen ais morfemes i que es

transformen, mitja^ant regles fonológiques, en les realitzacions concretes de la llengua.

Prenent com a referencia el material aportat pels autors en particular, es presentará, en primer
lloc, la proposta de Wheeler. Seguirán les aportacions de Mascaré i clouran aquest apartat els
estudis de Brasington i Viaplana, els quals esdevenen própiament els fonaments del present
estudi i són els mes propers al tractament que es durá a terme al llarg de l’apartat própiament

descriptiu.

3.2.1. La proposta de Wheeler

Wheeler (1979) és el preludi sincrónic d’una serie de treballs (Wheeler 1980, 1982, 1984, 1985)

que examinen la morfología verbal histórica des de diverses perspectives que tenen com a

denominador comú la Morfología Natural.

Wheeler (1979) constitueix un estudi extens i detallat sobre la fonología sincrónica del catalá.
El seu objectiu és anaützar una part del sistema fonológic del catalá estándard contemporani, a

través d’una aproximado formal i metodológica que segueix les directrius de la fonología
generativa, amb el resultat de presentar, d’una manera ámplia, el model sonor del catalá (el
mateix objectiu que Chomsky i Halle (1968) es van proposar per a l’anglés). Wheeler considera
que la fonología generativa indou la morfología dins el seu domini, per la qual cosa adjunta,
no únicament tots els aspectes limítrofs a una descripció fonológica —fonemes, fons,
representacions subjacents, representacions fonétiques, regles...—, sino també una visió
aprofundida deis tres ámbits clau de la morfología flexiva: la morfología nominal (la formado
del femení i del plural en els noms i en els adjectius), la morfología verbal i la morfología
pronominal.
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Wheeler, en el capítol III, es proposa de demostrar la generació de totes les formes verbals
utilitzades en el caíala estándard (en particular, en el catalá de Barcelona). ParaHelament, posa
en evidencia la veritable extensió de la noció d’irregularitat en el sistema verbal catalá. Cal teñir
en compte que, en fonología generativa, la irregularitat es manifesta en la presencia de regles

que fan referencia ais detalls léxics particulars o a Parbitrarietat de les classificacions
morfológiques. Aquesta aproximado a la irregularitat en morfología compta amb la “Condició
de Naturalitat” (Postal 1968) en relació amb la qual les representacions fonológiques del léxico
i les propietats fonétiques deis lexemes han d’estar connectades d’una manera no arbitraria.

Per tal d’explicar l’estructura sintáctica del verb catalá, es proposen una serie de regles básiques
i unes regles de reajustament.

Wheeler agrupa els verbs catalans en tres classes anomenades I, II i III; les classes II i III, se

subdivideixen, al seu tom, en A i B, que es defineixen a partir de les vocals temátiquescorresponents.8 A diferencia de les subdivisions proposades per Badia i Fabra, Wheeler
considera que els models HA i IIB són coberts per verbs del tipus vale/ i perdre. Per a la resta, I
= cantar; IIIA - dormir, 3B = servir.

La segmentado de les formes verbals proposada per Wheeler serveix per evidenciar una serie
de comportaments irregulars (com el cas del nombre redui't de verbs que tenen el gerundi de la
classe ILA i Pinfinitiu de IIB —caldre, ‘calent’—; el del nombre limitat de verbs que

comparteixen formes de IIB i IIIA —mure, escriure, teñir, venir—, així com els verbs que

manifesten un comportament completament irregular, ja que posseeixen, a mes de formes de
diverses conjugacions, paradigmes supletius i formes atemátiques —ésser, anar (també
l’auxiliar), haver (aux),fer.

Les divergéncies de la seva proposta en relació amb el model que s’utüitzará en aquest treball
es defineixen a continuado.

8 Per a la classe I, la vocal /a/, per a la classe III, la vocal /i/. Wheeler postula, a més, per a la classe II una
vocal temática /u/, que només ocorre en els participis.

9 Tanmateix, el verb valer presenta una particularitat que l’allunya deis verbs modélics de la II conjugado:
presenta un infinitiu i un gerundi amb una vocal temática [e]. Aquesta característica l’incorpora a una agrupado
formada per altres sis verbs més (voler, soler, saber, poder i haver) que, en alguns casos, presenten addicionalment
altres conductes idiosincrátiques.
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Mentre que Wheeler considera que l’increment [éj] és una extensió propia de la III conjugació,
el segment /g/ de la conjugado II no gaudeix d’aquesta valorado. Per contra, és considerat un
increment que s’aplica en certes formes i en alguns imperatius irregulars, pero enlloc més.

L’aplicació del segment /g/, dones, ocorre en determinats contextos —cf. Wheeler (1979: 87-

91).

Una altra divergencia está relacionada amb el grau d’abstracció que posseeixen els fonemes
postuláis per Wheeler. Així, /v/, com a fonema, no té una representado concreta en la parla
de Barcelona. Lligat amb aquesta temática, s’observa la generalització de la forma del participi
/+d/ en verbs que no presenten alternancia de sonoritat i sempre compten amb una

consonant sorda. Així, hi ha formes subjacents del participi del tipus treta /trsj+d+a/, dita

/dij+ds/, escrita /skriv+d+a/, moría /mor+d+a/, oferta /ufer+d+s/, torta /tors+d+a/ (peí fet
de provenir de torcer), soferta /sufr+d+s/ (de sofrir)..., que evidencien una complexitat notable
en el nivell d’abstracció i en el tractament de les formes subjacents, i, en conseqüéncia, en la
formulado i en l’aplicació de diverses regles ordenades (de caiguda de vocals i consonants, de
transformado consonántica, d’ensordiment...) que arribaran a explicar les realitzacions

fonétiques superficials. Les regles, al seu torn, compten també amb un grau d’abstracció for9a
elevat.

Les representacions subjacents plantejades per Wheeler són altament abstractes10 i suposen la
formulado d’un nombre elevat de regles (en molts casos de regles menors) que s’apliquen

10 Lleó (1970) presenta la mateixa problemática relativa a l’abstracció en fer referencia a les regles fonológiques
que s’apliquen a les formes básiques per tal de justificar les formes fonétiques resultants. Així, estableix una
connexió entre la la persona del singular del present d’indicatiu i el singular deis noms, i la 2a persona del singular
del present d’indicatiu i el plural deis noms. Aixó propicia la disposició d’unes formes básiques (que contenen
arxifonemes) on inclou, a més, la vocal temática (/tém=E=0/, /d0rm=i=0/) i uns determinats segments fináis.
En el cas deis verbs, la vocal temática que és present a la forma básica cau, grácies a la formulado d’una regla

fonológica, davant deis segments /O/ de la la persona, /S/ de la 2a persona i davant # en la 3a persona del
singular. Aquest fenomen, segons Lleó, és paral-leí a la situado esdevinguda en el plural deis noms, en els quals la
/O/ restava en els plurals precedida d’una consonant sibilant, pero es perdía en posició final i, generalment,
davant de /S/, i es mantenía quan /S/ estava precedida d’una sibilant.
Tot i que una análisi d’aquest tipus ha donat lloc a d’altres estudis sobre la formació del plural i del femení i és

important peí fet de cercar un nivell més abstráete que prova d’explicar les realitzacions concretes, el tractament
utilitzat per Lleó esdevé, en ocasions, antieconómic i requereix un grau massa elevat d’abstracció, especialment en
el plantejament de les representacions básiques de les formes verbals i en la formulado d’un nombre considerable
de regles fonológiques. Així mateix, pretén, amb un desig lloable de generalització, d’equiparar determinades
formes verbals amb formes nomináis interconnectades per una certa similitud formal pero que, en realitat,
mostren el contrast entre mots patrimonials i cuites, els quals, des del punt de vista sincrónic, és desencertat de
posar en relació. Cal teñir present que els cultismes, peí fet de teñir un comportament fonológic distint deis mots
patrimonials del catalá, no poden ser explicats mitjancant regles que unifiquin processos fonológics diferents
(Roca Pons 1976).
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exclusivament en situacions molt concretes. Des del punt de vista de la Fonología Generativa
Natural (Hooper 1976) seria desitjable d’evitar aquest grau tan elevat d’abstracció.11

3.2.2. La proposta de Mascaré

Mascaró ha abordat la temática verbal dins el context de la fonología catalana (1978) i d’una
manera mes breu, ateses les característiques de l’obra, des d’una perspectiva exclusivament

morfológica (1985). En ambdós treballs, Mascaró pretén de descriure la morfología verbal del
catalá central a través d’una análisi que pugui oferir contribucions al conjunt de la teoría

lingüística.

Mascaró (1978) es mou en un context fonológic, que després vol aplicar a la descripció verbal,
i, alhora, des de la morfología verbal, contrasta les conclusions assolides amb els enunciats
anteriors. La descripció deis verbs regulars i irregulars constitueix la segona part de l’obra,

perqué la primera s’ha consagrat a descriure la fonología catalana en el marc de l’aplicació de la
Ciclicitat Estricta. Tot i que segueix els passos de les gramátiques tradicionals a l’hora de
realitzar una classificació verbal en conjugacions —I, II i III (Illa i Illb)—, Mascaró
introdueix una nova classificació dins la classe II basada en grups i subgrups, que acuñen el

que anomena verbs “subregulars”. Els tres verbs que pren com a model són: mirar; batre (que
posteriorment queda classificat com a irregular, ja que mostra una barreja de vocals

temátiques)12 i bullir i unir; escoñits perqué presenten unes característiques coincidents: la
invariabilitat de l’arrel, una uniformitat al-lomórfica en els morfemes de persona i la
coincidéncia formal deis morfemes de conjugació i de persona. Aquests comportaments

esdevenen, en definitiva, paradigmátics per tal de donar compte de les regularitats de les
terminacions i de l’altemar^a accentual.

D’altra banda, en reañtzar la segmentado, Mascaró defineix els morfemes que integren les
formes verbals:

-Uarrel, que es manifesta invariable fonológicament al ñarg del paradigma.

11 La Fonología Generativa Natural parteix del supósit que cal desterrar les abstraccions de la Gramática i
propugna que el model Transformacional és massa potent per descriure sistemes o per predir fenómens que, de
fet, mai no ocorren en un llenguatge natural. Per tant, un aspecte de la teoría que necessita constrenyiment és la
qüestió de l’abstracció, tant en l’ámbit de les representacions fonológiques subjacents com en la formulado de les
regles fonológiques. La teoría generativa natural requereix que les regles fonológiques i les representacions
subjacents estableixin una relació directa amb les formes lingüístiques superficials. Hooper (1976) afirma que el
major avantatge de la teoría generativa natural sobre la teoría generativa preda és que dona una representació més
realista de la competencia lingüística del parlant.

12 Aixó, pero, no ocorre a Mascaró (1985).
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-Les marques de persona, que són invariables: la i 3a > 0; 2a > z (excepte a la 2a persona de

l’imperatiu > 0); 4a > m; 5a > w; 6a > n.

Mascaró segmenta les formes verbals en la seqüéncia ordenada deis següents elements: arrel
(representant morfológic de la categoría léxica) + vocal temática (la marca de conjugació, que
apareix només en terminacions accentuades) + marca de temps + marca depersona.

Arrel V. Temática M. Temps M. Persona.

búA 0 u 0

búA í a s

búA í si m

búA í fé 0

búA í 0 m

búA í ría s

Amb voluntat d’oferir una descripció generaützadora, Mascaró rebutja el sistema classificatori
de les gramátiques tradicionals i intenta una regularització máxima deis morfemes que li

permeti l’establiment de les representacions básiques de les formes verbals, les quals, a través
de regles fonológiques, es convertirán en les realitzacions fonétiques concretes.

Una de les aportacions més importants de Mascaró és la que fa referencia a la hipótesi sobre

l’assignació de l’accent —cf. Mascaró (1983: 24-44)—, el qual forma part de la representado
subjacent i no és introduit per regla. Des d’aquest punt de vista, hi haurá morfemes que

comptaran des del nivell ideal amb aquesta marca (arrel, vocal temática) i, d’altres, no (la resta

de morfemes, llevat del futur i del condicional). D’aquesta manera, en el moment de la
formado d’un mot verbal aquest mot pot aparéixer amb una o amb més d’una marca

accentual. En la reaützació concreta, pero, només hi constará el darrer. Els altres hauran estat

esborrats per la regla de desaccentuació:

V [-acc] / ## X Y [+acc] Q ##

Un altre fet destacable és l’establiment —que ja havia estat indicat a Roca Pons (1970)— del

morf d’infinitiu [a] per ais verbs de la conjugació II que presenten en la reaützació parlada, peí
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que fa a la varietat estándard, 1’abséncia del segment [r], quan van seguits d’un clític
pronominal.

Mascaré proposa que cada classe verbal no está associada només amb una vocal, sino que

algunes conjugacions presenten una classe de vocals temátiques que són assignades a formes
verbals especifiques. Aquesta idea és represa a Viaplana (1986), que delimita unes vocals
própies de cada conjugació que són definides per la classe léxica a qué pertany un verb.

Peí que fa a les vocals temátiques, en la proposta de Mascaró, algunes formes deis paradigmes
verbals de les conjugacions I i II presenten una coincidéncia formal. El mateix ocorre en

algunes formes de les conjugacions II i III. Mascaró suggereix, per tal d’explicar aquest

fenomen, que els anomenats “verbs regulars de la conjugació II” (ais quals es refereix com R-l
i R-2) són, de fet, irregulars. Per tant, el catalá no posseeix una II conjugació regular, a

diferéncia de la proposta de Wheeler, que identificava la II conjugació amb la vocal temática
/u/. En el model de Mascaró, la irregularitat de la II conjugació consisteix a teñir una marca

de conjugació “barrejada”, de vegades, corresponent a la conjugació I, de vegades, a la

conjugació II, o bé, representada per una vocal temática irregular. Aquest fet és considerat, per
contra, per Viaplana (1986), com una de les característiques deis verbs de la classe [II], que

presenten unes vocals temátiques de transido que actúen de pont entre les classes [I] i [III].

Els morfemes de temps apareixen entre la vocal temática i les marques de nombre, i són

majoritáriament átons.

En examinar els verbs de la conjugació III, Mascaró observa que els dos subgrups que es

poden formar, deis quals proposa com a model unir i bullir, difereixen peí fet que el segon

presenta un increment [éj] en determinats contextos. Globalment, pero, les formes es

diferencien únicament en Pincrement palatal i en l’accentuació. Mascaró equipara aquesta

extensió a la vocal temática, peí fet que es troben en distribució complementária, i Panomena
increment temátic.

Mes endavant, Mascaró (1983: 151-194) agrupa diversos verbs amb la finalitat de descobrir els

seus comportaments irregulars, generáis o limitats únicament a discrepáncies en el participi.
En general, aqüestes irregularitats es concreten en la preséncia d’un participi irregular, en

l’existéncia de certes irregularitats en els morfemes de temps i persona, d’algunes irregularitats
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causades per una distribució atípica de les vocals temátiques, i, en darrer terme, en la presencia
de diverses arrels altemants.

Els dos primers grups a analitzar (anomenats R-l i R-2 (Mascaré 1983: 152)) tenen una arrel i
una vocal temática fixa, excepte en el participi. S’hi inclou batre i, a més, un conjunt de verbs,
la marca d’infinitiu deis quals no és -r sino -3: correr; vencer; plánjer. D’altres presenten participis

irregulars: admetre (i altres verbs en -metré), imprimir, mereixer, créixer, estrenyer; morir, ■ oferir, sofrir,
obrir, cobrir i establir.

Una altra agrupado verbal sorgeix per la presencia d’una g (la qual, segons Mascaré, no pot

considerar-se un increment temátic de la mateixa naturalesa que [éj], ja que no existeix una

correlació entre l’aparició d’increment temátic i la manca de vocal temática) al final del radical
de certes formes —cf. els grups G-l, G-2, G-3, G-4 (Mascaré 1983: 155-163). Pertanyen a

aquesta classificació els verbs fondre, prendre, soler, valer, els compostos de l’arrel [psréj] (apar'eixer.;

compareixer), i con'eixer i els seus compostos. Tots aquests verbs integren, encara, d’altres

agrupacions mínimes peí fet de posseir algún tipus d’irregularitat que els fa diferents del
model. Tanmateix, aqüestes subclassificacions resten operativitat i generalització a la
descripció, ja que, sovint, alguns d’aquests subgrups están formats per un sol verb o per un

nombre molt reduit.

El mateix ocorre amb l’agrupació formada pels verbs que presenten una arrel acabada en w en

algunes formes —cf. els grups W-l, W-2, W-3, W-4, W-5, W-6, W-7 (Mascaré 1983: 163-
161)— i manifesten una irregularitat en la vocal temática. Els verbs que s’inscriuen en aquest

grup són: benre, moure, deure, ploure i els seus compostos; escriure i el seus compostos; vinre, coure,

plaure, cloure, caure (la realització [kéjs] queda explicada amb la postulació d’una forma básica en

/kéj/ i, per tant, no apareix en aquesta classe de verbs la vocal temática de l’imperfet
d’indicatiu), crenre, seurejeure, treure i riure i els seus compostos.

Les diverses agrupacions de verbs de la II conjugado, constitueixen, segons Mascaré, la part

menys irregular d’aquesta agrupado, ja que hi ha verbs que presenten uns tipus d’irregularitat
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superior.13 Així, venir.; teñir, poder, voler saber i caber es caracteritzen per teñir alternances en el
radical, distribució irregular de la vocal temática i irregularitats en els morfemes de temps.

En darrer terme, la descripció es clou amb l’análisi d’onze verbs les característiques irregulars
deis quals no els permet d’integrar-se en cap de les agrupacions prévies: dir, dur, veure,fer, anar,

vaig (com a defectiu, utdlitzat com a auxiliar en el perfet perifrástic), eixir, estar, donar, haver i ésser.
Des del punt de vista estrictament classificatori, Mascaró (1985) distingeix els verbs regulars
deis irregulars peí fet que els segons presenten un variat aHomorfisme del radical verbal.

Aquest sembla un deis criteris mes representatius per definir la irregularitat, ja que, segons

aquest lingüista, la variació de la desinencia verbal —en l’arrel o en els morfemes de temps i

persona— té lloc en un nombre ínfim de verbs i és una conseqüéncia del carácter flexiu de la

conjugació verbal. En definitiva, Mascaró presenta dues grans conjugacions regulars (I i Illa),
dues conjugacions regulars menors (Illb i II regular —que presenten un carácter mixt, peí que
fa a la distribució de les vocals temátiques—) i una conjugació altament irregular, que inclou
básicament verbs de la conjugació II. Aquesta darrera proposta (Mascaró 1985: 103-122)

assuauja la classificació anterior, que només considerava dues conjugacions estrictament

regulars.

La descripció de Mascaró té la capacitat de resoldre, a través de la formulació de regles

fonológiques, situacions que resultaven falses irregulars, pero que eren tractades, des de

l’óptica tradicional i estructural, com a veritables comportaments anómals. Així, les diferencies

que existeixen entre les formes verbals no sempre corresponen a divergéncies morfológiques,
sino que, sovint, poden ser explicades per l’acció de processos fonológics generáis, tais com la
reducció vocálica, l’ensordiment d’obstruents fináis, la sonorització d’oclusives sonores

mediáis, la simplificació de grups consonántics, l’africació de fricatives palatals sonores, la
tensió de la bategant alveolar o la inserció d’epéntesis consonántiques o vocáüques.

Les generalitzacions obtingudes, que són aprofitades parcialment en el present treball,
simplifiquen notablement la descripció de les formes verbals. Tanmateix, l’adopció de les

propostes següents, amb l’aplicació d’algunes modificacions significatives, permetrá d’obtenir
encara un grau més alt de simplificació i de generalització en la descripció verbal.

13 Matisant el concepte d’irregularirat, Viaplana (1984, 1986) fa sen-ir els verbs batre/perdre - beure com a models
regulars de la classe [II].
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3.2.3. La proposta de Brasington

Brasington (?) a Phinite Verb Morphology ofSpoken Barcelona Catalan aporta un excel-lent estudi
sobre la morfología verbal, limitada a les formes finites del catalá de Barcelona, tant des del

punt de vista teóric com descripriu. Aquest lingüista considera la representado de les formes
verbals des de tres perspectives:

1. Sintáctica:

begui
i

BEURE subjuntiu, present singular 3a persona (trets sintáctics)
i

es correspon amb el lexema, que es troba inventariat en léxico.
El conjunt deis trets sintáctics i el lexema forma un motgramatical.

2. Fonológica:

/#beb+g+i/, que constitueix un mot fonológic i está format per un conjunt de components

anomenats morfs (separats per la frontera de lexema), cadascun deis quals está integrat per
morfofonemes.

3. Fonética:

[béyi], mot fonétic integrat per fons.

El propósit de Brasington és relacionar les representacions sintáctiques de les formes verbals
amb les representacions fonétiques apropiades, a través de dos sistemes de regles: un sistema
de regles morfologiques, que connecta la representació sintáctica amb la representació fonológica, i
un sistema de regles fonológiques, que relaciona la representació fonológica amb la fonética

corresponent.

Les formes finites deis verbs han estat tradicionalment classificades en les categories següents

(cadascuna de les quals está integrada per uns determináis morfs):
Mode (indicatiu, subjuntiu, imperatiu)

Temps (present, passat, futur, condicional)
Persona (la, 2a, 3a)
Nombre (singular, plural)
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L’estructura morfológica general de les formes finites conté els elements següents, que

constitueixen categories de morfs:
#Arrel+ Extensió+ Tema+ Futur+ Temps+ Persona#, algunes de les quals és possible que

restin buides en la realització concreta d’una forma verbal determinada.

Seguidament, es duu a terme la segmentado deis verbs presos com a models regulars: cantar,

perdre, beure i sentir. Per tal de classificar els verbs catalans, Brasington té en compte, en primer
lloc, el concepte de flexió, és a dir, les variacions que s’esdevenen en el constituent morfológic
deis paradigmes per a totes les categories de morfs altres que l’arrel. Així, els paradigmes
verbals poden diferir en cadascun deis següents morfs:

1. Persona. El morf persona, que es manifesta a la la persona del singular del present

d’indicatiu, permet de diferenciar quatre classes de verbs:
-cantar /u/

-beure /g/

-anar (intr), anar (auxiliar) ,fer /d3/

-haver, saber 0

2. Tema (present d’indicatiu). La presencia o abséncia d’aquest morf també divideix els verbs
en quatre classes:

la pers. sing

I

CANTAR

11

MOLDRE

III

OMPLIR

0 tema

ÉSSER, ANAR(aux)

2a pers. sing. a - -
-

3a pers. sing. a - - -

la pers. pl. £ e i -

2a pers. pl. £ e i -

3a pers. pl. a a a -

3. Tema (present de subjuntiu). Segons aquest morf, els verbs poden dividir-se en dues classes:

la primera, formada pels verbs que posseeixen el morf /e/ (cantar) i la segona, formada per

aquells verbs que tenen el morf /i/ (omplir).
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4. Tema (imperfet de subjuntiu). Els verbs es classifiquen en dos grups: els que tenen el morf
/e/ {cantar) i els que posseeixen el morf /i/ {sentir). El verb ésser té dues possibles formes de
classificació, amb /si+g+e+si+s/ com a verb del primer grup, i amb /fo+si+s/, la qual cosa

produiria la creado d’una tercera classe de verbs que contindria només el verb ésser, amb una

abséncia de morfema temátic 0.

5. Tema (futur i condicional). El tema d’aquests temps dividiria els verbs en tres classes: la

primera, formada per verbs que posseeixen el morf /a/ {cantar), la segona, que integra els
verbs que compten amb el morf /i/ {omplif), i la tercera, que presenta una abséncia, 0 (’benre,

correr, perqué la seva representado fonológica és /kor+0+r+é/).

6. Extensió (present d’indicatiu). La classificació origina dos grups:
CANTAR MENTIR

la sing. - éf

2a sing. - Éf

3a sing. - éj

la pl. - -

2a pl. - -

3a pl. - Éf

7. Extensió (present de subjuntiu). Els verbs poden agrupar-se en cinc classes:
BEURE FER SERVIR CANTAR TREURE

la sing. 9 s ef 9

2a sing. 9 s ef 9

3a sing. 9 s ef 9

la pl. 9 - - -

2a pl. 9 - - -

3a pl. 9 - ef 9

8. Extensió (imperfet de subjuntiu). Sorgeixen dues classes de verbs: la classe de verbs amb el
morf0 {cantar) i la que está formada per verbs que tenen el morf /g/ {beuré).
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9. Temps (imperfet d’indicatiu). Excepte ésser, les formes del qual no tenen morf de temps a

l’imperfet d’indicatiu, la resta de verbs poden agrupar-se en dues classes: la que inclou els
verbs que presenten el morf /ia/ (moldre) i la que recull els verbs que posseeixen /aba/ {cantar).

Totes aqüestes agrupacions, excloent-hi anar (intr.), anar (aux.), cabré, conéixer, correr, escriure, ésser,
estar, fer, haver (aux.), saber, teñir, treure, venre i mure, originen tres classes verbals —Classe I, Classe
II, Classe III—, les dues darreres de les quals poden encara ser subdividides en II i II velar i
III i III palatal, respectivament, i són considerades regulars.

Els verbs exclosos poden dividir-se en dos grups: el primer, format pels verbs conéixer, correr,
escriure, estar, teñir, treure i mure, que, malgrat que no pertanyen ais models regulars, presenten

algunes formes que poden ser encaixades en els paradigmes regulars d’una classe o d’una altra.
Óbviament, la seva entrada léxica será més complexa que la deis verbs regulars.

Un segon grup —anar (intr.), anar (aux.), cabré, ésser, fer, haver (aux.), saber i veure— está format

per verbs consideráis irregulars. Alguns d’aquests verbs també canvien de classe, pero la
característica essencial d’aquest grup és que el paradigma inclou determinades formes verbals

que no pertanyen a cap deis paradigmes de les classes regulars. Aixó pot succeir per dues
raons: o bé per una variado idiosincrática, pero fonológicament condicionada, o bé per una

variado completament idiosincrática (la presencia d’una serie de trets que no poden ser

justificáis per regles, sino que consten a l’entrada léxica per donar compte de la seva desviado
del model).

L’arrel verbal, en la majoria deis verbs, es manté estable al llarg del paradigma. Tanmateix, nna
série de verbs poden presentar una multiplicitat d’arrels, algunes de les quals podrien ser

explicades per diversos processos fonológics. Aixó ocorre en anar (intr.), cabré, catire, cloure,

coure, conéixer, dir, dur, ésser, estar, fer, haver (aux.), prendre, poder, riure, saber.; teñir, viure i voler.

Brasington analitza cada possibilitat i cerca un possible tractament, la qual cosa suposa en

alguns casos d’introduir explícitament a l’entrada léxica les diferents arrels altemants i indicar
els contextos on es manifesten.

En darrer terme, Brasington, després de presentar el conjunt d’entrades léxiques deis verbs

que integrarien un hipotétic léxico, formula un sistema de regles morfológiques la fundó de les

quals és la de relacionar la representado sintáctica amb els seus corresponents morfs i,
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posteriorment, un conjunt de regles fonológiques que connectaran les series de morfemes amb
llurs representacions fonétiques respectives.

Les regles morfológiques actúen a dos nivells: en primer lloc, assignen una estructura general

potencial. Així, la forma verbal respon a la següent estructura de morfs:
SI verb IND. / SUBJ. aleshores —>

#Arrel+ Extensió +Tema +Futur 4-Temps +Persona# (en el cas de les formes finites)

En segon lloc, les regles morfológiques assignen la seqüéncia particular deis morfs a les formes
verbals concretes, ja que cal teñir present que la relació entre les unitats sintáctiques i els morfs

corresponents no és sempre unívoca i, d’altra banda, hi ha restriccions en la coocurréncia deis
morfs en algunes categories.

Una particularitat de la descripció de Brasington és l’assignació de l’accent, que es realitza

mitjan9ant regles, a diferencia de la proposta de Mascaró (1983).

Cal destacar la importancia d’aquest estudi, malgrat la seva concisió, perqué disposa les bases

per efectuar un tractament de la morfología verbal a partir de la segmentado en morfs i d’un
criteri de regularitat14 més ampli que el que s’havia formulat fins aleshores.

Malgrat certes discrepáncies lógiques, les coincidéncies que aquesta proposta manifesta en

relació amb el model que s’aplicará en aquest treball són les següents:
1. Les classes de morfs que s’originen a partir de la segmentado verbal, els quals están, d’una
manera directa o indirecta, relacionats amb els morfemes.

2. La formulado de dos conjunts de regles: els dos tipus de regles morfológiques i les
estrictament fonológiques, i, encara, aqüestes, amb la característica particular, en algún cas, de
ser morfológicament o léxicament condicionades.
3. La consideració de léxico com a conjunt d’entrades léxiques on han de constar tots els

comportaments idiosincratics de les unitats gramaticals.

Els aspectes que no s’han acabat de resoldre’s o que necessiten un altre tipus de tractament

són els següents: la distribució d’alguns morfs resultants de la segmentado verbal, la

14 La proposta d’análisi verbal de Yiaplana (1984, 1986) pren en consideració alguns deis supósits esmentats en
aquest model.
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classificació deis verbs regulars, el tractament, en el cas del verb beure, del segment /g/,

l’exdusió deis verbs de la classe III amb l’increment [éj], el supósit de l’accentuació mitjan$ant

regles, i, en conseqüéncia, la presencia de formes inaccentuades al llarg de la descripció, les
mancances en la definició del concepte d’irregularitat i els models limitáis en relació amb la
formulado de regles.

Amb tot, la contribució de Brasington és extremadament valuosa peí que fa a l’esséncia del
model i a l’estructura del tractament de les formes verbals, que el present estudi, amb les

aportacions del model de Viaplana, i amb l’aplicació de certs retocs, prendrá com a punt de
referencia.

3.2.4. La proposta de Viaplana

Viaplana (1986), basant-se en la proposta de Brasington, presenta les relacions que

s’estableixen entre els morfemes i les seves representacions físiques, els morfs, i aplica aquest

supósit a la descripció de la flexió regular del verb catalá. Aquesta connexió és básica a l’hora

d’emprendre una descripció verbal que ja el mateix Viaplana (1984) havia adoptat en la flexió

regular del valencia.

Les connexions que s’estableixen entre les unitats gramaticals abstractes —o morfemes— i les
seves realitzacions concretes —els morfs o segments morfológics—, peí fet que es treballa
amb sistemes flexius, no sempre tenen un carácter biunívoc. Per contra, les connexions

possibles que poden plantejar-se són diverses: un morf pot estar relacionat amb un sol

morfema, un morf pot estar relacionat amb mes d’un morfema i, fins i tot, un morf pot no
estar relacionat amb cap morfema. A més, aqüestes relacions es poden establir d’una manera

directa o indirecta.

Després d’adoptar com a models regulars els verbs cantar, perdre, beure, sentir i servir, Viaplana en

realitza la segmentado, que está basada en els criteris de recurrenáa i de congruencia lingüística. Un
cop aillats els segments, procedeix a associar aqüestes unitats físiques amb les unitats

gramaticals abstractes que consritueixen els morfemes. D’aquesta manera, Viaplana —com

feia Brasington— estableix l’existéncia de tres comportaments verbals diferents, a causa de la

presencia d’una serie de vocals temáüques determinades, que están directament relacionades
amb la classe léxica i que permeten de delimitar tres classes verbals: classes [I], [II] i [III]. Les
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dues darreres classes están, al seu torn, dividides en dues subclasses (subclasses [II,-ext],

[II,+ext], [III,-ext] i [III,+ext]), peí fet de comptar cadascuna amb un morf /g/ i /éf/,

respectivament, que están relacionats amb la unitat gramatical extensió. Així, a través de les
relacions entre els morfs i les unitats gramaticals corresponents, se separen de cada verb model
els morfs relacionats amb els següents constituents: amb l’arrel, amb l’extensió, amb el tema,
amb el futur, amb el mode/temps i amb el nombre/persona. En alguns casos, els segments

coincideixen en totes les conjugacions, i, en d’altres, existeix una divergencia.

Amb l’aÜlament deis segments morfológics mínims, cal, a continuació, postular la forma básica
de cada segment; és a dir, la representado fonológica, que estará situada en l’entrada léxica de
cada lexema i que, sovint, al llarg del procés de flexió, sofrirá modificacions que serán

explicades mitjan9ant 1’aplicació de les regles fonológiques.

El resultat de la segmentado recull una relació que s’adequa a una representado estructural
ordenada, ja que els segments s’organitzen en un mot, seguint un ordre determinat que no

respon a una motivado arbitrária. Aquesta ordenado es produeix, segons Viaplana, perqué des
del component fonológic —subdividit i que inclou el component morfológic—15 s’han

generat dos tipus de regles:

1. Les regles creadores d’estructura morfológica, que s’encarreguen d’establir seqüencialment
els components que posseeixen les Formes Finites (FF) i les Formes Infinites (FI).
FF —> Arrel+Extensió+Tema+Futur+Mode/Temps+Nombre/Persona
FI —» Arrel+ Extensió+Tema+Mode

2. Les regles que assignen els segments morfológics corresponents a les estructures generades

per les regles anteriors.
Per exemple,

{Nombre / Persona} —> i) /z/ si 2[-pl] / (-[imperatiu])

ü) /m/ si l[+pl]

15 La voluntat de dotar el component morfológic d’una autonomía respecte del fonológic i del sintáctic ha
empés Viaplana a subdividir el component fonológic en dos subcomponents: el fonológic i el morfológic.
Aquesta relació per cohabitació implica un cert grau de transparencia entre els dos subcomponents. Atesa la
interacció que es produeix entre el component morfológic i els altres components de la gramática, la present
descripció opta per una composició modular de la gramática, que compta amb un módul morfológic autónom
que interactua, a través d’una certa transparencia mútua, amb els altres móduls de la gramática —cf. § II.A.6.
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iii) /w/ si 2[+pl]

iv) /n/ si 3[+pl]

D’aquesta manera es generen les representacions fonológiques verbals que, per tal que puguin
esdevenir formes fonétiques concretes, hauran d’experimentar dos processos diferents. En

primer lloc, la regla de dessaccentuació posmlada per Mascaré i, en segon lloc, l’acció de les

regles fonológiques, que transformen les formes básiques en les realitzacions concretes.

Seguint aqüestes pautes, Viaplana (1984) descriu de manera sistemática la flexió regular del
valencia i, posteriorment, de l’estándard central (1986). Després de definir el concepte de

regularitat i l’objecte particular de la descripció, aplica les cinc fases en qué es divideix l’análisi
morfológica:

1- Segmentació de les formes verbals deis verbs model i classificació deis morfs resultants en

sis agrupacions diferents (en el cas de les Formes Finites: # Arrel+ Extensió+ Tema+ Futur+

Mode/Temps+ Nombre/Persona#) i en quatre (en el cas de les Formes Infinites: #Arrel+
Extensió+ Tema+ Mode#). En aquesta fase es fan efectius els criteris de recurrencia i de

congruencia lingüística esmentats anteriorment, i s’estableixen relacions directes i indirectes
entre els morfs i les unitats gramaticals. L’a'úlament deis diversos segments morfológics
evidencia la presencia d’unes determinades vocals temátiques, amb la qual cosa, Viaplana
determina l’existéncia de tres classes verbals, que compten amb una serie de vocals temátiques:

Classe I: CANTAR ase r

Classe II: PERDRE / BEURE s e i

Classe ID: SENTIR / SERVIR }=—-=-j- _

Al seu tom, la presencia de sengles increments velar i palatal determinen dues subclasses
verbals:

Subclasse lia: PERDRE extensió 0

Subclasse Ilb: BEURE extensió /g/

Subclasse Illa: SENTIR extensió 0

extensió /éj/Subclasse Illb: SERVIR
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La relació que existeix entre morfs i unitats gramaticals pot ser directa o indirecta. La relació
directa s’estableix de manera immediata; per contra, la relació indirecta s’estableix per raons

contextuáis. Així, el morí /si/, que apareix a 2[-pl] i l,2,3[+pl] de l’imperfet de subjuntiu de
totes les classes verbals —cf. [sis], [sim], [siw], [sin]— está directament relacionat amb la unitat

gramatical mode/temps i indirectament relacionat amb la unitat gramatical nombre/persona.
La classificació deis morfs i la seva relació directa amb les unitats gramaticals s’indica a

continuació:

MORFS

Arrel —>

Tema —>

Extensió —>

Futur —>

Mode/Temps —>

Nombre/Persona —>

Mode —>

MORFEMES

LEXEMA

CLASSE VERBAL

SUBCLASSE VERBAL

FUTUR REAL O FUTUR HIPOTÉTIC

MODE I TEMPS

NOMBRE I PERSONA

INFINITIU, GERUNDI, PARTICIPI

Les quatre fases restants de la descripció verbal regular impliquen les següents operacions:

2- Postulado de les representacions fonológiques que corresponen a cadascun deis segments

aillats en la segmentado.
3- Introducció de totes les representacions fonológiques deis morfs (excepte el que es

correspon amb l’arrel, que s’inclou per simple copia de la mateixa entrada léxica), mitjanchant
l’acció de les regles morfológiques.
4- Aplicado de la regla de desaccentuació i, posteriorment, de les regles fonológiques
necessáries per transportar les formes fonológiques abstractes al nivell fonétic.
5- Caracterització de les entrades léxiques deis verbs estudiats.

En definitiva, amb aquest tractament les dificultáis manifestes que presenten, en general, les

descripcions de sistemes flexius no semblen totalment insuperables. El tractament que ofereix
la gramática generativa és adient per aconseguir una descripció sistemática i explícita de les
formes morfológiques própies deis verbs regulars, i el marc teóric desenvolupat per Viaplana,
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amb algunes modificacions, es presenta com el procediment mes apte per dur a terme
satisfactóriament una análisi d’aquestes característiques.

3.3. Les aportacions de la Morfología Natural

Un nombre destacable d’estudis lingüístics desenvolupats en els últims anys constaten la

progressiva preponderancia que ha anat adquirint la Morfología Natural com a model teóric
d’análisi morfológica. Tanmateix, la seva incorporado és desigual en els manuals de

morfología publicáis darrerament. Així, Bauer (1988: 187-199) hi dedica un capítol sencer,

Spencer (1991:224-227), un apartat, i se n’ofereixen breus remarques a Matthews (1991: 223-
245) i a Carstairs-McCarthy (1992: 172-181, 215-247). En contrapartida, hi ha una al-lusió
succinta i gairebé irrellevant a Jensen (1990: 48-49), el qual només incorpora la teoría del

marcatge, basant-se en els supósits de Greenberg (1966). També se’n fa un esment indirecte a

Aronoff (1994), pero no se’n fa cap al-lusió a Anderson (1992) ni a Katamba (1993).

La Morfología Natural, encap9alada básicament per les propostes de Mayertahler (1981, 1987),
Dressler (1985a, 1985b, 1985c) i Wurzel (1989), planteja una nova aproximado a la morfología
des d’un plantejament “postgeneratiu” (Wurzel 1989) i prova d’oferir una explicado parcial
deis models que estudien el comportament morfología La morfología, des d’aquesta
perspectiva, no representa un simple conjunt de fets específics de la llengua sino que

constitueix una área gramatical determinada per principis universals, equiparable absolutament
a la fonología i a la sintaxi.

D’en9a de la publicado, el 1968, de The sound 'Pattem of English, dos aspectes del model de

Chomsky i Halle van despertar qüestionaments quasi de manera immediata. El primer estava
relacionat amb el problema d’avaluar la ‘naturalitat’ de les regles fonológiques i el segon tenia a

veure amb la naturalesa de la relació que existia entre representacions subjacents i

representacions superficials; és a dir, amb el problema de l’abstracció fonológica, el qual, com
s’ha esmentat en l’apartat anterior, fou abordat des del punt de vista de la Fonología Natural
de Hooper (1976).16

16 El model de naturalitat en lingüística que propugna té relació amb la naturalesa de la vinculado que es pot
manifestar entre les representacions subjacents i superficials; és a dir, en el grau d’abstracció de les formes
fonológiques. Cf. nota 10 i també Vennemann (1974).
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Davant la primera de les limitacions —l’aspecte de la naturalitat de les regles fonológiques—,
la proposta fou incorporar en el model una teoría del marcatge fonológic, que serviría per

avaluar la naturalitat de les regles.

La Morfología Natural deriva en esséncia deis treballs de Stampe (1969, 1972),17 que elabora
una teoría de la naturalitat en fonología, coneguda amb el nom de Fonología Natural. De

l’expansió del model de la Fonología Natural vers l’ámbit de la morfología sorgí el terme

Morfología Natural (Dressler 1985b) que, com la seva predecessora, tenia un marc de
referencia idéntic: la Gramática Natural. La continultat entre Dressler i Stampe rau en el seu
interés comú de motivar les regles en termes de necessitats comunicatives.

Els pressupósits teórics de la Gramática Natural pretenen de vincular la descripció amb

l’explicació, la fonología sincrónica amb l’adquisició del llenguatge i la historia, el que és

particular amb el que és universal. Des del puní de vista de les regles, aquesta teoría ofereix
una manera natural de tractar el problema de diverses regles fonológiques que operen en

diferents moments. A més, aquest model té Pobjectiu d’establir principis universals18 que

caracteritzen certes propietats com a necessáries per al llenguatge humá i n’exclouen d’altres

que són lógicament possibles.

La Morfología Natural, dones, está relacionada amb els universals morfológics i amb la
manera com aquests universals interactuen amb la teoría cognitiva general i amb els principis
semiótics. Els universals no són de naturalesa formal, com en el cas de la Morfología i la

Fonología Léxica19 i el Model de Paraula i Paradigma,20 que basen els seus objectius a

determinar com está construida la morfología i els tipus de regles que hi intervenen, sino amb
universals substantius com l’elaboració de models morfológics i les categories que són
necessáries en morfología.

La teoría de la Morfología Natural es divideix en tres parts:
- Una teoría universal del marcatge21 o de la preferéncia

17
Vegeu també Donegan i Stampe (1979).

18 Matthews (1981), en canvi, nega el fet que les llengües obeeixin principis universals.
19
Cf. Kiparsky (1982,1983, 1985), Mohanan (1982,1986) i Halle & Mohanan (1985).

20
Desenvolupada per Robins (1959), fou revisada per Matthews (1972) i elaborada més extensament per

Anderson (1977, 1982, 1984b, 1988a).
*'

Les idees del marcatge van desenvolupar-se ja a l’Escola de Praga, fundada per Jacobson i Trubetzkoy els
anys 30 (vegeu Trubetzkoy 1931: 9_ss). Chomsky & Halle (1968) en la teoría del marcatge fonológic fan per
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- Una teoría de l’adequació tipológica
- Una teoría de l’adequació del sistema

L’objectiu principal de la Morfología Natural és explicar els fenómens morfológics que no

poden ser explicats per la Gramática Universal, perqué aquesta teoría només revela una part

de la veritat sobre l’estructura deis llenguatges naturals. Així, hi ha determinades

característíques estructuráis permeses per la Gramática Universal que són preferides per

algunes llengües, pero, en canvi, altres llengües les eviten (Greenberg 1963). La part més
important de la teoría universal del marcatge té a veure, per tant, amb les preferéncies
universals.

La naturalitat és definida en Morfología Natural com el que és oposat a marcat. La Morfología
Natural es basa en el fet que els parlants d’una llengua afavoreixen normalment els fenómens

morfológics (classes flexives, paradigmes, formes flexives i marcadors categorials) que són
intuitivament més naturals que d’altres, peí fet que és el que domina en la seva llengua i el que
determina la seva tipología estructural. Els fenómens morfológics considerats naturals són
relativament estables en la historia de la llengua i formen models de canvis diacrónics; a més,
són apresos relativament aviat en l’adquisició del llenguatge, determinen la direcció deis errors

lingüístics i están menys afectats per desordres patológics. Pero el que és natural per ais

parlants d’una llengua depén més aviat de principis independents del sistema lingüístic
individual com ara la iconicitat construccional, la uniformitat i la transparencia.

Des del punt de vista de la morfología natural el menys marcat és el més freqüent. Aplicat a

l’ámbit verbal, la 3a persona és la menys marcada, perqué presenta una major freqüéncia d’ús,
el present és el temps menys marcat o l’indicatiu és el mode menys marcat, per exemple.

Dues tendéncies universals s’erigeixen en dos deis principis més destacables de la Morfología
Natural en relació amb la teoría del marcatge:

primer cop la distinció entre marcat i no marcat. El marcatge relaciona la presencia o l’abséncia de determinades
marques o trets en les unitats lingüístiques. Posteriorment, el marcatge no s’ha aplicat només a elements únics
sino també a la combinado de segments i de sil-labes, i aixó ha donat lloc a diferents nivells i tipus de marcatge
fonológic. D’altra banda, el canvi lingüístic també s’ha considerat des del punt de vista del marcatge, i s’ha
plantejat la hipótesi que el canvi inidat gramaticalment (el ‘canvi natural’) es fa sempre en la direcció de menys
marcat (Bailey 1973: 37) o, en altres termes, es dirigeix sempre vers una major transparencia.
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1) El Principi d’Uniformitat i Transparencia, que es basa en l’Universal de Humbolt, és a dir,
en la correspondencia “un significat - una forma”, que minimitza 1’aMomorfia, la sinonimia o

l’ambigüitat. El principi de transparencia (Mayerthaler 1981: 35) afecta un paradigma quan está
construit a partir d’operacions monofuncionals o manifesta només marcadors flexius o

derivatius monofuncionals; és a dir, sense la presencia de sincretismes ni de fusions. Deis

principis d’uniformitat i transparencia sorgeixen una serie de conclusions sobre el marcatge de
la simbolització. Així, els paradigmes amb una gran quanritat d’al-lomorfia, supleció,

polifuncionalitat i amb simbolització ambigua són mes marcats que els paradigmes que

presenten una abséncia d’aquests aspectes. Aquests principis afavoreixen, dones, els

paradigmes sense variants al-lomórfiques (uniformitat) i sense ambigüitats ni fusions

(transparencia).

2) El Principi d’Inconicitat22 Construccional (i les relacions diagramátiques entre signans isignatum)-3 és basa en la premissa que són més naturals els paradigmes en qué els elements
marcats formalment es corresponen amb els marcats morfosintácticament. Així, la la persona

és més marcada que la 3a i molt sovint la la presenta desinencia mentre que la 3a no.

Atés que les formes deis elements léxics no tenen una relació natural amb el seu significat,
s’estableix que les formes i els significáis posseeixen una relació icónica o diagramática.
Existeixen dos tipus de relacions icóniques: la primera implica ordre (iconicitat sintagmática);
la segona té a veure amb les oposicions entre els mots (iconicitat paradigmática). En

morfologia, aquest darrer tipus suposa, en particular, iconicitat entre paradigmes.

Tomant al primer principi —el Principi d’Uniformitat i Transparéncia—, Dressler (1985a)

prova de definir un nombre de parámetres funcionáis, cadascun amb una base semiótica, en
els quals pot definir graus de naturalitat. El fenomen més natural en cadascun deis parámetres
hauria de ser el més freqüent; per contra, el fenomen menys natural hauria de ser

extremadament infreqüent o no hauria d’ocórrer mai.

22 Les llengües están subjectes a una llei d’iconicitat (Matthews 1974: 228). En parer d’aquest autor (p. 243),
sembla que el principi d’iconicitat pot explicar determinats aspectes de la historia de les llengües.
23 Segons el principis semiótics postulats per Peirce (1965), hi ha quatre aspectes que configuren un signe:
1) L’intérpret, que és qui usa el signe, inventant-lo o produint-lo, processant-lo, avaluant-lo o emmagatzemant-lo.
2) El signatum, que és la cosa que expressa el signe.
3) El signans, que és el que expressa el signatum.
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L’Escala Universal de Transparencia Morfotáctica (Dressler 1985a) constitueix, d’aquesta
manera, un parámetre jerárquic de la transparencia que representa l’actuació d’una funció
comunicativa, principalment la combinació de morfemes, i que té una base en el principi
semiótíc de la transparencia, connectada en darrer terme amb els principis semiótícs de
biunivocitat i iconicitat (Dressler 1985b: 323). Peí que fa a aquesta escala, Dressler sosté que la
formació de mots, peí que fa a l’anglés, es representa idóniament en el Nivell I, el nivell més

transparent, que és coherent amb el principi de transparencia; en canvi, está mal representada
en els nivells IV i V (on s’origina 1’aMomorfia), i especialment en el Nivell VIII (on té lloc la

supleció).

+transparent
Nivell I - Només les regles al-lofóniques interfereixen entre forma i significat (excite- ment).
Nivell II- Les regles fonológiques com la sil-labificació interfereixen entre forma i significat
(exis$t.ence).
Nivell III- Les regles de neutralització fonológica interfereixen entre forma i significat (rid.er).
Nivell IV- Les regles morfofonémiques, pero sense fusió, interfereixen entre forma i significat
(electri[s].ity).
Nivell V- Les regles morfofonémiques amb fusió interfereixen entre forma i significat

{conclufeajn).
Nivell VI - Les regles morfológiques (com les regles que reflecteixen el gran despla9ament de
vocals (“Vowel Great Shift”) interfereixen entre forma i significat.
Nivell VII- La supleció crea opacitat {be - am)
- transparent

En llengües aglutinants, on hi ha una relació general u a u entre forma i significat, la

transparencia és máxima. Les llengües flexives, en canvi, conserven uns mots relativament
curts24 a costa de la pérdua de la transparencia.

La iconicitat construccional existeix si la asimetría de dues categories peí que fa al seu

marcatge semántic es reflecteix en la seva simbolització, de manera que la categoría marcada és

4) Uinterpretant, que és descrit com “la idea a la qual dona lloc el signe”; és, per tant, “el significat corréete que
surt d’un signe” i el “seu propi efecte”.

24 Dressler (1985a: 53) indica que la llargada óptima deis mots —excloent-ne els compostos— sembla trobar-se
entre les dues i les tres sil-labes.
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simbolitzada per un augment de la forma material en relació amb la categoría menys marcada.
Així, la simbolització d’una categoría és:25

a) máximament icónica, quan hi ha iconicitat construccional amb simbolització additiva a

través de segments {sol, plural: sol-s)

b) menys que máximament icónica, quan hi ha iconicitat construccional amb simbolització
additiva modificadora (allargament de segments) (llatí domus ‘casa’, nom. pl. domüs)..

c) mínimament icónica, quan hi ha iconicitat construccional amb simbolització modificadora

(perdiu, plural: perdigot)
d) no icónica, quan no hi ha iconicitat construccional {tisores, plural: tisores)

é) contraicónica, quan hi ha una realització inversa de la iconicitat construccional; és a dir,

quan el mot que presenta trets semánticament no marcats compta amb més segments que el
mot amb trets semánticament marcats {did-a, mase, did-oi).

Dressler introdueix encara un altre principi: l’adequació tipológica, per tal d’explicar
convenientment les formes morfológiques i els sistemes morfológics en estructura i en canvi.

En darrer terme, l’adequació del sistema fa referencia al grau de conformitat ais parámetres
normáis dins un sistema o l’estabilitat de les classes morfológiques (especialment en la flexió).

Pérez Saldanya (1995, 1996) aplica els principis de la Morfología Natural al catalá, per bé que

requereixen encara certes modificacions,26 i els jerarquitza adequadament per tal que permetin
de predir l’evolució més probable quan s’estableixen conflictes de naturalitat. Els dos primers
són dependents del sistema gramatical de cada llengua:
1. Principi de congruencia del sistema: afavoreix els paradigmes ordenáis d’una manera

uniforme i sistemática a partir deis parámetres morfológics de la llengua.
2. Principi d’estabilitat de les classes flexives: afavoreix les classes flexives motivades
independentment i els paradigmes organitzats a partir de sistemes implicatius generáis.

Els altres tres, ja definits en els primers parágrafs d’aquest apartat, són independents del
sistema gramatical d’una llengua determinada:

25
Vegeu també l’escala d’iconicitat proposada per Wheeler (1993a: 109) a partir de la revisió de la jerarquía

establerta per Wurzel (1989).
26 Vegeu Wheeler (1993a, 1995).
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3. Principi d’iconicitat construccional (o diagrama tica)
4. Principi de transparencia
5. Principi d’uniformitat

Finalment, peí que fa a 1’aplicació deis principis de la morfología natural al verb catalá, cal
remarcar els valuosos estudis de Wheeler (1993a, 1993b) i de Pérez Saldanya (1995, 1996),
basats en els pressupósits d’aquest model.
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4. PROPOSTES DE DIVISIÓ DIALECTAL DEL CATALÁ

D’en9a que Milá i Fontanals (1861), basant-se en un criteri fonétic que s’explicitará mes

endavant, proposá la partió entre catalá oriental i catalá occidental, aquesta hipótesi ha

esdevingut una teoría que ha estat, fins no fa gaire, almenys aparentment, acceptada de manera
unánime.

Al llarg del segon capítol de la seva Introducáó a la dialectología catalana, “Divisió i nomenclatura
deis dialectes catalans”, Veny (1985: 31-38) presenta, ordenades cronológicament, diverses

propostes de divisió dialectal del catalá, que serán recollides en el present capítol i ampliades
també amb propostes d’altres estudiosos. La descripció que es proposa a continuació no es

basa, pero, en una ordenació cronológica de les propostes sino en l’aplicació o en la manca

d’aplicació del criteri que estableix la divisió básica deis dialectes catalans en orientáis i en
occidentals. Els diversos parers s’agrupen, dones, en dos apartats diferents, que aplegaran les

propostes que han tingut en compte —i l’han aplicada— la divisió entre catalá oriental i catalá
occidental i les que presenten la relació de dialectes que componen efectivament el catalá,
sense subscriure’ls a una determinada bipartido previa. Aqüestes propostes es completaran
amb les reticéncies que, darrerament, ha despertat entre alguns lingüistes la distinció entre
catalá oriental i catalá occidental a efectes de divisió dialectal. Les critiques de Recasens (1990-

1991) i la seva proposta de partido dialectal, basada en uns criteris fonétics objectius, resultará
paradigmática per a aquest estudi, que utilitzará, al seu tom, un conjunt de parámetres
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morfológics aplicats a la flexió verbal regular que tindran la finalitat de qüestionar la divisió en

les dues árees dialectals esmentades.

La proposta de Milá i Fontanals (1861, 462-464), que descansa en la distinció fonética entre

Tarticulació de les vocals átones, origina una fragmentació de l’área catalana en dos grans

grups dialectals: Toccidental, on la a, la e, la o i la u átones s’articulen “con más limpieza”, en

paraules del mateix Milá, i Toccidental, on es produeix el fenomen de neutralització vocálica,

que conflueix en la realització de la vocal neutra i en la reducció a [u] de les vocals de la serie

posterior. Més endavant, Fabra (1906) afegí un criteri diacrónic: el tractament de la é tónica del
llatí vulgar. Aquesta bipartició entre oriental i occidental és idéntica a la divisoria que s’aplica,
des d’un punt de vista diacrónic, en la determinació deis dialectes originalment constitutius del
catalá. L’esmentada distinció descansa en factors histories.1 Posteriorment, Milá i Fontanals

(1875) va situar el balear en un grup a part.

Les propostes següents inclouen els dialectes del catalá en la divisoria oriental-occidental:

La partió entre catalá oriental i catalá occidental proposada per Milá i Fontanals (1861) es

toma a trobar a Griera (1931: 11-17). Aquesta divisió, segons Grieta, té una justificació
histórica, mentre que les altres varietats dialectals restants —el valenciá, continuador del catalá
occidental, d’una banda; i el baleáric i el rossellonés, variants modernes del catalá oriental,

d’una altra— no tenen aquesta mateixa justificació.2 Amb tot, malgrat la disposició dialectal

que apareix al peu, Griera considera que el catalá oriental i el catalá occidental inclouen el
balear i el rossellonés, el primer, i el valenciá, el segon.

1. Catalá oriental

2. Catalá occidental

3. Valenciá

4. Baleáric

5. Rossellonés

1 Guiso)' (1986) manifesta que la partició del catalá en dues zones dialectals principáis —el catalá oriental i el
catalá occidental— es justifica pels reflexos de les ee tóniques herencia del llatí vulgar, que arrenca
cronológicament de mitjan segle XI. Cf. també, en relació amb els orígens histories d’aquesta fragmentació, la
teoria del substrat (Sanchis Guarner 1956) i la teoría de la romanització (Badia 1987).

2 Com es pot constatar, en aquesta afirmado hi ha implícit parcialment el concepte de dialecte consecutiu.
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La proposta de Badia i Margarit (1984) parteix també de la divisió básica en dos grans grups

dialectals: el catalá oriental i el catalá occidental. La classificació dialectal, que destaca sis
dialectes —el catalá central (o própiament oriental), el balear, el rossellonés, l’alguerés, el
lleidatá (o própiament occidental) i el valenciá—, pero, sembla extreta básicament de la

proposta de Barnils, que es desenvolupará en les págines següents. La justificado, pero, de la
gran divisoria no és explicitada en lloc. En canvi, el tra9at de límits dialectals es basa en un sol
tret distintiu de carácter foneticomorfológic: la desinencia verbal de la primera persona del
singular del present d’indicatiu de verbs de la primera conjugació, criteri que va ser adoptat
també per Alcover. Badia, d’altra banda, presenta una discrepáncia en relació amb la
nomenclatura que es manifestava anteriorment a Griera. Badia considera els termes ‘oriental’ i
‘occidental’ com a classes de dialectes, i d’aquesta divisoria parteixen els sis dialectes esmentats

i els corresponents subdialectes que apareixen en minúscula en la taula següent:

CATALÁ ORIENTAL CATALÁ OCCIDENTAL

Catalá. central:

barceloní, salat, del Camp de Tarragona, xipella
Balear:

mallorquí (manacorí), menorquí, eivissenc
Rossellonés:

capcinés
Algueres

Lleidatá:

andorrá, pallares, ribago^á, tortosí
Valenciá:

castellonenc, apitxat, alacantí, menorquí

Molí (1991) es basa en el comportament de les vocals a/e átones com a criteri de divisió
dialectal. Fonamentant-se en aquesta divisió duu a terme la partió geográfica següent:

CATALÁ OCCIDENTAL [e] CATALÁ ORIENTAL [a]

Valls d’Andorra Departament Pirineus-Orientals3
Zona oriental d’Aragó Provincia de Girona

Provincia de Lleida Provincia de Barcelona

Part occidental de la provincia de Tarragona Part NE de la provincia de Tarragona

Regne de Valencia (parcialment) Ules Balears

3 Adopta la nomenclatura d’Alcover peí que fa a Tarea geográfica del rossellonés.
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Segons Molí, altres criteris de distinció confirmen i matisen aquesta primera divisió dialectal.
El mapa que apareix a la página 46 (Molí 1991) inclou els dialectes oriental, occidental, balear i
alguerés com a dialectes principáis i com a subdialectes el rossellonés (o pirenaico-oriental) i el
valencia. A més, també inclou com a subdialectes el capcirés, el ribago^á, l’apitxat, el salat i el
xipella.

Veny (1984: 20) manifesta que la seva proposta és ecléctica i respectuosa amb varietats
reduides de tipus monoissoglóssic (Veny 1985: 38), les quals ja havien estat recollides en

algunes propostes cronológicament anteriors. Introdueix també el terme ‘barceloní’, indos ja

per Badia, que respon al seu carácter de nucli integrador i alhora irradiador, i el terme ‘tortosf,
que, com s’observará, no havia estat recollit per Alcover en cap de les seves tres propostes. La
divisió de Veny respon a l’aplicació d’una amalgama de quinze criteris de tipus fonétic,

morfológic i léxic, que actúen com a trets opositius entre catalá oriental i catalá occidental.
Posteriorment, Veny (1991: 244-245) augmenta el nombre de trets a dinou. La darrera

proposta de Veny ha estat acceptada unánimement i és la que és vigent ara com ara.

CATALÁ ORIENTAL CATALÁ OCCIDENTAL

Rossellonés o catalá septentrional: NORD-OCCIDENTAL:

capcinés, septentrional de transido ribago^á, pallares, tortosí
CENTRAL: VALENCIA:

salat, xipella, barceloní, tarragoní valenciá septentrional, valenciá apitxat,
BALEAR: valenciá meridional (mallorquí de

mallorquí, menorquí, eivissenc, formenterer Tárbena i Valí de Gallinera)
Alguerés

En contrapartida, altres propostes de divisió dialectal no prenen com a base referencial la

partido oriental-occidental, sino que divideixen el domini lingüístic catalá en una xifra variable
de dialectes i de subdialectes, la qual es modifica en fundó del parer deis autors. Com es podrá
constatar, algunes d’aquestes propostes inclouen la subdivisória ‘catalá oriental-catalá

occidental’, pero, a diferencia de Badia, aquests termes impliquen dialectes particulars i no
classes de dialectes, que acullen, com s’ha pogut comprovar, tots els dialectes del catalá.

La proposta de Bamils (1919), amb una voluntat de determinado de fronteres i amb l’objectiu
de classificar els dialectes catalans, introdueix un criteri de delimitado de carácter geográfic,
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que mostea dues grans árees dialectals: el catalá continental i el catalá insular, on inclou altees
árees menors, que responen en alguns casos a denominacions generáis (pallares, mallorquí o
valenciá, per exemple) o a altees denominacions més especifiques (xipella, apitxat).

La distribució dialectal que proposa Barnils és la següent:

CATALÁ CONTINENTAL CATALÁ INSULAR

CATALA ORIENTAL:

tarragoní, empordanés (salat)
Catalá occidental:

xipella, andorrá, pallares, arañes, ribago^á,
tortosí

Valenciá:

castellonés, central (apitxat), alacantí, menorquí
ROSSELLONÉS:

capcinés

Balear:

mallorquí (manacorí), menorquí, eivissenc
Alguerés

Veny (1985) destaca algunes inexactituds d’aquesta classificació: la inclusió de l’aranés, varietat
del gaseó; la consideració de l’andorrá com a subdialecte específic, malgrat que no posseeix
característiques diferenciadores; l’addició d’un criteri literari que inclou l’empordanés i el
manacorí en la subdivisió;4 la inserció del xipella, que, com l’empordanés, només compren una

isoglossa i que posseeix un carácter regressiu i una extensió no prou compacta.

Tot i que aquesta crítica és lógica, peí fet que l’aplicació sistemática d’aquest criteri hauria de
contemplar també altees varietats dialectals, tant el salat com el xipella són inclosos en la
proposta de divisió dialectal feta peí mateix Veny (1984).

Tres són les propostes de divisió dialectal que fa Alcover.5 La primera (1902-1903: 155) té un
carácter aproximatiu i inclou la relació de les diverses árees dialectals, sense subscriure-les a la
divisió básica corresponent al catalá oriental i al catalá occidental.

4 Vegeu Veny (1985: 31-32).
5 Vegeu, en relació amb els criteris de divisió dialectal adoptats per Alcover, l’epígraf § 3.1. corresponent al

primer volum d’aquest treball.
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1. Catalá oriental

2. Catalá occidental

3. Catalá rossellonés

4. Catalá de la Ribera d’Ebre i de Valencia

5. Catalá de les Balears

Més endavant, Alcover (1918-1919: 519-522) ofereix una divisió dialectal més detallada, que

presenta dos termes nous: la denominado ‘pirinenc-orientaP, que substitueix el catalá
rossellonés, i el terme ‘catalá central’, que omet en la seva tercera proposta. D’altra banda, com
s’observa en la relació següent, el terme ‘catalá oriental’ es limita a una zona geográfica

restringida.
1. Pirinenc oriental

2. Catalá oriental (compren de Figueres a Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
contrada d’Amer i de Girona a Tossa; característica: cántut, -uc, és a dir, el

refor5 consonántic de la desinencia de la persona)
3. Catalá central

4. Catalá occidental

5. Valenciá

6. Alguerés
7. Balears

El 1926, en la Introducció del DCVB1, Alcover presenta encara una altra divisió en sis grans

dialectes, caracteritzada per criteris foneticomorfológics: d’una banda, la desinencia de la la

persona del present d’indicatiu i, d’una altra, la desinencia de l’imperfet de subjuntiu, que

serveix per diferenciar el valenciá del catalá occidental (cantara / cantés /-ás). En aquest cas, la
nomenclatura ‘catalá oriental’ unifica els termes que en la proposta anterior corresponien al
catalá oriental i al catalá central. La classificació definitiva és, dones, la següent:

1. Pirinenc oriental (cant-i)
2. Catalá oriental (cant-u)
3. Catalá occidental (cant-o, cant-és, cant-ás)
4. Valenciá (cant-e, cant-ara)
5. Balear (cant)
6. Alguerés (cant)
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Aquesta és la mateixa divisió que s’aplica en la distribució de les localitats de LaFV.

La proposta de Coromines (1954: 87 mapa), a més de les divisions establertes al peu,
introdueix una franja de transido, recollida per Veny (1984) com a “catalá septentrional de
transido”, que marca una franja lingüística on s’acaben uns trets del catalá central i en

sorgeixen d’altres del rossellonés, o a la inversa. D’altra banda, i recopilant també parles de
transido, el valenciá septentrional de transido inclou varietats que fan de pont vers el nord-
occidental. Coromines distingeix cinc grans dialectes:

1. Oriental

2. Occidental

3. Rossellonés

4. Valenciá

5. Balear

La proposta de classificació presentada per la Gran Enciclopedia Catalana introdueix certes

innovacions de carácter terminológic. D’una banda, encap9ala sistemáticament els noms deis
dialectes amb el terme ‘catalá’, fet que té la voluntat essencial de reflectir la unitat de la llengua.
L’inconvenient que presenta, pero, aquesta nomenclatura és que elimina denominacions
tradicionals. Així, el ‘valenciá’ és substituir per ‘catalá meridional’. D’una altra banda, es

denoten l’abséncia del ‘tarragoní’ i la profusió de zones de transido.
1. Catalá central: transido al septentrional, salat, xipella
2. Catalá insular: mallorquí (pollencí, solleric), menorquí, eivissenc
3. Catalá septentrional: capcinés, altres parlars de transido
4. Catalá alguerés
5. Catalá nord-occidental: pallares, ribago^á, parlars de transido
6. Catalá meridional (apitxat, salat)

Les diverses propostes de divisió dialectal examinades en aquest apartat donen compte
directament o indirectament d’una primera problemática: el fet que existeixi una divisió inicial
del domini en dues árees —catalá oriental i catalá occidental—, en les quals encaixen tots els
dialectes del catalá. Una altra problemática té a veure amb l’ús d’un criteri fonétic —el
tractament dialectal de les vocals átones— com a determinant únic deis dos grans límits

dialectals establerts.
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Aquesta fragmentado entre catalá oriental i catalá occidental ha aixecat darrerament un seguit
de controvérsies que ha indult, a través de diverses propostes, a replantejar la divisió dialectal
catalana. D’una banda, les dificultáis reais própies de les exigéncies d’una classificació dialectal

objectiva han fet sorgir, des de la classificació de Veny, altees propostes de divisió dialectal que
están basades en la dialectometria; és a dir, en l’aplicació de criteris estadístics a la dialectología
—cf. Sardá-Guiter (1975), Polanco (1984) i darrerament Viaplana (1999) i Clua (1999). D’una
altea banda, s’ha qüestionat la divisió entre catalá oriental i catalá occidental des d’un punt de
vista sincrónic —cf. Blasco (1984), Viaplana (1985), DeCesaris (1986) i Recasens (1990-1991).

La classificació de Sardá-Guiter (1975), que s’inclou al peu, tot i la utilització d’uns criteris
dialectométrics, que li atorguen un carácter científic i objectiu, conté diversos aspectes

discutibles: així, l’interval que separa l’aranés de les seves parles catalanes veines és semblant al

que separa Tarragona de Falset; d’altra banda, es dilueix la frontera del catalá cispirenaic amb
el rossellonés. L’aplicació de cálculs estadístics s’efectua amb les dades de 1’A.tlas Ungüístic de
Catalunya, de Griera.

I. Catalá ORIENTAL: 1. central, 2. balear, 3. urgellés
II. Catalá OCCIDENTAL: 1. andorrá, 2. pallares, 3. ribago^á, 4. agerenc, 5.
solsonés, 6. lleidatá, 7. falsetá, 8. gandesá. 9. valenciá
III. Alguerés

Una altea aplicado dialectométrica ha estat duta a terme per Polanco (1985) a partir de les
dades de YA.tías Lingüístico de la Península Ibérica, la qual, segons Veny (1986: 398), reflecteix uns

resultats més versemblants que l’anterior. Els resultáis coincideixen grosso modo amb la
classificació tradicional (1992: 207); és a dir, que semblen confirmar la partició entre catalá
oriental i catalá occidental.

Altees aplicacions de técniques dialectométriques, amb la finalitat de delimitar límits dialectals i
de quantificar les diferenciacions que presenten aqüestes varietats, han estat desenvolupades

per Viaplana (1999) i per Clua (1999). Amb aquest procediment és possible de constatar amb
més objectivitat les relacions entre les diverses varietats que entren en joc a partir de la

comparado de coincidéncies i de divergéncies morfológiques i fonológiques i d’establir la
distáncia lingüística entre les varietats examinades.
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El capítol de critiques directes al criteri fonéüc de delimitació dialectal s’obre de manera

incipient i conciliadora6 amb Blasco Ferrer, que no accepta la divisió de Milá i Fontanals-Fabra
i assaja una nova divisió que té en compte el carácter arcaitzant de les árees laterals (valencia,
rossellonés) i isolades (balear, alguerés), així com la consciencia lingüística (criteri

psicolingüístic de la consciencia lingüística deis parlants) de posseir elements particulars,
comuna a aqüestes árees.

Veny (1986), com a réplica, destaca que Paplicació del carácter arcaitzant per tal d’efectuar una
delimitació idónia no és un criteri suficient i que cal teñir en compte també altres
condicionants determinats per la geografía, la historia, etc., els quals poden diferir segons els
dialectes. Blasco Ferrer divideix els dialectes en arcaics (valenciá, rossellonés, balear, alguerés) i
en innovadors (catalá central). Amb tot, aquesta proposta, basada en Paplicació de la

lingüística espacial, no deixa ser un criteri de divisió dialectal. Alguns deis termes de Bartoli,
relatáis a árees laterals o isolades es repeteixen novament a Recasens (1990-1991). Aquesta
nova repartido posa en evidéncia Pafinitat existent entre l’alguerés en relació amb el valenciá,
el balear i el rossellonés —que és históricament justificable peí fet que els repobladors

provenen d’aquestes árees.

Viaplana (1985) qüestiona també la partió oriental/occidental i declara que el criteri de Milá i
Fontanals —un criteri fonológic de carácter netament sincrónic: Particulado de les vocals
átones—, resulta insuficient per dur a terme aquesta distinció. L’ús complementan d’un criteri
també fonológic, pero de carácter diacrónic: el tractament de la e tónica del llatí vulgar,
proposat per Fabra, no millora el panorama anterior. En el seu article, Viaplana planteja un

seguit d’objeccions: la utilització paral-lela de punts de vista sincrónics i diacrónics —amb el
predomini deis darrers—, Pús d’uns criteris heterogenis i la manca d’aplicació del criteri de la
intercomunicado lingüística, de manera que el balear, un deis dialectes més diferenciáis, que
representa, com a conjunt, la máxima dificultat de comprensió per ais usuaris de qualsevol
altra área dialectal, es troba situat en la zona oriental. En darrer lloc, Viaplana planteja la
necessitat de dur a terme una revisió del mapa dialectal del catalá a través de Paplicació de
criteris sñicrónics objectius, resultants de variables lingüístiques homologables, que donin
compte deis fets d’experiéncia de la llengua.

6 Blasco Ferrer (1984: 312, n. 144) deixa ben ciar que la divisió que planteja no pretén substituir la de Veny, sino
complementar-la.
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Algunes de les objeccions plantejades per Viaplana han estat respostes a Veny (1986) tot

al-legant que un mateix criteri pot respondre tant a criteris diacrónics com sincrónics, que

racumulació de trets és el que defineix un grup dialectal i que, per bé que el balear constitueix
un dialecte ben diferenciat de la resta del catalá, aquesta varietat presenta uns trets específics

que el vinculen al catalá oriental peninsular.

Gairebé paral-lelament, DeCesaris (1986) examina la divisió dialectal del catalá i arriba a

conclusions similars a les adduides per Viaplana. DeCesaris reitera el fet que la partió és fruit
d’un procés historie i que el fenomen de reducció vocálica no té lloc de manera sistemática a

tot el domini catalá. Després d’una análisi basada en la morfología verbal, DeCesaris suggereix
de mantenir els cinc grups dialectals següents: central, rossellonés, nord-occidental, valenciá i
balear.7 El criteri de delimitado dialectal no pot descansar en alguns trets que sois pertanyen a

una part de la gramática, peí fet que un dialecte és format per característiques de tots els

components de la gramática.

Amb tot, la divisió dialectal basada en el catalá occidental i en el catalá oriental sembla

absolutament vigent. Més endavant, Veny (1987) aprofundeix en els aspectes

historicodiatópics del catalá amb exemples nous o reelaborats, extrets del material de 1’A.tlas

Ungüístic del Domini Catalá. Així, des de l’ámbit del léxic, mostea com uns mots llatins reforcen
des de l’Edat Mitjana la dicotomía catalá oriental-catalá occidental i vinculen el balear amb el

catalá oriental peninsular. Marisa, pero, la delimitado de la frontera entre oriental i occidental

quan afirma que no es tracta d’una frontera lineal sino d’una franja de transido representada
per un gruix d’isoglosses.

Recasens (1990-1991) tanca Tonada de critiques a la divisió dialectal amb un treball que prova

d’establir una classificació deis dialectes del catalá fonamentada en diferencies i afinitats

fonológiques i de realització fonética. Recasens es mostea clarament en desacord amb

l’agrupació deis dialectes catalans en dos blocs: Toriental i l’occidental. Segons la seva opinió,
aquest criteri de classificació es fonamenta en l’estat de la llengua en catalá antic, per tal com
les tees solucions actuáis [e], [o] i [e] provenen d’una vocal comuna /e/ del liatí vulgar.

L’aplicació d’aquest criteri, pero, no resulta adequada des d’una perspectiva sincrónica. En

7 DeCesaris omet injustificadament Talguerés, potser perqué no n’ha fet l’estudi. Tampoc la seva tesi (1988), que
analitza la morfología verbal del catalá. no contempla l’alguerés.
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conseqüéncia, no és factible l’agrupació del balear, del rossellonés i del catalá central en un

mateix bloc dialectal.

Recasens duu a terme diferents subagrupacions dialectals a la llum de tendéncies i trets

lingüístics específics (vocalisme tónic, vocalisme áton i consonantisme). Les dades examinades
en relació amb el vocalisme i amb el consonantisme confirmen la independencia relativa de
tres árees dialectals dins el domini catalá: una área lateral ajilada, que inclou el balear i alguerés;
una de lateral, que compren el rossellonés i el valenciá; i una área central, que inclou els
dialectes del Principat.

Aquesta agrupado és coherent amb la teoria de les árees de Bartoli, teoria que també havia

adoptat Blasco. Segons Recasens, l’análisi sincrónica deis fets i de les tendéncies lingüístiques
confirma l’existéncia de cinc dialectes del catalá —rossellonés, catalá oriental, catalá

occidental, valenciá i alguerés. En canvi, no es confirma una classificació deis parlars en dos
blocs —oriental i occidental. En conseqüéncia, els parlars laterals áülats —alguerés i balear—
i els parlars laterals —valenciá i rossellonés— no són estrictament afiliables ni amb el catalá
occidental del Principat ni amb el catalá oriental del Principat. En definitiva, la divisió en

oriental i occidental és, segons Recasens, atribuible a una sobrevaloració deis aspectes

diacrónics sobre les consideracions de tipus sincrónic.

Aquest cop d’ull a les propostes de divisió dialectal del catalá ha constatat l’existéncia de
reminiscéncies históriques que es van perpetuant i que es reflecteixen en la vinculado deis
dialectes a determinades árees. Es evident que una proposta de divisió dialectal aplicada a la
realitat actual ha de partir d’un punt de vista sincrónic i de la selecció d’un conjunt de variables
l’examen i comparado de les quals permetrá de relacionar les diverses varietats d’una manera

més o menys estreta en fundó de l’abséncia o de la preséncia de les esmentades variables. De
fet, els criteris histories no són prou representatius per reflectir amb claredat l’estat actual de la

llengua.

Aquesta perspectiva serveix per establir una de les hipótesis d’aquest treball, segons la qual la
delimitado de les árees dialectals del catalá resultants d’aplicar uns criteris formáis i objectius

que descansaran en uns parámetres provinents de la morfología verbal no confirmará la divisió
básica entre catalá oriental i occidental. És molt probable, dones, que el resultat de l’análisi
verbal es limitó a la disposició seriada deis dialectes del catalá. Una proposta de la divisió
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dialectal actual ha de descansar en criteris sincrónics, que, al seu tom, poden teñir correlats
diacrónics diferenciadors. La classificació dialectal s’efectuará, dones, a partir de l’avaluació
d’un nombre suficient de diferencies i d’afinitats lingüístiques —en aquest cas de carácter
morfológic verbal— entre els diferents dialectes.

Un altre aspecte destacable és que tot sembla indicar que la polémica gin a l’entorn
exclusivament del balear, dialecte més proper i en general mes conegut que l’alguerés, que
també está emmarcat en l’área oriental. Peí que fa a l’alguerés, algunes de les critiques no l’han

pres en consideració ni s’ha qüestionat la seva presumpta incorporado a la zona oriental. Caria
(1990: 33), pero, planteja fins a quin punt la inclusió tradicional de l’alguerés dins l’área
oriental respon a la realitat histórica d’aquest dialecte. En particular, peí que fa a l’ámbit verbal,
Caria considera que les formes verbals alguereses semblen provenir més del valenciá que del
catalá oriental, i, en particular, com s’ha afirmat sovint, del balear. Novament, l’aplicació deis
criteris de Milá i Fontanals i de Fabra no resulten tampoc representatius ni sistemátics per a

l’alguerés.

En aquest treball es partirá de la distribució dialectal que apareix a LaFV, que reflecteix un

continuum, i en la qual cap dialecte está integrat en una subdivisió major. Solament, en relació
amb el balear, Alcover fa referencia ais subdialectes mallorquí, menorquí i eivissenc.

L’anáüsi de les dades verbals possibilitará d’extreure els elements morfológics mínims que

—en ser comparats— facilitaran la delimitado de diverses árees dialectals. Es previsible que

aqüestes árees coincideixin grosso modo amb les proposades per Alcover, atés que no es parteix
de la dicotomia prévia oriental-occidental sino de la partido —basada en criteris morfológics
sincrónics— de l’área catalana en constituents dialectals. El resultat d’aquesta partido serán

zones generáis que presenten quantitativament un nombre més elevat de trets morfológics
comuns. Al seu tom, el fet de compartir trets morfológics més específics propiciará la
delimitado de subárees dins les grans árees dialectals definides, les quals se superposaran

damunt les árees anteriors. Els límits entre les árees dialectals establertes respondran a zones

de transido prou ámplies, que posaran de manifest la inexisténcia de fronteres lineáis i

explícites.
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5. EL CONCEPTE DE REGULARITAT VERBAL

En l’ámbit verbal, i des del puní de vista de la gramática tradicional, un verb és regular si el seu
paradigma segueix la pauta d’un paradigma considerat modélic. Els verbs que per algún motiu

s’aparten deis models —o deis paradigmes— establerts són consideráis sistemáticament verbs

irregulars.

Viaplana (1984, 1986) defineix els verbs regulars com aquells que s’ajusten a les normes

morfológiques mes generáis en la flexió verbal d’una modalitat lingüística determinada.

Concretament, en la seva descripció —cf. § II.A.3.2.4—, valora que s’adeqüen a aquesta

condició tots aquells verbs que segueixen el model establert per cantar; batre, beure, sentir i servir,
els quals s’emmotllen, respectivament, a la classe [I], a la subclasse [II,-ext], a la subclasse

pi,+ext], a la subclasse [III,-ext] i a la subclasse [III,+ext].

Els verbs model contenen formes integrades per l’arrel i per les terminacions.

Tradicionalment, des de la perspectiva d’aquests dos constituents, poden existir irregularitats
que afecten l’arrel o/i irregularitats que afecten les terminacions. La gramática tradicional
tracta com a irregular qualsevol variació que es produeix en el paradigma d’un verb en relació
amb el seu model de conjugado. Les irregularitats, des d’aquesta perspectiva, poden incidir
sobre l’arrel, les desinéncies o l’accentuació de les formes verbals. Els pressupósits teórics de la

gramática generativa, pero, que defineixen l’existéncia de dos nivells de representado: el nivell
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fonológic subjacent i el nivell fonétic real, amb un conjunt de regles fonológiques que els
connecten, permeten de justificar les irregularitats que tenen a veure amb l’ortografia o

simplement amb variacions fonétiques explicables en termes de processos fonológics generáis.
Els verbs que presenten una alternaba predictible no es poden considerar irregulars. Així, des

d’aquesta aproximació teórica, un verb és considerat irregular, no perqué els seus paradigmes
difereixin deis d’altres verbs, sino només si les diferencies que es constaten no poden ser

explicades en termes de regles generáis presents tant en el módul morfológic com en el módul

fonológic.

En relació amb la ubicació deis comportaments irregulars, Viaplana (1995) assenyala que les

irregularitats que depenen de l’arrel o les irregularitats que es manifesten en les terminacions
no són de la mateixa naturalesa. Així, les terminacions d’l,2[+pl] del verb teñir, per exemple,
un verb que aparentment sembla encaixar en la classe [11,+ext] —cf. /tín+k/, /tín+g+i/—,

presenta unes terminacions del tipus [tsním], [tsníw], per bé que si s’adaptava plenament al

model de la classe [II] s’esperarien unes solucions del tipus *[t9ném], *[tsnéw]. Aquest tipus

d’irregularitat suposa una infracció de l’adequació exacta entre el verb i la seva classe verbal.
Es tracta, en aquest cas, d’un verb que s’adequa parcialment a una altra classe verbal —la
classe [III,-ext]. Així, l’entrada léxica del verb teñir ha de contenir la regla que aplica en el

present d’indicatiu la vocal temática deis verbs de la classe [III] i, paral-lelament, ha d’inhibir
l’acció de la regla que introdueix el segment temátic [é] en aqüestes persones i que és propi de
la classe [II]. Si es considera que la regularitat es manifesta en forma de regles, qualsevol
vulnerado de les regles condueix a definir un grau determinat d’irregularitat.8

Viaplana (1995) sosté que el concepte de regularitat implica repetido, recurréncia i

generalització. El que hi hagi de repetitiu, de recurrent i de generalitzable és el que tindrá un

verb de regular. En relació amb la generalització, cal destacar que solament l’ámbit de les
terminacions és generalitzable; no ho són, en canvi, les formes de l’arrel. Per aquest motiu,

aquests elements no encaixen dins els patró de la regularitat. L’arrel resta, dones, fora del
domini de la regularitat i, per tant, del de la irregularitat.

8 Vegeu Viaplana (1995) i Perea (1993) en relació amb les diverses dpologies i gradacions deis comportaments
verbals irregulars en catalá.
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Viaplana (1995) considera que l’arrel és, per definido, un element identificador del verb i el

que diferencia un verb d’un altre. Si es compara, dones, l’arrel d’un verb amb la d’un model,

qualsevol verb será irregular. L’arrel, no introduida per regles, es manifiesta com un

component idiosincrátic i peculiar —i, per tant, no regular—, que representa una determinada
unitat gramatical —el lexema—, una unitat gramatical de naturalesa abstracta. L’arrel, dones,
no és generalitzable ni és predicable en termes de regles. En relació amb la irregularitat, l’arrel
sois pot infringir la generalització numérica,9 segons la qual en la majoria de verbs posseeix
una manifestado única. Es a dir, en general, un verb compta amb una sola arrel. Hi ha casos,

pero, de polimorfisme, que poden no teñir implicacions en les terminacions verbals —cf. eixir

(/éJ7~/if/), que es conjuga, almenys en caíala estándard, regularment com un verb de la classe

[III]. En aquests casos, i sense una possible reducció de 1’aHomorfia, caldrá fer constar en el
léxico —el component que recull la llista de lexemes, els elements impredictibles i
idiosincrátics— el polimorfisme de l’arrel i indicar-ne la distribució contextual. Els verbs del

tipus beure, per exemple, són, des del punt de vista de l’arrel, estadísticament atípics, la qual
cosa indica que és simplement menys probable que un verb tingui més d’una arrel. Es tracta,

dones, d’una atipicitat que no té a veure amb la irregularitat definida en oposició a la

regularitat.

La irregularitat, dones, queda, d’una banda, redulda a les terminacions, en la mesura que

aqüestes són recurrents, es repeteixen i són regulars, i poden manifestar una abséncia

d’adequació a un determinat paradigma o una manca d’identitat en relació amb un determinat
model; d’una altra, també afecta els increments velar i palatal relacionats amb la unitat

gramatical extensió, peí fet que són elements predictibles i formen part també del que és

repetitiu i generalitzable.

Des d’un punt de vista radicalment oposat, pero, i per constatar la relativitat esmentada en

relació amb els conceptes de regularitat i d’irregularitat, justament el criteri de la pluralitat
radical formal serveix perqué el francés dugui a terme una classificació deis verbs. A partir
d’aquesta determinació es poden estudiar els límits i les extensions deis dominis deis radicáis
verbals francesos, de manera que es pot elaborar una tipología de la repartició de l’espai del
sistema verbal i valorar la varietat de models que realitza la llengua—cf. Demarolle (1991: 2).

9 Tanmateix, Mascaré (1985: 114) considera que un verb és essencialment irregular si presenta al-lomorfia en el
radical.



98 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENgAMENTS DE SEGLE

Cal considerar que el concepte d’irregularitat verbal no és un concepte autónom. S’ha de
plantejar sempre en fundó del concepte de regularitat (Viaplana 1995). És per aquest motiu
que la present descripció es refereix ais models regulars de les diverses varietats parlades en el
domini lingüístíc catalá. A partir de la determinado de la regularitat es podran adiar les
diferents conductes irregulars i, alhora, determinar la seva gradado.

Des de l’ámbit de les realitzacions verbals regulars en el marc deis diferents dialectes, el

concepte de regularitat s’ha aplicat sistemáticament a la varietat estándard i s’ha considerat, en
general, que tota variado morfológica, des d’un punt de vista dialectal, ultrapassava els límits
establerts per la normativa i s’endinsava en el terreny de les realitzacions vulgars10 (Badia

1962), coHoquials, poc recomanables, que han de ser totalment bandejades —cf. Molí (1968;
1991).

Des d’un punt de vista teóric, el primer capítol d’aquest volum constatava l’existéncia de
diverses propostes de distribució verbal en conjugacions en relació amb l’establiment deis
models regulars. Aqüestes propostes múltiples són conseqüéncia de la dificultat de definir els

conceptes de regularitat i d’irregularitat verbal i del límit incert que es pot establir entre les
dues nocions.

En termes generáis, pero, i deixant de banda les propostes que apareixen en les gramátiques
examinades, el conjunt de verbs catalans, en l’ámbit de l’estándard, que no semblen adaptar-se

per diferents motius ais models verbals esmentats per Viaplana (1986) —cantar, batre, beure,
sentir i servir— poden agrupar-se en diferents conjunts en funció de les característiques que

presenten. Així, els verbs es poden classificar —cf. Perea (1993)— a partir de diferents

característiques formáis que presenten un grau creixent d’irregularitat. Aquesta classificació
inclou en els dos primers grups proposats, irregularitats aparents i meres atipicitats:

a) addició d’epéntesi en algunes persones del paradigma (irregularitat aparent motivada per

l’ortografia: vendre,fugir, tossir, cosir);
b) multiplicitat en l’arrel (es tracta, en realitat, d’una atipicitat: complaure, mure, eixit);

10 S’entén per vulgar, malgrat les connotacions negatives que pot posseir actualment aquest terme, el que
pertanv al comú deis homes o el que és propi del llenguatge parlat o corrent, en contraposició al llenguatge
especialitzat o cuite.
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c) tendencia a adquirir l’extensió /éJ7 (a causa de l’expansió de l’increment palatal: lluir.; mentir,

pudir, cruixir; munyif)-,

d) inexistencia de /r/ com a marca d’infinitiu (témer, torcer, vencer, coneixer, aparéixet);

e) irregularitat en el participi: el) duplicitat /ji/~/ng/ (pertányer, plányei)-, e2) morf de participi
/z/ (cloure, commoure, atenyer, admetre,pondré, dependre, imprimir); e3) morf de participi /t/ (estrenyer.;

¿wn?, absoldre, moldre, morir, compondré)-, e4) morf de participi /ért/ (omplir., obrir, cobrir, sofrir,

complir, establir, e5) extensió /sk/ (créixer, mereixer, néixer, péixer);

J) infinitius i gerundis amb el segment /é/ corresponent a tema (poder, doldre, valer, caldre, soler,

voler);

g) irregularitat en l’accentuació (seure,jeure, riure, catire, creure, treure, dur, dir)-,
hj els paradigmes pertanyen a dues classes o subclasses verbals {mure, venir, teñir, estar, escriure,

correr)-,

i) verbs que inicialment no s’adeqüen a cap classe verbal (saber, cabré, veure, anar, haver,fer, ésser).

Malgrat aquesta proposta d’agrupació deis verbs que difereixen deis models regulars establerts
per Viaplana, és indubtable que cal abordar el concepte d’irregularitat des d’una perspectiva

amplia i amb una certa dosi de relativitat, atés que no és una noció prou clara.11 Aquesta
manca de claredat es relaciona sovint amb el punt de vista emprat a 1’hora de definir el

concepte. En efecte, segons Badia (1994: 544), i aplicat a l’ámbit verbal, l’establiment d’una
frontera entre els conceptes de regularitat i de regularitat depén del punt de vista de qui dugui
a terme la descripció. Roca Pons (1970: 241) arriba a la mateixa conclusió i declara que el

concepte d’irregularitat és convencional i la seva delimitado depén de la perspectiva que

s’adopü i de la seva utilitat en l’estudi que es proposa.

Amb tot —i la proposta d’agrupació anterior en relació amb els tipus d’irregularitat sembla
confirmar-ho— és més convenient referir-se a Pestabliment d’una gradado entre regularitat i

irregularitat en l’ámbit de les terminacions verbals —amb ingredients d’atipicitat— que

considerar aquests conceptes com a dos pols diametralment oposats. No es posseeixen, pero,

11 Oro (1978) afirma que “la línea divisoria entre regularidad i irregularidad es una línea de débil trazado” en
referir-se a la partició entre verbs regulars i irregulars en castellá. Aquest comentari pot ser aplicat, sens dubte, ais
verbs catalans.
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arguments suficients per arribar a afirmar, com admet la Morfología de la Relació Léxica,12 que
no hi ha verbs regulars ni irregulars, perqué la irregularitat és considera un continuum.

12
Bochner, segons Sifre (1998: 255), per definir el concepte de regularitat, té en compte la predictibilitat de les

regles i el nombre de lexemes que en fan ús.
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6. ANÁLISI DESCRIPTIVA PRELIMINAR

El present treball pren com a objecte d’análisi les dades verbals aplegades en LaFV, el

contingut i les característiques formáis de les qual han estat explicitades en el primer volum

d’aquest estudi. L’análisi, emmarcada en el model generatiu, es constrenyerá a les formes
verbals regulars a causa de la variació múltiple que pot experimentar la flexió deis diferents
verbs continguts en aquest recull.

Atés que es pren en consideració la variació morfológica que experimenten els verbs regulars
en tot l’ámbit dialectal caíala, s’il-lustraran les explicacions prévies amb dades de l’estándard,

peí fet que penetrar en aquests moments preliminars en les formes dialectals implicaría

prendre un partit inicial en relació amb certes decisions relacionades amb la segmentado

morfológica aplicada a una determinada varietat.

Com s’ha indicat en la introducció general, el model proposat per dur a terme la descripció de
la morfología verbal regular del catalá de comencaments de segle adopta els pressupósits
generáis de la gramática generativa. L’objectiu básic de la gramática generativa és donar
compte del coneixement que posseeixen els parlants nadius de la seva llengua, de la seva

competencia lingüística i de la seva capacitat de comprendre i de crear nous enunciáis.

En la teoría generativa, l’objectiu de l’estudi descriptiu del llenguatge és la construcció d’una
gramática. La gramática és la representació del coneixement innat d’un parlant que el
possibilita de produir i d’interpretar un nombre potencialment infinit d’expressions. Aquest
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coneixement s’anomena competencia. La competencia es distingeix de Pactuació perqué

representa la manera ideal com el parlant utilitzaria el llenguatge si factors extralingüístics
—com les restriccions de memoria i les distraccions— no hi interferissin mai. La gramática
vol ser una reproducció formal de la capacitat teórica de qualsevol parlant de produir o de

generar de manera automática totes les oracions ben formades i, fins i tot, ser capa$ de

distingir-les de les mal formades. En una gramática generativa, la competencia lingüística es

formalitza en un sistema de regles, que determina les correspondéncies entre el so i el

significat que una llengua utilitza. Les gramátiques concretes que es postulen per a cada
llengua constituirán una via de detecció deis universals lingüístics, que contribuirán —a partir
deis principis generáis que delimiten cada llengua— a esbrinar els models que regulen les

llengües, i, al capdavall, a determinar quina és Pestructura intema de la ment per produir
correctament el llenguatge.

La Gramática Universal, des d’aquesta perspectiva, és la facultat mental que determina la
naturalesa de l’adquisició del llenguatge en un infant, el qual posseeix una capacitat lingüística
innata, i la naturalesa de la competencia lingüística. La Gramática Universal concreta, al seu

tom, les gramátiques que poden ser desenvolupades per les llengües particulars.

L’estudi de la morfología, en el marc teóric esmentat, ha de reflectir el coneixement que

posseeix el parlant no només de Pestructura intema deis mots sino també de la relació formal

que s’estableix entre determináis mots de la seva llengua i els principis que regulen la seva

formació. Una teoría morfológica, dones, ha de contenir les regles o representacions formáis

que permetin de generar totes les paraules existents,1 potenciáis o possibles d’una llengua i

impedeixin la formació de mots impossibles. Aquests termes están estretament relacionats
amb la productivitat i amb la creativitat lingüístiques, les quals es regeixen majoritáriament per

regles. La productivitat té a veure amb la relativa facilitat que presenten els afixos de
combinar-se adequadament amb bases o arrels. La creativitat és la capacitat de totes les

llengües humanes d’usar mitjans finits per tal de produir un nombre infinit de mots i de
realitzacions.

1
Vegeu Aronoff (1976).
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El model morfológic general2 en qué s’emmarca aquest treball considera la morfología com

una disciplina independent, de manera que, com Aronoff (1994), suposa que determinats
aspectes de la morfología haurien de ser contempláis com a parts autónomes de la gramática;
per tant, la morfología, seguint les posicions d’Anderson (1992) i d’Aronoff (1994), no es pot

incloure dins la fonología o la sintaxi.

Malgrat la inexistencia de criteris clarament divisoris,3 s’opta per diferenciar els processos

derivatius deis processos flexius, pero, tot i aquesta distinció, les regles derivatives i les regles
flexives operen en el mateix component, amb la qual cosa es postula l’existéncia de certs

principis generáis comuns per a la flexió i per a la derivado. Es pren, dones, la posició de
Matthews (1991: cap. 3), que distingeix tots dos processos, pero que demostra que els límits
entre flexió i derivació no són totalment rígids. Tra9ar una divisoria definitiva entre flexió o

derivació o no tra9ar-la-hi dependrá, básicament, de factors descriptius i deis requeriments del
model d’análisi a qué se sotmetin les dades que cal analitzar. Baker (1991: 98-101) resumeix la

problemática quan afirma que la diferéncia entre morfología flexiva i derivativa, per bé que

intuitiva, ha estat difícil de determinar d’una manera precisa i teóricament explícita.

En el model postulat en aquest treball, la unitat mínima d’análisi morfológica és el lexema,

segons la concepció d’Anderson (1992) i d’Aronoff (1994). Els lexemes són les unitats
abstractes que están llistades en el léxico —cf. Di Sciullo & Williams (1987). Tradicionalment,
a partir de la distinció establerta entre flexió i derivació, els morfemes —unitats gramaticals de
naturalesa abstracta, que només tenen representació a través deis morfs o segments

morfológics— s’han dividit en morfemes léxics (o lexemes) i morfemes gramaticals (o
gramemes). Els primers donen entitat ais mots com a mots d’una série o familia i els
diferencien deis mots d’altres séries o famQies. Els segons afegeixen característiques diverses
ais morfemes primers. Des del punt de vista de la derivació, existeixen també morfemes
derivatius.

2 Atés que l’objectiu básic d’aquest treball és la descripció morfológica deis verbs regulare des d’un punt de vista
dialectal, s’ofereix només un esbós del model morfológic adoptat, que té la voluntat de presentar la morfología
com un component independent dins la gramática, per bé que interrelacionat amb els altres components o
móduls, i d’ubicar els sistemes de regles —morfológiques i fonológiques— que s’esmentaran al llarg de la
descripció.

^
Vegeu els diferents criteris, propugnáis per diversos lingüistes, per separar la flexió de la derivació: Greenberg

(1963), Matthews (1972, 1991), Anderson (1982), Stephany (1982), Bauer (1983, Jensen & Stong-Jensen (1984),
Scalise (1984, 1988: 562-563) Bybee (1985), Dressler (1985b: 322), Dressler et alii (1987), Bauer (1988: 74-86),
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Peí que fa a qüesrions de nomenclatura, els morfs es defineixen com a realitzacions fóniques
d’un morfema i els al-lomorfs com a classes de morfs que tenen el mateix significat i que es

troben en distribució complementaria. Les definicions de morf i d’al-lomorf semblen suggerir

que aquests termes només són aplicables a les representacions fonétiques d’un morfema

—[kánt]~pí9nt]~[kán], per exemple, són representacions al-lomórfiques del morfema léxicCANTAR.4 Al llarg d’aquesta descripció, pero, s’utilitzaran els termes morfs i al-lomorfs

—seguits deis adjectius fonétic o morfológic— tant per definir els morfs fonétics o al-lomorfs
fonétics —al-ludits en l’exemple precedent—, com els morfs fonológics, que constituirien la

representació abstracta deis lexemes o deis morfemes gramaticals. Així, els al-lomorfs

fonológics /tén/~/tín/ representarien fonológicament el lexema TEÑIR o /sa/~/si/~/s/ es

considerarien al-lomorfs fonológics alternatius que están relacionats en alguns dialectes amb la
unitat gramatical MODE/TEMPS corresponent a 1 [-pl] de l’imperfet de subjuntiu.

Quant a les interaccions entre morfología i fonología i entre morfología i sintaxi, és evident

que el lexema, com a constituit de sons i com a integrant d’oracions —a través deis mots, que
són unitats léxiques que han experimentat els processos flexius i derivatius corresponents—,

no es pot desvincular de les disciplines fonológica i sintáctica. Pero aquesta relació no implica
necessáriament 1’establiment d’una relació de dependencia. En tot cas, i adoptant el símil de
Molino (1985), les relacions morfofonológiques i morfosintáctiques són equivalents a les
interaccions del tipus fisicoquímica o bioquímica, que manifesten, de fet, una relació estreta

entre la física, la química o la biologia, pero no neguen un estatus autónom a cadascuna

d’aquestes disciplines.

Els components (o móduls) de la gramática inclouen no sois la morfología, la fonología o la
sintaxi sino també el léxico i la semántica. Per aquest motiu, existeixen regles de la gramática
en cada módul lingüístic, i, per tant, les regles sintáctiques, morfológiques, fonológiques i

semántiques són considerades regles integrants de la gramática.

Des d’un punt de vista estructural, la gramática és considerada com un conjunt de móduls

interdependents:

Badecker & Camarazza (1989), Wurzel (1989), Varela (1990), Anderson (1992: 75-77), Katamba (1993: 207-217),
Aronoff (1994), Plank (1994), Bochner (1995), Sifre (1995: 321-329), Viaplana (199?).

4
Per denominar un lexema s’utilitza una forma convencional (“citación form”, en terminologia de Lyons 1977:

19) que, peí que fa ais verbs, es correspon en algunes llengües amb la forma de rinfinitiu. En formalisme
gramatical, els lexemes es representen ortográficament, també per convenció, en majúscules.
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1- El léxico

2- El módul morfológic
3- El módul sintáctic

4- El módul fonológic
5- El módul semántic

La morfología és reconeguda com un nivell —o módul— lingüístic autónom, que és
independent en algunes de les seves funcions de la sintaxi i de la fonología. ParaMelament,
aquesta visió modular implica, que la morfología no es pot examinar aiUadament deis altres

móduls, peí fet que interactua, tot mantenint el seu estatus independent, amb la sintaxi, la

fonología i la semántica.

Així, prenent com a referencia la ubicació de la morfología dins la gramática, s’ha adaptat la

proposta de Baker (1988), actualitzada per Spencer (1991: 445), que defensa la morfología
com un módul independent deis altres nivells de representació, el qual posseeix els seu propi

conjunt d’elements i de principis particulars de combinado. Per tant, conté informado sobre
la bona formado fonológica i la bona formado morfológica. La interacció abans esmentada es

pot interpretar suposant que determinats aspectes de l’estructura del mot presents en el módul

morfológic són visibles ais altres components de la gramática. Així, la categoría sintáctica d’un
mot será visible a la sintaxi i la composició fonológica d’un mot será visible a la fonología.

Aquest model presenta també una interfície de contacte entre la morfología i el léxico. Com
en el model de Di Sciullo & Williams (1987), el módul morfológic no s’identifica amb el
léxico. Existeixen, pero, diversos processos morfológics en aquest nivell, sovint productius,
que están definits sobre els lexemes que hi apareixen llistats. Els elements integrants del léxico
serán només una llista d’idiosincrásies. En relació amb les dades verbals, les entrades léxiques
incloses en el léxico consten de la representació fonológica del lexema i de la classe verbal a la

qual pertany el verb, atés que aquesta és la informado básica de carácter idiosincrátic.
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" • MódulMorfológic Léxico

Llista de lexemes

Formes idiosincrátiques
Principis
morfológics i
fonológics de
bona formado

Morfología derivacional
Formado paradigmática deis mots
Composidó léxica...

Sintaxi

Estructura sintáctica

Teoría de la recció...

Morfología flexiva
Regles creadores d’estructures morfológiques
generáis
Regles assignadores de representadons
fonológiques deis morfs
Clítics pronominals

Fonología
Dominis prosódics
Constrenyiments fonotáctics
Regles fonológiques

Semántica

Formes lógiques

Adaptado del model proposat per Spencer (1992: 455)

L’esquema anterior mostra la interacció que estableix la morfología amb els altres móduls de la

gramática. La part visualitzable deis altres components és el que resultará transparent per a la
morfología, i a la inversa.

Peí que fa a l’ámbit verbal, cal remarcar la interacció del módul morfológic amb els altres

components que participen directament en la generado de les formes própies del verb catalá:
el módul sintáctic i el módul fonológic.

Seguint Viaplana (1986), per bé que amb alguna adaptació, les regles morfológiques de
formado de mots, incloses en el módul morfológic, que actúen per tal d’atorgar una forma
subjacent a la representació fonética de les formes verbals són de dos tipus:

1. Les regles madores d'estructures morfológiques generáis, les quals están, a la vegada, subdividides en

tres classes: una, que desenvolupa les formes verbals del catalá en formes finites i en formes
infinites i, dues, que expansionen cadascuna de les formes verbals resultants en les

representacions fonológiques deis morfs corresponents de qué poden constar. L’ordre

d’aparició deis morfs és absolutament rellevant en aqüestes formulacions.
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s* Forma finitaa.Forma verbal <T

^ Forma infinitab.Forma finita —> Arrel (A)+ Extensió (Ext) + Tema (T)+ Mode/Temps5 (M/T) +

Nombre/Persona6 (N/P)c.Forma infinita —» Arrel (A)+ Extensió (Ext) + Tema (T)+ Mode (M)

Les dues darreres regles prenen en considerado tant les classes de morfs que poden
manifestar-se en cada categoría de formes (finites i infinites), com l’ordre en qué cada classe de
morfs apareix en aquests dos tipus de formes en relació amb les altres classes de morfs per tal
de donar lloc a una estructura morfológica determinada. Atesa la independencia del módul

morfológic, aqüestes regles són independents de la representado sintáctica de la forma verbal.

2. Les regles assignadores de les representaáons fonologiques deis morfs són necessáries per atribuir

representacions fonologiques ais constituents introdults per les regles anteriors, que

determinaven les estructures generáis. Aqüestes regles, a causa de la interacció del módul

morfológic amb els altres móduls, són sensibles a la representado sintáctica de la forma verbal
i a la classe formal a la qual pertany el lexema.

La interacció intermodular en aquest cas prové del fet que la representado sintáctica ve

donada per l’estructura superficial de l’oració en qué apareix la forma verbal i conté
informado sobre el lexema, el mode, el temps, el nombre i la persona, en el cas de les formes
finites, i sobre el lexema i sobre el mode, si es tracta de les formes infinites. La classe formal a

qué pertany el verb resta contemplada per les característiques morfológiques del lexema i
apareix registrada en l’entrada léxica del léxico. Deis elements gramaticals esmentats (el
morfema i la classe formal), un, o més d’un, determinen de manera directa l’assignació de la

5
Aquesta disposició divergeix de la de Viaplana en el fet que la regla de creado d’estructura morfológica que

proposa conté, entre el morf corresponent a ‘tema’ i el corresponent a ‘mode/temps’ un morf de ‘futur’. Aixt,
forma finita —> arrel+ extensió+ tema+ futur + mode/temps+ nombre/persona.

6 Les regles no incloue'n ni l’aspecte ni la veu. Peí que fa al catalá, l’aspecte és redundant respecte deis morfemes
de mode i de temps (Sifre 1991: 442). Badia (1994: 149) afirma que no existeixen específicament morfemes
d’aspecte. La veu, d’altra banda, no s’expressa a través de procediments morfológics.
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forma básica; la resta, actúen com a determinants indirectes o contextuáis. Aquesta distinció
está connectada amb el tipus de relació (directa o indirecta) que s’estableix entre els morfs o

segments morfológics i les unitats gramaticals o morfemes.

Per tal d’obtenir una forma verbal determinada cal aplicar les regles assignadores deis

segments morfológics. L’assignació del component arrel, per contra, s’efectua simplement

copiant aquest element de l’entrada léxica corresponent del léxico, atés el carácter idiosincrátic
de les representacions léxiques que el componen.

En parlar de l’arrel deis verbs regulars proposats en el capítol anterior—cantar (classe [I], perdre

(classe pi,-ext]), beure (classe [II,+ext]), sentir (classe pil,-ext]) i servir (classe [III,+ext])—, cal
fer referéncia a les característiques de les entrades léxiques que componen el léxico. Les
entrades léxiques postulades per ais models regulars de la varietat estándard són les següents:

‘cantar’ ‘perdre’

/kánt/ /pérd/
_ ra pi,-ext]

‘beure’7

present indicatiu 1 [-pl]
present subjuntiu

/bé/ / imperfet indicatiu
imperatiu 2[-pl], 3
participi

present indicatiu 2,3 [-pl]
futur

/béw/ / imperatiu 2[-pl]
infinitiu

present indicatiu l,2[+pl]
imperfet indicatiu

/béb/ / imperatiu 2[-Pl]
gerundi
pi,+ext]

7 Es parteix, en un primer moment, de la proposta de Yiaplana (1986), en relació amb l’existéncia de tres arrels
polimórfiques en la flexió del verb beure, que resten recollides en l’entrada léxica corresponent. Aquesta qüestió
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‘sentir’ ‘servir’

/sént/ /sérb/
[III,-ext] [III,+ext]

Malgrat que exemplificativament es fa referencia a les entrades léxiques deis verbs regulars
referits a l’estandard, en la descripció deis verbs regulars des de la perspectiva de les diferents
varietats dialectals que es desenvolupará en la segona part d’aquest volum, l’arrel verbal rebrá
només una atenció mínima peí fet que, com s’ha esmentat en el capítol anterior, la regularitat
verbal només es pot plantejar en relació amb les terminacions verbals.8

L’estándard, en aquesta descripció preliminar, actúa merament com a punt de referencia, atés

que les diverses realitzacions dialectals poden donar lloc a formes verbals diferents, no

simplement des de la perspectiva deis resultats foneticofonológics sino també des del punt de
vista de l’estructura morfológica. Així, l’análisi deis verbs regulars des de les perspectives
intradialectal i interdialectal pot modificar la validesa de la segmentado que es proposará més
endavant a (4) peí que fa al catalá estándard. Aquesta és, dones, una altra qüestió que es

resoldrá al llarg de l’análisi ulterior.

Les regles morfológiques següents assignen segments morfológics ais constituents introduits

per les regles de creació d’estructures generáis i donen lloc ais paradigmes de cadascun deis
models regulars adoptats.9

(1)
1. {nombre / persona} —» i) /z/ si 2[-pl] / (-[imperatiu])

ü) /m/ si l[+pl]

iii) /w/ si 2[+pl]

iv) /n/ si 3[+pl]

será tractada en aquest mateix capítol en fer referencia ais processos fonológics i es postulará 1 existencia de sois
dues manifestacions al-lomórfiques de l’arrel de beure.

8
Malgrat que només les terminacions són susceptibles de manifestar els comportaments regulars, sembla que la

presencia d’un determinat radical, en el cas de les solucions inicialment polimórfiques, pot teñir conseqüéncies
importants a l’hora d’establir la flexió verbal d’un determinat verb. Les implicacions d’aquesta afirmació es
podran apreciar al llarg de la descripció verbal dialectal desenvolupada més endavant —cf. especialment, les
representacions d’imperfet d’indicatiu del verb beure en catalá occidental.

Aqüestes regles són una adaptació de les regles expressades a Perea (1993) en relació amb els models verbals
esmentats.
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2. {mode/temps} —> i) /u/ J7 present indicatiu 1 [-pl] / (-[II,+ext])

*) hl j/ present indicatiu 2[-pl], 3 / P]
imperatiu 2 [-pl]

iii) /b9/ X/ imperfet indicatiu / [T]

iv) 19/ x/ imperfet indicatiu / (-[I])

v) /ré/ JÍ futur / 1 [-pl]

vi) /rá/ x/ futur / 2[-pl], 3

vii) /ré/ « futur / 1,2 [+pl]

viii) /ría/ j/ condicional

ix) /i/ x/ present subjuntiu / l,2[-pl], 3
imperatiu / 3

X) /s/ x/ imperfet subjuntiu / l,3[-pl]

xi) /si/ x/ imperfet subjuntiu / 2[-pl], l,2,3[+pl]

3. {tema} —> i) /á/ xz [I] / imperfet indicatiu
futur

infinitiu

gemndi
participi

ü) /é/ x/ (-[III]) l,2[+pl] present indicatiu
present subjuntiu
imperatiu

iii) /í/ x/ (-[I]) imperfet indicatiu

iv) /í/ X/ [III] / 1,2 [+pl] present indicatiu
present subjuntiu
imperatiu
futur

imperfet subjuntiu
infinitiu

gemndi
participi

V) /é/ x/ (- [III]) imperfet subjuntiu

vi) /é/ x/ pi] / gemndi

vü) /ti/ x/ [II] / participi
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4. {extensió} —> /g/ jv [II,+ext] / present indicatiu 1 [-pl]

present subjuntíu
imperfet subjuntíu
imperatiu l[+pl], 3
participi

ií; /éj/ si pil,+ext] / present indicatiu l,2[-pl], 3
present subjuntíu l,2[-pl], 3
imperatiu 2[-pl], 3,

5. {mode} —> i) /f/ si infinitiu

ü) /nt/ si gerundi
iii) /d/ si participi

A causa de la interacció modular esmentada, les regles morfológiques limiten, d’una banda,
amb les regles sintáctiques, productores de representacions gramaticals i, d’una altra, amb les

regles fonológiques, que converteixen les representacions fonológiques deis segments

morfológics, organitzats en mots, en les representacions fonétiques corresponents.

Algunes de les regles morfológiques formulades serán comunes a una o a més d’una varietat
dialectal; d’altres, pero, no s’aplicaran en determinades varietats, i, encara, els paradigmes
verbals regulars d’algunes varietats dialectals faran ampliar numéricament aqüestes regles o les
modificaran. En l’epígraf § III. 1. del tercer volum, destinat a sistematitzar els resultats de les
dades verbals obtingudes a partir de la comparació intradialectal de les representacions

fonológiques deis diversos morfs que configuren els paradigmes deis verbs regulars,
s’explicitaran les modificacions que poden experimentar aqüestes regles en cadascuna de les
varietats examinades.

A tall d’exemple, i partint de les solucions de la varietat estándard, el resultat d’aplicar aqüestes
regles a representacions introduides peí component sintáctic del tipus ‘imperfet subjuntíu’,
‘2[+pl]’ sobre el lexema CANTAR será la següent representado fonológica:
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(2)
Forma finita = ‘cantar’ (/kánt/ classe [I]), ‘imperfet subjuntiu’, ‘2[+pl]’

arrel extensió tema mode/temps nombre/persona

lili 1
kánt 0 é si z

La representació fonológica presentará, dones, la següent estructura morfológica, un cop

esporgades les branques que no han rebut assignació:

arrel + tema + mode/temps + nombre/persona = /kánt+é+si+z/

Atés que l’estructura morfológica que poden presentar els paradigmes verbals deis models

regulars corresponents a cada classe verbal pot modificar-se en fundó de la varietat dialectal,
es desenvoluparan a continuado, en relació amb l’estándard, les diverses estructures

morfológiques que configuren el paradigma de cada verb regular i que han estat el resultat

d’aplicar uns determináis requeriments sintáctics a les regles morfológiques esmentades.
Prenent les realitzacions verbals regulars de l’estándard com a referencia es podrá delimitar
més endavant el grau de similitud o de dissimilitud que presenten els resultats regulars de les
diverses varietats dialectals des del punt de vista de l’estructura morfológica.

(3)
Classe [I]
Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

X T M X T M X T M

Present Indicatiu Imperfet Indicatiu Futur Condicional

X+ M/T X+ T + M/T X+ T + M/T X+ T + M/T
X+ M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X+ M/T X+ T + M/T X+ T +M/T X+ T +M/T
X+ T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X+ T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X+ M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
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Present Subjuntiu Imperfet Subjuntiu Imperatiu
X+ M/T X+ T+ M/T
X + M/T + N/P X+ T + M/T+ N/P X+ M/T
X + M/T X+ T+ M/T
X+ T + N/P X+ T + M/T+ N/P X+ T + N/P
X+ T + N/P X+ T + M/T+ N/P X+ T + N/P
X + M/T + N/P X+ T + M/T+ N/P

Classe [II]10
Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

X M X T M X M

Present Indicatiu

[II,-ext|
Present Indicatiu

[II,+ext]
Imperfet Indicatiu Futur Condicional

X+ M/T X+EXT X+ T + M/T X+ T + M/T X+ M/T
X+N/P X+N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ M/T + N/P
X X X+ T + M/T X+ T +M/T X+ M/T
X+ T + N/P X + T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ M/T + N/P
X+ T + N/P X+ T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ M/T + N/P
X+N/P X+N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ M/T + N/P

Present Subjuntiu
[II,-ext]

Present Subjuntiu
[II,+extl

Imperfet Subjuntiu
[11,-ext]

X+M/T X+ EXT + M/T X+ T+ M/T
X +M/T + N/P X+ EXT +M/T+ N/P X+ T + M/T+ N/P
X +M/T X + EXT+ M/T X+ T+ M/T
X+ T + N/P X+ T + N/P X+ T + M/T+ N/P
X+ T + N/P X+ T + N/P X+ T + M/T+ N/P
X +M/T + N/P X+ EXT + M/T + N/P X+ T + M/T+ N/P

Imperfet Subjuntiu
[II,+exf|

Imperatiu
[II,-ext]

Imperatiu
[H,+ext[

X+ T+ M/T
X+ T + M/T+ N/P X+ M/T X+ M/T
X+ T+ M/T
X+ T + M/T+ N/P X+ T + N/P X+ EXT + T + N/P
X+ T + M/T+ N/P X+ T + N/P X+ T + N/P
X+ T + M/T+ N/P

Classe [III]
Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

X T M X T M X T M

111 Quan l’estructura morfológica és idéntica en les subclasses [11,-ext], [II,+ext], [III,-ext] i [III,+ext] no es
diferencien els resultats de les dues subclasses,
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Present Indicatiu

[III,-ext)
Present Indicatiu

fIII,+ext]
Imperfet Indicatiu Futur Condicional

X+ M/T X+ EXT + M/T X+ T + M/T X+ T + M/T X+ T + M/T
X+N/P X+ EXT + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X X + EXT X+ T + M/T X+ T +M/T X+ T +M/T
X+ T + N/P X+ T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X+ T + N/P X+ T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P
X+ N/P X+ EXT + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P X+ T + M/T + N/P

Imperfet Subjuntiu
[III,-ext]

Imperfet Subjuntiu
[III,+ext]

Imperfet Subjuntiu Imperatiu
|III,-extl

Imperatiu
[III,+ext]

X+ M/T X+ EXT + M/T X+ T+ xM/T
X+ M/T+ N/P X+ EXT + M/T+ N/P X+ T + M/T+ N/P X X+EXT

X + M/T X + EXT + M/T X+ T+ xM/T
X+ T + N/P X + T + N/P X+ T + M/T+ N/P X + T + N/P X + T + N/P
X+ T + N/P X + T + N/P X+ T + M/T+ N/P X + T + N/P X + T + N/P
X+ M/T + N/P X+ EXT + M/T + N/P X+ T + M/T+ N/P

Les formes fonológiques resultants de l’aplicació de les regles morfológiques experimenten
també altres processos que els fan adoptar la forma fonética definitiva.

En primer lloc, la Regla de Desaccentuaáó (Mascaró 1983: 73-75) l’objecte de la qual és esborrar
tots els accents, excepte el darrer.

[+sil] -> [-acc] / ## X Y [+acc] Z ##

(on les variables X, Y, Z poden ser 0 i no contenen límits de mot)

L’aplicació d’aquesta regla es fonamenta, com s’ha esmentat en l’epígraf § 3.2.2. d’aquest
volum, en la hipótesi de Mascaró, segons la qual ‘Taccent, en comptes de ser un tret afegit
durant la derivado, és, com d’altres trets segmentáis, part de la representado subjacent deis
morfemes” (Mascaró 1983: 39). En els casos en qué el mot conté un sol segment morfológic
básic accentuat, l’accent d’aquest segment esdevé l’accent del mot; en els casos en qué el mot
conté més d’un segment morfológic básic accentuat, l’accent de l’últim segment esdevé
l’accent del mot. Peí que fa a la tonicitat, cal considerar que una part deis segments

morfológics básics són tónics —el segments morfológics del tipus arrel, tema i,
addicionalment, els segments relacionats amb mode/temps corresponents al futur real i al
futur hipotétic— i la resta, átons.

En segon lloc, les regles fonológiques poden actuar sobre les representacions subjacents i les
convertirán, un cop esdevingudes monoaccentuals, en les formes fonétiques concretes.
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El pas de les representacions subjacents a les realitzacions fonétiques —explicitades mes

endavant a (4)— es realitza a través de 1’aplicació de diversos processos fonológics. Aquests
processos, que s’explicitaran a continuació, posseeixen un carácter general, atés que no afecten
solament l’ámbit verbal, i, per bé que reflecteixen la pronúncia estándard, són aplicables en un

bon nombre de localitats de Tarea del catalá oriental i del pirinenc oriental. Es distingeixen, en
primer lloc, els processos que afecten el vocalisme deis que afecten el consonantisme:

a) Vocalisme:
1. Reducció vocálica de la serie anterior. Afecta totes les formes deis verbs cantar, perdre, beure i
sentir que no posseeixen l’accent en el radical.
2. Inserció d’epéntesi. Justifica diverses solucions fonétiques: en primer lloc, Taparició del so

[a] en les terceres persones del plural del present d’indicatiu deis verbs de les classes [II] i [III],

i, addicionalment, a 2[-pl] d’aquest mateix temps en el verb servir., la preséncia de [a], que

ocorre entre dues consonants sibilants; en segon lloc, Taparició de [a] en Tinfinitiu deis verbs

model de la classe [II].

b) Consonantisme:
3. Ensordiment d’obstruents fináis. S’aplica sistemáticament al segment /z/ de 2[-pl],
relacionat amb nombre/persona, a la representado de mode —/d/— del participi de tots els
verbs, quan es troba en posició final, i al segment extensió que es manifesta a 1 [-pl] del present
d’indicatiu deis verbs de la classe [II,+ext].

4. Espirantització d’oclusives sonores mediáis. Dona compte deis allófons [y], []3] i [6] que

apareixen en els casos en qué els segments oclusius (pertanyents a Tarrel o a l’extensió

—/g/— o al mode—/d/—) es troben en posició intervocálica.
5. Assimilació homorgánica al punt d’articulació de la consonant següent. Afecta el radical del
verb sentir i, addicionalment, el segment nasal que integra la representado del gerundi, quan se

sensibilitza, el qual experimenta assimilació a la dental següent.
6. Caiguda d’oclusives fináis o seguides de /z/ darrere consonants homorgániques. S’aplica
per justificar la forma fonética del gerundi el segment final del qual cau en posició final.
Aquesta regla també opera sobre arrels: a 3[-pl] del present d’indicatiu i a 2[-pl] de Timperatiu
del verb sentir i també dona compte de les realitzacions fonétiques de 2,3 [-pl] del present
d’indicatiu del verb perdre, amb caiguda del segment oclusiu final de Tarrel.
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7. Caiguda de /f/ final precedida de vocal tónica. Explica les formes superficials deis infinitius
deis verbs model de les classes [I] i [III], que són arrizotónics. En relació amb aquests procés,
és rellevant de determinar l’abast d’aquesta caiguda; és a dir, si s’aplica a tots els contextos

possibles: en posició final absoluta, seguit de clític comencat amb vocal o seguit de clític
comen9at amb consonant.

Cal afegir a aquests processos generáis, una regla que simplifica l’arrel del verb beure i que será

operativa també en l’ámbit deis diversos dialectes examinats. El verb beure presenta —segons

Viaplana (1986) i Perea (1993)— tres realitzacions al-lomórfiques del radical que, aparentment,
es troben en distribució complementaria —[béw] ~ [béJ3] ~ [bé].11 Una observació atenta deis
contextos fa pensar en la impossibilitat del contacte entre l’oclusiva final del radical i
l’increment velar —cf. /béb/+/g/ + /é/ + /m/—> [bayém]. A mes, la confrontació amb

alguns resultats dialectals del present d’indicatiu [beyém]-[beYéw] en contraposició a [be[3ém]-

[be[3éw] sembla suggerir que l’increment velar s’adjuntaria a una arrel del tipus /béb/.

Així, en el cas de beure, en lloc de suposar que el segment velar s’adhereix a una arrel que
termina en vocal, es podria posmiar que l’arrel presenta en aquest cas una solució /béb/ i, per

tant, el polimorfisme doble —/béw/ i /béb/, general a altres ámbits morfológics12— i no

triple —/béw/, /béb/ i /bé/. En conseqüéncia, l’adjunció de l’element velar provocarla la

caiguda del segment oclusiu sonor a causa de la generado d’una estructura consonantica del

tipus */beb+g+é+s/.

Quant a l’ámbit d’aplicació de la regla sembla, en un primer moment, que caldria limitar-la a

l’ámbit verbal, atés que en l’ámbit nominal són perfectament factibles formes compostes del

tipus ‘ca[bg]ros’, que ultrapassen la frontera del mot ([káb#grós])13 així com formes prefixades:

subgaleal, subgladal, subglenoidal, subg/obós, subglobulós, subgol, subgravetat, subgrup.u Tanmateix, dins
l’ámbit del mot no es produeix mai aquest contacte, que només té lloc entre el límit de mot en
fenómens de composició o en la derivació per prefixació.

11 Com s’ha comentat en el capítol anterior, malgrat que presenta una allomorfia en el radical, aquest fet no es
considera una conducta irregular sino atípica.

12 Cf. l’alternanca no[w]~no[J3]a en diverses varietats dialectals.
13 Cf. DeCesaris (1988: 98).
14 De fet, es tracta de les úniques formes possibles que presenten la seriado ‘b+g’, incloses a Rafel (dir.) (1996).
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El mateix fenomen de caiguda ocorre en el verb perdre en temps en qué determinades varietats
valencianes inclouen un segment velar —cf. [perd+ém] - [pér+k] i també en el present

d’indicatiu d’algunes localitats, de manera que les solucions [perdém]~[pergém]15 contrasten.

Davant aqüestes situacions, mes que considerar una aHomorfia en el radical, es pot postular,
també en el cas de perdre, una forma básica que inclou el segment dental final del radical, pero

que s’elimina en contacte amb l’extensió velar. En l’ámbit nominal no es produeix mai el
contacte *[dg].

El verb beure, un cop s’ha eliminat rhipotétic [bé], resta amb una doble aHomorfia de l’arrel

/béw/~/béb/. Aquesta solució es representa en l’entrada léxica a través d’una regla que recull

l’altemanga /w/~/b/ en el darrer segment de Parrel. Aquesta regla de relació, que distribueix
els dos al-lomorfs fonológics, s’adequa a la proposta de Hooper (1976) i té la característica de

presentar alhora la distribució contextual deis dos elements altemants.

A continuació, les taules de (4) associen, un cop segmentades, les representacions fonétiques
deis verbs presos com a models regulars en relació amb l’estándard amb les representacions

fonológiques corresponents.

15 Cal destacar que, tot i que provoca el mateix resultat (la caiguda de l’element oclusiu final del radical) el
comporrament del radical de beure i perdre és substancialment diferent en relació amb les altemances que poden
presentar.



Análisi descriptiva preliminar 118

(4) Classe [I]: Representadofonológica Representado fonética

Infinitiu
Gerundi

Participi
Present Indicatíu

Imperfet Indicatíu

Perfet simple

Futux

Condicional

Present Subjuntiu

Imperfet Subjuntiu

A EXT T M/T M N/P A EXT T M/T M N/P

kánt á ksnt á

kánt á nt ksnt á n

kánt á d ksnt á t

kánt u kánt u

kánt 3 z kánt 3 s

kánt 3 kánt 3

kánt é m ksnt é m

kánt é w ksnt é w

kánt 3 n kánt 3 n

kánt á bs ksnt á Bs
kánt á b3 z ksnt á |3s s

kánt á bs ksnt á ps
kánt á bs m ksnt á |3s m

kánt á b3 w ksnt á |3s w

kánt á bs n ksnt á (3s n

kánt í ksnt 1

kánt á f3 z ksnt á rs s

kánt á ksnt á

kánt á f3 m ksnt á C9 m

kánt á f3 w ksnt á C9 w

kánt á T3 n ksnt á rs n

kánt á ré ksnt 3 ré
kánt á rá z ksnt 3 rá s

kánt á rá ksnt 3 rá

kánt á ré m ksnt 3 ré m

kánt á ré w ksnt 3 ré w

kánt á rá n ksnt 3 rá n

kánt á ris ksnt 3 rís

kánt á rís z ksnt 3 ris s

kánt á ris ksnt 3 rís

kánt á ris m ksnt 3 ris m

kánt á ri3 w ksnt 3 ris w

kánt á rís n ksnt 3 ris n

kánt i kánt i

kánt i z kánt ¡ s

kánt i kánt ¡

kánt é m ksnt é m

kánt é w ksnt é w

kánt i n kánt i n

kánt é s ksnt é s

kánt é si z ksnt é si s

kánt é s ksnt é s

kánt é si m ksnt é si m

kánt é si w ksnt é si w

kánt é si n ksnt é si n

kánt 3 kánt 3

kánt i kánt i

kánt é m ksnt é m

kánt é w ksnt é vv

kánt i n kánt i n

Imperatiu
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Classe [11,-ext]:

Infinidu

Gerundi

Partícipi
Present Indicatiu

Imperfet Indicatiu

Perfet simple

Futur

Condicional

Present Subjuntiu

Imperfet Subjuntiu

Representadofonológica Representadofonética
A E T M/T M N/P A EXT T M/T M N/P

DÉrd r pérd r(a)
perd é nt pard é n

perd ú d pard ú t

pérd u pérd u

pérd z per s

pérd pér1
pérd é m pard é m

pérd £ w pard é w

pérd n pérd n

pérd 3 pard i 3

pérd 'l 3 z pard ¡ 3 s

pérd -J 3 pard 3

pérd 3 m pard i 3 m

pérd 3 w pard •j 3 w

pérd 1 3 n pard < 3 n

pérd 1 pard 1

pérd é f3 z pard é í*3 s

pérd é f3 pard é í*3

pérd é f3 m pard é P3 m

pérd é f3 w pard é f3 w

pérd é rs n pard é T3 n

pérd f3 pard ré

pérd rá z pard rá s

pérd rá pard rá

pérd re m pard ré m

pérd ré w pard ré w

pérd rá n pard rá n

pérd ris pard ris

pérd ris z pard rls s

pérd ris pard rls

pérd ris m pard rís m

pérd ris w pard ris w

pérd rls n pard ris n

pérd pérd

pérd z pérd s

pérd pérd

pérd é m pard é m

pérd £ w pard £ w

pérd i n pérd i n

pérd é s pard é s

pérd é si z pard é si s

pérd é s pard é s

pérd é si m pard é si m

pérd é si w pard é si w

pérd é si n pard é si n

pérd pérd

pérd i pérd i

pérd 8 m pard é m

pérd é w pard 8 w

pérd i n pérd i n

Imperatiu
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Classe [II,+ext]:

Infinitiu
Gemndi

Partícipi
Present Indicatiu

Imperfet Indicatiu

Perfet simple

Futur

Condicional

Present Subjuntiu

Imperfet Subjuntiu

Representadofonológica Representadofonética
A EXT T M/T M N/P A EXT T M/T M N/P

béw r béw r(3)
béb é nt ba(3 é n

béb f) ú d b3 Y ú t

béb q bé k
béw z béw s

béw béw

béb é m bs|3 é m

béb é w bs(3 é w

béw n béw 3 n

béb •¡ 3 bs(3 i 3

béb -j S z bs(3 i 3 s

béb -j 3 bs(3 i 3

béb 3 m bsft i 3 m

béb 3 w bs(3 i 3 w

béb 3 n bs|3 i 3 n

béb a l bs Y í
béb q é T3 z bs Y é r3 s

béb q é P3 bs Y é rs

béb q é f3 m bs Y é rs m

béb q é f3 w bs Y é r3 w

béb q é f3 n bs Y é rs n

béw ré bsw ré
béw rá z bsw rá s

béw rá bsw rá

béw ré m bsw ré m

béw ré w baw ré w

béw rá n bsw rá n

béw rls baw rís

béw rís z baw rís s

béw rís baw rís

béw rís m baw rís m

béw rís w baw rís w

béw rís n baw rís n

béb q i bé Y
béb q i z bé Y s

béb q i bé Y
béb q 6 m c Y é m

béb q é w bs Y é w

béb q i n bé Y i n

béb q é s bs V é s

béb q é si z bs Y é si s

béb q é s bs Y é s

béb q é si m bs Y é si m

béb q é si w bs Y é si w

béb q é si n bs Y é si n

béw béw
béb q i bé Y i

béb q 8 m bs Y é m

béb é w bafl é w

béb 2 i n bé 1 i n

Imperatiu
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Classe [III,-ext]:

Infmitiu
Gerundi

Participi
Present Indicatiu

Imperfet Indicatiu

Perfet simple

Futur

Condicional

Present Subjuntiu

Imperfet Subjuntiu

Representadofonológica Representadofonética
AR EX T M/T M N/P AR EX T M/T M N/P

sént í r sant 1

sént 1 nt sant 1 n

sént i d sant 1 t

sént u sént u

sént z sén s

sént sén

sent •j m sant m

sent w sant w

sént n sént 3 n

sént S sant •¡ 3

sént 3 z sant 3 s

sént 3 sant 3

sent 3 m sant 3 m

sent 3 w sant 3 w

sént *x 3 n sant 3 n

sént i sant l

sént -j f3 z sant rs s

sént f3 sant T3

sent f3 m sant rs m

sent T3 w sant -j rs w

sént ■¡ f3 n sant -j rs n

sént i ré sant ré
sént •¡ rá z sant rá s

sént ■j rá sant rá

sent ré m sant ré m

sent 1 ré w sant ré w

sént rá n sant rá n

sént •¡ ría sant ris

sént ■¡ ría z sant ri3 s

sént ■¡ ría sant rís

sent rís m sant rís m

sent ri3 w sant rís w

sént ría n sant rís n

sént i sént

sént i z sént s

sént i sént

sent I m sant 1 m

sent 1 w sant 1 w

sént i n sént i n

sént s sant í s

sént 1 si z sant 1 si s

sént 1 s sant i s

sent 1 si m sant 1 si m

sent 1 si w sant i si w

sént 1 si n sant i si n

sént sént

sént i sént i

sent I m sant 1 m

sent 1 w sant I w

sént i n sént i n

Imperatiu
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Classe [III,+ext]:

Infinitiu

Gerundi

Participi
Present Indicatiu

Imperfet Indicatiu

Perfet simple

Futur

Condicional

Present Subjuntiu

Imperfet Subjuntiu

Representadofonológica Representadofonética
A EXT T M/T M N/P A EXT T M/T M N/P

sérb 1 r ssrb 1
sérb í nt ssrb í n

sérb í d ssrb 1 t

sérb éf u ssrb éf u

sérb éf z ssrb Éf 3 s

sérb éf ssrb éf
sérb ■j m ssrb -j m

sérb w ssrb w

sérb éf n ssrb éf 3 n

sérb •¡ 3 ssrb 3

sérb 3 z ssrb 3 s

sérb 3 ssrb 3

sérb -j 3 m ssrb -j 3 m

sérb 3 w ssrb •¡ 3 w

sérb 3 n ssrb -j 3 n

sérb 1 ssrb 1

sérb •j f3 z ssrb rs s

sérb P3 ssrb ■¡ rs

sérb -j P3 m ssrb ■j f3 m

sérb f3 w ssrb rs w

sérb ■j f3 n ssrb rs n

sérb •¡ T3 ssrb ré

sérb rá z ssrb rá s

sérb rá ssrb rá

sérb -j ré m ssrb ré m

sérb ■¡ ré w ssrb ré w

sérb ■j rá n ssrb rá n

sérb ■¡ rís ssrb rís
sérb •J ris z ssrb rís s

sérb ■¡ rís ssrb rís

sérb •j rís m ssrb rís m

sérb ■J ri3 w ssrb rís w

sérb rís n ssrb rís n

sérb éf i ssrb éf
sérb éf i z ssrb éf s

sérb éf i ssrb éf
sérb 1 m ssrb 1 m

sérb 1 w ssrb i w

sérb é,f i n ssrb éf ¡ n

sérb 1 s ssrb 1 s

sérb 1 si z ssrb i si s

sérb 1 s ssrb 1 s

sérb 1 si m ssrb 1 si m

sérb 1 si w ssrb 1 si w

sérb 1 si n ssrb 1 si n

sérb éf ssrb éf
sérb éf i ssrb éf i

sérb í m ssrb 1 m

sérb 1 w ssrb i w

sérb iL_ i n ssrb ií_ i n

Imperatiu
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Abans de descriure els verbs regulars de cadascuna de les localitats que formen part de les
árees dialectals establertes per Alcover, s’examinaran els criteris de segmentado morfológica

adoptats en la descripció verbal, els quals s’aplicaran en un primer moment a la varietat
estándard. Amb aquesta aproximado s’ubicaran de manera general els morís que encaixen en

una casella morfológica determinada. Es obvi afirmar que com més próxima a l’estándard es

troba el dialecte examinat, menys divergirá del model proposat per a aquesta varietat. En la
mesura, pero, que una varietat s’allunya de l’estándard, caldrá prendre noves decisions en

relació amb la resituació i la funcionalitat de cadascuna de les representacions fonológiques
deis morís que poden estar associades amb un determinat morfema. Els resultáis de la

segmentado efectuada sobre les dades de íestándard s’aplicaran a les solucions verbals de les
diferents árees dialectals, tot i que en algún cas poden ser susceptibles de modificado.

A continuado, s’explicitaran els criteris que justifiquen la segmentado de les formes verbals en

segments morfológics o morís que estableixen una relació directa —i indirecta— amb les
unitats gramaticals següents: nombre/persona, mode/temps, mode, classe léxica i subclasse
léxica.

5.1. SEGMENTACIÓI ANÁLISI

La descripció deis verbs regulars proposada en aquest treball, i que es desenvolupará en el

present apartat prenent íestándard com a referéncia, es fonamenta en la segmentado

morfológica duta a terme a Viaplana (1984, 1986), amb la incorporado de certs retocs i
ajustaments. Aquesta segmentado parteix de la considerado deis morfemes com a unitats

gramaticals abstractes que es manifesten a través deis morís —els segments morfológics
mínims amb significado. Els al-lomorfs són els morís amb el mateix significat i que es troben
en distribució complementária. La delimitado i la determinado deis morfemes es realit2a
aplicant el criteri de la recurréncia; és a dir, comparant les formes deis mots entre si i
observant els elements que es repeteixen.

Les relacions que es poden establir entre morís i morfemes obeeixen a diverses possibilitats.
En el cas deis sistemes aglutinants, les relacions són sempre de carácter biunívoc (un morf es
correspon amb un sol morfema, i viceversa (CANTAR <-> /kánt/)); en el cas deis sistemes
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flexius, a més de la connexió esmentada, les relacions poden manifestar graus diversos de

complexitat:16

a- Una mateixa unitat gramatical pot estar relacionada alternarivament amb més d’un segment

morfológic subjacent. Aixó implica la presencia de diversos al-lomorfs.

(5)
Teñir

A
/tén/ /tín/

b- Un únic segment morfológic pot estar relacionat amb més d’una unitat gramatical alhora.

(6)
Nombre / Persona

I
/m/

c- No és acceptable, pero, per raons empíriques, que una unitat gramatical estigui només
relacionada amb una abséncia de segment: A —> 0. En efecte, sempre hi ha d’haver una
constancia física de les unitats postulades. Tret de casos idiosincrátics, en catalá, almenys des
de la perspectiva de l’estándard, sembla que no hi ha cap mostra de l’existéncia del masculí

([pstít + a] > [a] presencia de marca de femení; [patít + 0] > [0] abséncia de marca de

masculí) ni del singular ([árk + s] > [s] presencia de marca de plural; fonológicament /z/;17

[árk + 0] > [0] abséncia de marca de singular). Davant d’aquest fet, al llarg de Panálisi verbal,
els morfemes corresponents a nombre, tradicionalment dividits en singular i en plural, es

denominaran ara [-pl] i [+pl], respectivament, ja que es prenen només com a referéncia les
unitats que tenen una constancia física en la realitat de la llengua.

16 Es defineixen solament les relacions possibles entre morfs i morfemes que es poden establir en catalá; es
deixen de banda les que tenen Uoc en altres llengües, on, com en el cas del grec, una unitat gramatical pot estar
relacionada amb dos segments morfológics simultániament.
r Yegeu Mascará (1985), peí que fa al carácter sonor d’aquest segment morfológic de nombre/persona. En la

descripció verbal subsegüent, la majoria de localitats compten amb aquesta representado en la 2a persona, tret de
l’área de l’apitxat.
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d. És factible, pero, la possibilitat que una unitat gramatical estigui relacionada simultániament
amb un segment morfológic i amb una abséncia de segment, quan tots dos es troben en

distribució complementaria.

Quant a la tipologia de les unitats gramaticals, cal partir, seguint Viaplana (1986), de la
distinció entre unitats gramaticals substantives, que es troben presents en l’estructura del mot

(mode, temps, nombre, persona...) i unitats gramaticals formáis, no presents en l’estructura del
mot, pero que indiquen classe i subclasse léxica i determinen el comportament d’un mot en el
seu procés de flexió.

De l’aplicació del criteri de la recurrenda no sempre es desprenen uns resultats totalment
satisfactoris; en els casos d’indefinició cal aplicar el criteri de la congruencia lingüística (Viaplana

1986). Així, quan el criteri de la recurrencia permet mes d’una segmentado, el segon criteri
esdevé imprescindible. En el cas del segment [í] de [paróla] hi ha l’opció de la segmentado en

[í]—[a] o [la]. Des del punt de vista de la congruencia lingüística sembla mes adient de

considerar válida la primera opció i, d’aquesta manera, poder donar compte del segment [i]
deis derivats18 deis verbs de la classe [II], que, d’altra manera, no tindria justificació, i associar
la vocal tónica amb la vocal temática:

(7)

[astim+3+sjó]19 [psró+i+sjó] [tra+i+sjó]

▼ ▼ ▼

[astim+á+fte] [paró+í+a] [tra+í+m]

La vocal temática actúa en els verbs com a delimitadora de classe verbal, per bé que entre les
classes [II] i [III] existeixen coincidéncies formáis, que, en altres casos, apareixeran també
entre les classes [I] i [II]. Les vocals temátiques són el indici de la pertinencia d’un verb a una

classe morfológica determinada i donen compte del comportament general d’un verb.

18 Les vocals temátiques també actúen en la derivació, com va anticipar DeCesaris (1988) i ha argumentat Sifre
(1995). Aquest fet té implicacions teóriques importants a l’hora de considerar la divisió entre flexió i derivació,
d’una banda, i de determinar el seu emplacament —si s’ubica en el mateix component de la gramática o en
diferents components—, d’una altra.

19 Aquests exemples confirmen que la vocal temática no només participa en els processos flectius sino també en
els derivatius; per tant, en el comportament de la vocal temática s’aprecien simultániament propietats flexives i
derivatives.
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A l’hora de classificar els morfs i de formular les regles morfológiques, cal considerar les
relacions directes (Viaplana 1986), que s’estableixen de manera immediata entre morfs i
morfemes, i les relacions indirectes, que s’originen per raons contextuáis.
Així,

(8)

[kant+é+s]

Mode / Temps Nombre / Persona

Subjuntiu / Present 3[-pl]

Aquest tipus de relacions, que podrien considerar-se irrellevants, adopten en la present

descripció un valor determinant a causa deis efectes que posseeixen en la segmentació de les
formes verbals.

Els morfs verbals de carácter flectiu —els que fan referencia a mode/temps i a

nombre/persona, pero també els que están relacionats amb extensió i tema— no estableixen
una relació exclusivament biunívoca amb les unitats gramaticals corresponents que intervenen
en el procés de flexió. Així, el segment morfológic de futur [ré], relacionat directament amb

mode/temps, está relacionat indirectament amb l[-pl]; és a dir, amb nombre/persona.

L’establiment de les relacions directes o indirectes no és sempre una tasca senzilla, peí fet que
en alguns casos l’opció depén del punt de vista adoptat. Justament aquesta decisió genera

discrepáncies en el tractament de diversos morfs, com ara l’extensió velar, que apareix en els
verbs de la classe [II], o del segment [u], que es manifiesta en la la persona del plural del

present d’indicatiu.

La classificació deis segments morfológicament rellevants es duu a terme sobre la base de la
seva relació directa amb les unitats gramaticals. Així, dins aquest esquema, es parteix de sis
classes diferents de morfs connectats amb llurs respectives unitats gramaticals:
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(9)
Morfs: Arrel Extensió Tema Mode/Temps Mode20 Nombre/Persona

'’ 'r ' ' ir

Morfemes: LEXEMA SUBCLASSE CI.ASSE MODE/TEMPS MODE NOMBRE/PERSONA

VERBAL VERBAL

Aquests pressupósits, basats en una concepció generativa, tenen l’avantatge de simplificar
notablement la descripció deis sistemes flexius, com és el cas del verb catalá, partint, d’una
banda, de l’establiment de relacions entre els segments morfológics i les unitats gramaticals

corresponents i, d’una altra, comptant en el pía morfológic amb un nombre reduit de regles

generadores d’estructura morfológica, que poden divergir de dialecte a dialecte, i d’un nombre
no massa elevat de regles d’assignació de les representacions fonológiques deis morfs —cf. (1).

Com s’ha dit anteriorment, la determinació deis verbs regulars en aquest treball respon
básicament a la proposta de Viaplana (1984), utilitzada en la descripció deis verbs del valencia
central, i de Viaplana (1986), peí que fa a la descripció deis verbs del catalá central —en

realitat, de l’estándard respectiu—, i que fou posteriorment assumida —amb petits retocs— a

Perea (1993). El tractament que rebran les formes verbals regulars, des de la perspectiva deis
diferents dialectes, descansa en les consideracions esmentades, amb l’addició de certs

reajustaments en determinats aspectes.

Les discrepáncies en relació amb el model de Viaplana abasten tres elements: les regles

morfológiques, la segmentació morfológica i la distribució deis morfs, peí que fa a les relacions
que s’estableixen entre aquests segments i les unitats gramaticals corresponents.

Peí que fa a les regles morfológiques, i concretament, les regles creadores d’estructura
morfológica, Viaplana presenta la següent seriado d’elements que integren les formes finites:

Les formes infinites adopten una estructura morfológica que inclouria un segment mode, el qual representa
els morfs que están directament relacionats amb infinitiu, gerundi i participi.
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Forma finita21 —> arrel+ extensió+ tema + futur + mode/temps+ nombre/persona.

Aquesta regla inclou un morf particular de “futur”, perqué Viaplana el considera desvinculat
del morf que es correspon amb mode/temps.22 Així, postula un segment únic /r/, que associa
amb les unitats gramaticals «futur real» i «futur hipotétic». Aquesta voluntat associativa
manifesta, de fet, una coincidencia formal entre els segments corresponents al futur i al
condicional i la marca d’infinitiu. Aquesta relació, prou ben coneguda des d’un punt de vista
evoludu, no pot utilitzar-se en una descripció de tipus sincrónic. D’altra banda, cap parlant
sense coneixements lingüístícs específics no associaria la consonant de futur amb la forma
d’infinitiu originaria. En oposició, dones, amb la proposta de Viaplana, en aquesta descripció
s’han relacionat el futur real i el futur hipotétic amb el morf de mode/temps, a partir d’una

triple representació: /ré/, /rá/ i /ré/, per al futur, i una representado única, /ría/, per al
condicional —ambdós temps de l’indicatiu, en definitiva.

Simultániament, aquesta opció implica alterar l’associació de morfs amb les unitats gramaticals

corresponents. Així, la relació que estableix Viaplana

(10)
Tema Futur Mode/Temps Nombre/Persona

Futur (cant+arás) 3 f á S

Condicional (cant+aries) 3 f Í3 S

21 Cal recordar que, en relació amb l’estructura morfológica que presenten les formes infinites, s’ha d’indoure el
morf corresponent a Mode, que implica les representacions corresponents a infmitiu, gerundi i participi, i,
subsidiáriament, les categories gramaticals de mode, aspecte i temps:
forma infinita —» arrel+ extensió+ tema + mode
22 Justament Viaplana utilitza aquest segment per justificar el criteri de congruencia lingüística esmentat

anteriorment —cf. Viaplana (1986). .Així, es basa en situacions del tipus [kantsré], que, a diferencia de formes
com [kant+é+m], que es pot segmentar en [kant+] (que reocorre en posició inicial en totes les formes del verb
cantar), [+é], (que reocorre en la mateixa posició en formes com [pard+é+w]), i [+m] (que reocorre en posició
final en formes com [kant+é+si+m]), admeten mes d’una segmentado. En el cas del futurs, davant les opcions:
[+ré] / [+r+]~[+é], segons Viaplana, només la congruencia lingüística recomana la segona opció com la més
indicada. Des d’aquesta óptica, sembla raonable de tractar el segment bategant com a independent de la resta. El
segment [+r+] de [pard+f+é], en aquest cas, permet de defensar l’existéncia d’una marca formal que manifesta la
presencia del futur, /+r+/, i que, de vegades, ocorre en relació amb el passat, anomenat convencionalment
condicional (en el futur hipotétic) i amb el present (futur real).
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queda modificada:

(11)
Tema Mode/Temps23 Nombre/Persona

Futur (cant+arás) 3 rá S

Condicional (cant+aries) 3 rís S

L’absorció de la representació del futur real i del futur hipotétic per part del morf de

mode/temps implica, al seu torn, una modificació en la formulado de la regla creadora
d’estructura morfológica.
Forma finita —> arrel+ extensió+ tema + mode/temps+ nombre/persona.

Altres aspectes problemátics en relació amb la representació de determinats morís serán

esbossats en els apartats següents, pero prendran eos en la descripció morfológica deis verbs

regulars de cadascuna de les árees dialectals examinades.

6.1.1. Els segments morfológics relacionats amb nombre/persona

Es considera que els segments morfológics relacionats amb nombre/persona són /z/, /m/,
/w/ i /tí/, que es corresponen amb 2[-pl], i l,2,3[+pl], respectivament. Quant a l’imperatiu,
2[-pl] no posseeix un segment relacionat amb nombre/persona (per bé que s’esperaria una

representació /z/). Sembla que aquesta abséncia es pot justificar peí fet que 2[-pl] és la
persona no marcada de l’imperatiu —com a temps d’ordre— (cf. Mascaró 1985: 107), a

diferencia de la resta de temps en qué la persona no marcada és 3[-pl].

6.1.2. Els segments morfológics relacionats amb mode/temps

Peí que fa a les representacions fonológiques i fonétiques deis paradigmes deis verbs
consideráis regulars, les diverses taules de (4) han indicat les formes possibles que els segments
de mode/temps poden manifestar segons els diferents temps verbals on ocorren. En alguns
casos, les opcions preses no desperten cap mena de problemática; en d’altres, pero, han de
rebre una justificació.

23 Clua (1999) també adopta aquesta posició. Posteriorment, Yiaplana (vegeu Lloret i Viaplana (1999)) aplica
aquesta segmentació.
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En primer lloc, cal determinar el rol que desenvolupa el segment [3] en formes de 3[+pl] del

present d’indicatiu del tipus [kantan], [péróan] o [séntan]. Inicialment, aquest element podría
ser tractat com un segment relacionat amb tema —tot i el seu carácter áton— i, per tant,
s’hauria de relacionar amb classe verbal. Tanmateix, aquesta vocal és Túnica que ocorre en

totes les classes, per la qual cosa és innecessária com a element diferenciador de classes.
D’altra banda, si es considera una vocal temática, dificulta el carácter extrem que representen

els verbs de les classes [I] i [III] enfront del carácter pont —que postula Viaplana (1986)—
deis verbs de la classe [II] i, a més, no és tónic (tret que caracteritza generalment els segments

que es relacionen amb tema).

Aquest morf va ser tractat per Viaplana (1984, 1986) com un segment relacionat amb
mode/temps, que apareix només en la classe [I], mentre que en la resta de classes té un valor

epentétic.24 En efecte, les seqüéncies fonológiques del tipus /péfd+n/ o /kánt+9+n/, són

divergents des d’un punt de vista morfológic. En el segon cas es pot establir sense problemes
el paral-lelisme en les terceres persones de [-pl] i [+pl] suggerit a Badia (1973). Així, /kánt+a/ :

/kánt+9+n/, on el plural adjunta la marca /n/ a la tercera persona. La mateixa proporció

establerta, per exemple, en verbs de la classe [II], manifesta la necessitat d’incloure una vocal

epentética (en catalá estándard sempre [9]) que completaría Testructura sil-lábica /pérd/ :

/pérd+n/. Aquest segment, incorporat a la forma verbal per un procés fonológic d’epéntesi,
demostra no teñir carácter morfológic i no estar relacionat amb cap unitat gramatical.

En canvi, la descripció dialectal contemplará com a morfológicament rellevants els segments

que en algunes localitats del pirinenc oriental apareixen en les formes verbals del tipus

[bat+9+s] / [bát+9], peí fet que són difícilment explicables com a epéntesis amb fundó
resil-labificadora. En aquests casos, i partint del paral-lelisme que s’estableix entre les terceres

persones —[bát] : [bát9n]—, que remeten a unes formes subjacents /bát/ : /bát+n/, cal

associar les solucions [bát9] : [bát9n] a sengles representacions fonológiques del tipus /bát+9/
: /bát+9+n/, que presenten uns segments morfológicament rellevants relacionats amb

24 Mascará (1978) i Sifre (1996), pero, proposen una /a/ subjacent, expressió de present d’indicatiu, per tal de
mantenir tants paral-lelismes subjacents com siguí possible entre les formes verbals. Més endavant, Sifre (1998:
336) considera que les ee que apareixen en les terceres persones del plural del present d’indicatiu consten en les
respectives entrades léxiques i, que, segons el model que segueix, s’han de consignar en els patrons de
redundancia léxica. Hi hauria, pero, una perita serie de verbs irregulars on no apareix aquesta vocal átona: están,
van,fan, són, han.
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mode/temps, justificables peí fet que són més transparents25 que les formes verbals amb
abséncia d’aquesta representació.

En segon lloc, el segment [o] de la forma [sarpéjbs], corresponent a 2[-pl] del present

d’indicatiu, no és un segment relacionat amb mode/temps ni amb cap altre morf. Peí fet de no

trobar-se present en la subclasse [III,+ext], peí que fa a l’estándard —cf. [sént+s]—, es pot

considerar originat peí contacte entre dues consonants sibilants /sarbéj+z/ i, en aquest cas, la
seva aparició és justificada mitjancant una regla d’epéntesi.

En tercer lloc, l’element [í], que apareix en la majoria de realitzacions d’l[-pl] del perfet simple,
és considerat un segment relacionat amb mode/temps. En aquest cas, tot i ser un segment

tónic, no es pot vincular amb classe verbal, atés que, tret de la classe [III], discrepa de les
vocals temátiques que presenten les altres dues classes [á] i [é] ([I] i [II], respectivament).

Aquest fet indueix a considerar que la vocal tónica que apareix a 1 [-pl] está relacionada amb

mode/temps. De fet, aquest element apareix, en general, tret d’alguna solució dialectal menor,
de manera sistemática en el perfet d’indicatiu de les tres classes.

En efecte, com s’observará més endavant, certes varietats manifesten un canvi en relació amb

la vocal que apareix en la la persona. En alguns casos, aquesta vocal es manté tónica, pero té

tendencia a assimilar-se a la vocal temática de la classe verbal on apareix —cf. ‘jo [beyé]’ i no

‘jo [beyí]’ a Sueca. Malgrat que seria possible aplicar un criteri paral-leí a l’estructura inicial:

#arrel + mode/temps#, el fet que també aparegui un increment velar /g/ sembla decantar

l’opció per relacionar el segment tónic amb tema i no amb mode/temps.

En quart lloc, s’ha de fer referencia a un deis segments més problemátics quant a la seva

ubicació morfológica: la realització [u] que es manifesta a 1 [-pl] del present d’indicatiu.

Viaplana, en una primera descripció, que modifica posteriorment, el relaciona amb la unitat
gramatical nombre/persona en les classes en qué aquesta vocal es manifesta (totes, menys la
subclasse [11,+ext], en la qual apareix l’increment velar corresponent a extensió).26

25 Cf. a § II.A.3.3 el priñcipi de transparencia postulat dins el marc teóric de la Morfología Natural.
Des d’aquesta perspectiva, sena clarament justificable relacionar també el segment velar amb

nombre/persona.
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Clua (1999), en la seva análisi de la morfología verbal valenciana, suposa també que aquest

segment esta directament relacionat amb nombre/persona, atés que apareix a l[-pl] de les
classes [I] i [III] de tots els verbs.

Des de la perspectiva de l’estándard, pero, i bandejant qualsevol justificació histórica, el
present estudi suggereix que aquest element no és pot comparar amb els morís que ocupen la
casella corresponent a nombre/persona —[s], [m], [w] i [n]—, que es manifesten en tots els

temps verbals, tret, en el primer cas, de la 2a persona de l’imperatiu. Per aquest motiu, sense
negar l’establiment d’una relació, en aquest cas indirecta, amb nombre/persona, es considera

que la relació directa té lloc amb la unitat gramatical corresponent a mode/temps; és a dir,
amb el present d’indicatiu, peí fet que el segment en qüestió només apareix en aquest temps.

Mascaró (1983) també relaciona aquest segment amb mode/temps, peí fet que en catalá
central no apareix en totes les primeres persones —i en aquest cas seria clarament relacionable
amb nombre/persona— sino només en la primera persona del present d’indicatiu de totes les

conjugacions. Es ciar que, en realitat, el morf [u] está relacionat amb mode/temps i amb

nombre/persona, pero no a 1’estil del morf portmanteau de Hockett, que vincularla
simultániament, sense establir relacions directes ni indirectes, el segment [u] amb mode/temps
i amb nombre/persona. Per contra, es pot afirmar que entre aquests morfemes aparellats
s’estableix una relació directa (mode/temps) i una relació indirecta (nombre/persona).
(12)

[kánt+u]

mode/temps nombre / persona

present indicatiu 1 [-pl]

Definint aquesta relació directa, es pot mantenir l’equilibri peí que fa a la uniformitat que

presenten els morís de nombre/persona. En efecte, [s], [m], [w], [n] són els segments

coincidents per a 2[-pl] i l,2,3[+pl], respectivament, la qual cosa converteix aquesta unitat
gramatical en la menys marcada de totes les que intervenen per definir les formes verbals.

Aquesta descripció adoptará, dones, la proposta de Mascaró (1983) peí que fa a la relació que

estableix aquest segment amb la unitat gramatical mode/temps.
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6.1.3. Els segments morfológics relacionáis amb mode

En relació amb aquests morfs, cal fer una breu al lusió a la representació del segment

morfológic de participi deis verbs de la classe [II]. El segment [úd] pot experimentar un doble
tractament. D’una banda, Wheeler (1979) considera l’element /ú/ com a marca indiscutible de

classe [II]. També Mascaró (1986) i Clua (1999) es decanten per considerar aquest segment
com un morf relacionat amb tema i no amb mode. El morf /d/ coincideix amb la marca de

mode que també apareix en les classes [I] i [II] i la /ú/ discrepa de les vocals relaciónades amb
tema /á/ i /é/ de les classes [I] i [II], respectivament.

El tractament unificat del morf /úd/ com a mode participi, proposat per Viaplana (1984 i

1986), sembla justificat, malgrat la seva tonicitat, per la voluntat d’obtenir una major
coherencia peí que fa a les diverses vocals temátiques que configuren cada classe verbal i de
fer patent el carácter mixt de la classe [II].

La present análisi, tot i considerar en un primer moment el criteri d’homogeneítat de les vocals

temátiques, suggerit per Viaplana, s’inclina, a causa del contrast que s’esdevindrá al llarg de la

descripció dialectal entre el participi habitual del verb batre (batut) i el que resulta de la
tendencia a adquirir la vocal temática de la classe [I] (batáí) en algunes varietats, per relacionar,
a efectes comparatius, el segment recurrent /d/ amb el mode participi, comú a totes les
classes, i per relacionar /ú/ amb la vocal temática que ocorre solament en els participis de la
classe [II].

Així, el contrast entre les dues realitzacions dialectals del participi de batre tindria lloc entre

[bat+ú+d]~[bat+á+d] i no entre [bat+úd]~[bat+á+d]. El fet que es tracti d’una vocal
temática atípica té l’únic efecte morfológic de requerir la formulado d’una nova regla
assignadora de segments morfológics per a la inserció d’aquest mode.

D’altra banda, i peí que fa a la coherencia de les vocals temátiques, la perspectiva dialectal obre
la possibilitat d’ampliar la serie de vocals temátiques d’una determinada classe —cf. les
realitzacions dobles sentím-sintám, que ocorren en una mateixa varietat i que estructuralment
poden ser interpretades com una seqüéncia deis morfs següents: #arrel+tema+mode/temps#,
com es justificará més endavant. La varietat en qüestió presentará com a vocals temátiques de
la classe [III], /á/, juñtament amb /í/.
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6.1.4. Els segments morfológics relacionáis amb classe léxica

Al marge de les unitats substantives esmentades, la presencia d’unitats gramaticals formáis
permetrá d’establir, com s’ha suggerit en els parágrafs anteriors, tres classes verbals
diferenciades —que comptaran amb subclasses, en el cas de les classes [II] i [III], en relació
amb l’estándard—, que es basen en l’existéncia d’una serie de vocals temátiques relacionades
amb una unitat gramatical formal, la classe léxica.

Així, el contrast entre les vocals clarament diferenciades —/á/, /é/, /í/—, que apareixen en

les formes del perfet simple de la varietat estándard —cf. Rafel (1977: 35), en referencia
directa a les vocals temátiques— permet de classificar els verbs en tres conjugacions:

I- /á/: [kantáram]

II- /é/: [taméram]

II- /í/: [partiram]

Donat que l’ús del perfet simple —tret de determináis dialectes— es restringeix básicament a

l’ámbit literari, es pot realitzar un paral-lelisme similar amb les formes de futur i de condicional

corresponents a les classes esmentades —cf. (13). En aquests temps, les classes [I] i [III]
inclouen les vocals /á/ i /í/, ara en posició átona a causa de l’acció de la regla de
desaccentuació, mentre que la classe [II] está mancada de vocal. Aquesta correlació permet així
de definir l’existéncia de tres conductes verbals diferenciades. Les vocals citades no fan

referencia a elements substantius (mode, temps, nombre o persona), sino a elements formáis

(en aquest cas, la classe léxica). S’observa, pero, que la distinció extrema entre les vocals

temátiques de cada classe només apareix en el perfet simple i, dialectalment, també a l’imperfet
de subjuntiu —cf. les solucions balears /kantásis/, /perdésis/, /sentísis/; en la resta de temps

mai no s’estableix plenament aquesta distinció.

(13)

[kant+a+ré+m] [par5+0+ré+m] [sant+i+ré+m]

I 1 I
Classe [I] Classe [II] Classe [III]

Segons Viaplana (1986), des del punt de vista de la vocal temática, i novament partint de la
varietat estándard, els verbs del tipus cantar i sentir presenten els comportaments extrems dins
la flexió del verb catalá; els verbs del tipus pendre/ beure representen el pont entre els uns i els
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altres —cf. (14). D’aquesta manera es justifica la coincidencia formal de les vocals temátiques
de la classe [II] amb les de la classe [I], d’una banda, i amb les de la classe [III], d’una altra.

(14)

[ksnt+é+m]

1
Classe [I]

[bap+é+m]

I
Classe [II]

[paró+i+a+m] [sant+i+a+m]

I I
Classe [II] Classe [III]

[sant+í+m]

1
Classe [III]

En aquest punt la present descripció s’allunya de la proposta de Mascaró (1983) segons la qual,
a causa de la distribució particular de la vocal temática, els verbs regulars de la II conjugació
són, en realitat, irregulars. La seva irregularitat consisteix a teñir una marca de conjugació
mixta, que de vegades es correspon a la conjugació I i de vegades a la II conjugació, i per
presentar una manca de vocal temática a l’infinitiu.

Prenent en consideració els comportaments temátics, es pot afirmar, adaptant ara la proposta

de Viaplana (1986), que en catalá existeixen tres classes verbals diferents. En la varietat

estándard,27 en particular, les vocals temátiques que entren en joc en cada classe són les

següents:

(15)
Classe I

Classe II

Classe III

CANTAR a

PERDRE / BEURE

SENTIR / SERVIR

s e

e e i

i

u

Partint d’aquesta consideració, es pot apreciar a (15) el carácter de transició28 que manifesten
els verbs de la classe [II] en relació amb els verbs de les classes [I] i [III].

27 Com es veurá al llarg de l’análisi de les dades de LaFlr, aquesta relació entre vocals temátiques própies d’una
determinada classe verbal es modificará segons la varietat dialectal considerada (vegeu Perea 1997d, en relació
amb l’alguerés).

28 Cf. Viaplana (1986: 401). Mascaró (1985: 115) es refereix en aquest cas a una conjugació de carácter mixt.
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Els verbs regulars segueixen 1’esquema deis verbs proposats com a model i la classe verbal
establerta figurará —juntament amb la representado básica del lexema— en l’entrada léxica

corresponent com a característica impredictible.

D’altra banda, a través de l’observació de la funcionalitat de cadascuna de les vocals

temátiques que caracteritzen una determinada classe, sembla que es pot afirmar que les
vocals—/á, é, í/— són totalment representatives de la classe verbal corresponent.—[I], [II],

[III]—; la resta, que poden ser compartides per més d’una classe alhora, en no posseir el
mateix grau de representativitat, poden considerar-se complementáries de les primeres, i, per
tant, de carácter secundari. S’estableix així un tipus de jerarquia en relació amb el valor de les
vocals temátiques que caracteritzen cada classe verbal. Aquest supósit esdevé clarament
defensable quan entren en joc les vocals temátiques que caracteritzen les tres classes verbals
esmentades des de la perspectiva de les diverses varietats dialectals.

6.1.5. Els segments morfológics relacionats amb subclasse léxica

L’existéncia de tres classes verbals es complementa, des del punt de vista de la varietat

estándard, amb la presencia d’una classe de segments, de carácter velar i palatal, que presenten

els verbs del tipus beure i servir, respectivament, i que es poden relacionar amb la unitat

gramatical subclasse léxica.

La flexió deis verbs esmentats és idéntica, respectivament, a la deis verbs del tipus perdre i sentir,
llevat del fet que, en alguns temps, els primers presenten un increment entre l’arrel i la
terminació que no mostren els segons. Les classes [II] i [III] se subdivideixen, dones, en dues
subclasses. Cal, aleshores, establir una relació amb la subclasse verbal, que manifestaran els
verbs beure i servir, peí fet de posseir, respectivament, un segment velar /g/ i un de palatal

/éj7,29 els quals es correspondran amb extensió.

29 Mascaré (1985) sosté que l’increment /ÉJ7 és un increment temátic perqué es troba en distribució
complementaria amb la vocal temática. Des d’aquesta perspectiva, el segment /g/ no presenta les mateixes
característiques. Tanmateix, el present estudi defensa que un segment i l’altre—tot i presentar divergéncies
justificables per motius histories— són elements morfológicament rellevants que es relacionen amb subclasse
verbal.
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(16)
Classe [II] Classe [III]

[-ext] [+ext] [-ext] [+ext]

1 1 1 1
0 /g/ 0 /éf/

Quant al segment palatal, la distinció genérica entre purs i incoatius ha separat tradicionalment
els verbs que compten amb un increment palatal deis que no el manifesten. La distinció entre

aquests dos tipus de verbs ha estat, en general, ben acceptada,30 básicament perqué respon a

motivacions históriques clarament definides. Aqüestes mateixes motivacions sitúen l’extensió
en contextos delimitats, i, en principi, no es produeix una expansió d’aquest segment a altres

temps o a altres persones de la mateixa subclasse verbal.

L’observació de Mascaró (1983) en relació amb la distribució complementaria que presenten

els segments morfológics corresponents a tema i extensió en aquesta subclasse, és a dir,
l’abséncia de la vocal temática quan apareix el segment palatal i la preséncia de la vocal
temática quan l’extensió és absent, és certament pertinent. Tanmateix, qualsevol vinculació de
la vocal d’aquesta extensió amb la vocal temática corresponent a la classe [III] implicarla de
modificar el nombre i la representado de les vocals temátiques que es manifesten en la classe
esmentada. Aquesta vocal és, pero, totalment uniforme, almenys des del punt de vista de
l’estándard, amb una realització única [í]. Només, i encara hipotéticament, podria establir-se
una certa relació amb l’extensió que apareix en valenciá, que pot experimentar solucions del

tipus [ís], [íj] o [íjk] en fundó de la distribució i de la varietat. La contraposició amb els
resultáis d’altres varietats dialectals desaconsella, pero, aquesta possibilitat, peí fet que

s’haurien d’admetre, com a marques temátiques, solucions distintes de [í]. Sembla, pero, més
convenient de relacionar aquesta extensió amb subclasse verbal, peí fet que, certament, es

manifesta en un subgrup de verbs de la classe [III].

A diferéncia del segment palatal que caracteritza la subclasse [111,+ext], el segment velar que
apareix en alguns verbs de la classe [II] no ha deixat de despertar controvérsies. Les diverses
consideracions que ha rebut aquest segment han estat descrites per Pérez Saldanya (1995:

Yegeu, pero, l’análisi de Roca Pons (ÍST6) i la seva caracterització deis verbs incoatius com a irregulars.
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281). D’una banda, alguns lingüistes consideren que la velar és el segment final d’un deis
aHomorfs del radical (Roca Pons 1968: 231; Mascaró 1983: 155-94; Badia 1994: 574-578).31
DeCesaris (1988) postula que es tracta d’un morí buit. Hualde (1992: 410) considera que es

tracta d’una epéntesi condicionada léxicament. Altres lingüistes defensen que és un element
morfológicament pertinent i que posseeix una independencia del radical i deis afixos flexius
(Malkiel 1974; Viaplana 1984, 1986; Perea 1993; Wheeler 1993b). Pérez Saldanya (1995: 282)
s’inclina també per considerar que es tracta d’un element morfológicament rellevant. Aqüestes
consideracions diverses provenen en alguns casos deis diferents enfocaments que ha pres la

descripció morfológica verbal. Cal teñir en compte que des d’un punt de vista historie o

etimológic la consonant velar pot teñir diverses procedéncies —cf. Molí (1991: 150 i ss).32

Wheeler (1993b: 196), sense allunyar-se d’una justificació etimológica —cf. Molí (1991)—,
associa el segment /g/ amb categories flexives particulars: amb l[-pl] del present d’indicatiu,
amb present de subjuntiu, amb imperfet de subjuntiu, amb perfet simple i amb participi
—només si es pren en consideració l’estándard. Pérez Saldanya (1995: 286) és també d’aquest
parer i afirma que en alguns dialectes del catalá el segment velar ha adquirit un valor
morfosintáctic precís: el de marca de la persona i el de marca de subjuntiu.

31 No es pot negar que, des d’un punt de vista fonétic, [w] i [g] es troben en alternaba en un nombre
determinat, per bé que redui't, de casos (cf. perdiu - perdigot, nou - noguera), tal indica Joaquina Rafel (comunicado
personal); de manera que es pot establir una relació estreta entre aquests dos segments i postular, en darrer terme,
una única forma básica, de la qual derivi l’altra solució. Una altra possibilitat rauria en l’establiment de dues
formes básiques distintes que justifiquin aquests resultats. Considerar aquesta duplicitat en l’ámbit verbal, per
exemple, en el cas de beure, presenta una certa problemática, peí fet que, tot i existir aquesta alternancia, la
distribució del segment velar és totalment sistemática. Addicionalment, el segment [w] final del radical del verb
beure está també en distribució complementária amb [[3]. Davant d’aquesta triple relació [y ]> [w] > [J3], de
carácter no transitiu, pero, es fa difícil de considerar que el segment velar pertanyi merament al radical i no
constitueixi un segment morfológicament pertinent. L’observació de les diverses formes dialectals permet de
comprovar l’expansió d’aquesta extensió velar no només en verbs de la II conjugació sino també en verbs de la
III. Les manifestacions al-lomórfiques són diverses atés que, com es veurá més endavant, la solució /g/ pot
manifestar-se també en forma de [iy] o [ey].

32 En efecte, históricament, en els verbs de la classe [III], la -k de la la persona deis verbs que posseíen aquesta
consonant etimológicament com a lletra final del radical (DICERE > dic, DUCERE > duc), l’element velar es va
interpretar com a marca de la persona, i a partir d’aquests es va estendre a tots els verbs en -ure, la qual cosa
originá formes com bec o escric. El valor de la persona també fou assumit per les formes etimológiques del tipus
estrene < STRINGO o plañe < PLANGO. Aquesta -k s’estengué també a verbs en -ndre (entenc, responc, vene..). Molí
(1991: 150) també detecta la propagació del segment velar a les primeres persones de verbs en -re (valenciá: vullc,
mallorquí: core). En el present de subjuntiu, deis verbs de la classe III que presentaven una -g etimológica
(DUCAM > duga, DICAM > diga), el segment velar es va interpretar com a marca de subjuntiu i va ser aplicat a
una señe de verbs en -re (valgui, dolgui, prengui, cregui). De la mateixa manera, en el cas de l’imperfet de subjuntiu, els
verbs que tenen el radical de present velaritzat, l’adopten també per a aquest temps (duguera - dugués, segtiera -

segués). Finalment, els perfets en -UI (o verbs que pertanyien ais tipus -SI o -I) s’adaptaren al catalá tot
experimentant la velarització de l’element consonántic -\v i el radical va passar a acabar en -k o -g, segons que
conservés o no la desinencia. Un conjunt de processos analógics contribulren a l’expansió d’aquest segment en el
perfet d’altres verbs. Peí que fa a les formes no personáis, el segment velar apareix també en els participis deis
verbs que tenen inicialment un radical velaritzat (cregut, do/gut, seguí).
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El segment velar pot ser considerat també un element independent del radical, que no

posseeix, en principi, un valor semándc concret i que la seva presencia o abséncia no depén de
factors de tipus fonológic. Optar perqué l’element velar sigui un element independent implica
considerar-lo com un segment morfológicament pertinent, el qual pot estar condicionat per
factors léxics i morfosintáctics (Pérez Saldanya 1995: 282). Així, el segment velar —almenys

peí que fa a la varietat estándard— apareix en uns contextos delimitats i predictibles d’una
subclasse verbal —cf. Viaplana (1984: 406) en relació amb la distribució del segment velar en
la subclasse [II,+ext]— i, com indica Pérez Saldanya, permet addicionalment d’establir

oposicions semántiques entre determinades formes del paradigma (beu - bec, begueu - beveii).

El darrer punt de vista examinat fins ara, que és el que adopta aquest estudi, suposa que la
consonant velar és un segment amb valor extensió situat entre l’arrel i els afixos flexius.
Estructuralment, aquesta extensió no només caracteritza una subclasse verbal sino que pot

actuar, complementáriament i per relació indirecta, com a marcador de determinades
categories morfosintáctiques. Així, el segment velar d’l[-pl] deis verbs del tipus beure, que

históricament apareix per evitar el sincretisme amb 3[-pl], es troba indirectament vinculat, des
d’un punt de vista sincrónic, i en funció de la varietat dialectal, amb la marca de primera

persona. D’altra banda, i en relació amb el mateix increment, que es manifiesta en totes les

persones del subjuntiu, a més d’ocupar la casella extensió, pot novament estar indirectament
associat amb el mode subjuntiu, atés que es manifesta tant en el present com a rimperfet.

Malgrat l’exercici d’aquesta funció indirecta, la present descripció opta en tots els casos per

incloure el segment velar en la casella corresponent a extensió.

Aquest estudi adopta una visió estrictament formal, que pren en considerado l’estructura
morfológica verbal. Es tracta, dones, de desenvolupar una análisi estructural, que compta amb
caselles on s’insereixen els diferents morís —relacionats directament amb unes determinades

unitats gramaticals— que configuren les diferents formes verbals. Les caselles poden estar
buides o plenes en funció de l’estructura —lineal (17a) o ramificada (17b)— que presenta
cadascuna de les formes verbals i que descansa en l’acció de les regles morfológiques
creadores d’estructura morfológica:

(17a)
Forma verbal (futur, 2[-pl], classe [I]) —>

arrel 4- tema + mode/temps + nombre/persona —> /kánt/ + /á/ + /fá/ + /z/
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Forma verbal (present de subjuntiu, 3[+pl], subclasse [II,+ext]) —>

arrel + extensió + mode/temps + nombre/persona —> /béb/ + /g/ + /i/ + /n/

(17b) FV

A Ext T M/T N/P

/kánt/ 0 /á/ /rá/ /z/

/béb/ /g/ 0 /i/ /n/

La segmentado proposada a (18) reladona el segment velar, que apareix a 1 [-pl] del present
d’indicatiu, amb els que es manifesten a totes les persones del perfet simple, del present de
subjuntiu, de l’imperfet de subjuntiu, d’l [+pl] de l’imperatiu i del partidpi, a través d’una
realitzadó fonológica única /g/, tenint en compte que aquesta vinculado té a veure amb la
determinado formal d’una subclasse verbal específica —la subclasse [II,+ext]:

(18)
arrel ext tema m m/t n/p

Present d’indicatiu bé k
Perfet simple bá Y é f3 s

Present de subjuntiu bé Y i

Imperfet de subjuntiu bé Y é si s

Imperatiu bá Y é m

Partidpi bá Y ú t

El tractament desenvolupat en aquest apartat, adaptat a les dades de l’estándard, s’aplicará
posteriorment a les solucions de les diverses varietats examinades. Una visió dialectal, pero,

pot oferir matisos diferents encara que no s’estableixi un canvi substancial en relació amb el
valor morfológic de l’element velar.

La taula de (19) presenta, per a cada verb adoptat com a model, els diversos elements que

contenen les classes de segments morfológics corresponents a extensió, tema, mode/temps,
mode i nombre/persona. Aquest mateix tipus de representació s’aplicará, en el tercer volum
destinat a la interpretado deis resultáis, ais paradigmes verbals regulars de cadascuna de les
árees dialectals examinades.
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• Resum

(19)
SEGMENTACIÓ MORFOLÓGICA COMPARATIVA GENERAL

Verbs regulars de la vañetat estándard

CANTAR

[I]
PERDRE

[H,-ext]
BEURE

pi,+extl
SENTIR

fIII,-extl
SERVIR

|TII,+ext]
arrel kánt pérd béb

béw

sént sérb

extensió 9 éj
tema

PRESENT INDICATIU é é 8 i 1

IMPERFET INDICATIU á í 1 í 1

FUTUR á í í

CONDICIONAL á í 1

PRESENT SUBJUNTIU é 8 8 í í

IMPERFET SUBJUNTIU é é é 1 í

IMPERATIU é é é í í

INFINITIU á 1 1

GERUNDI á é é í í

PARTICIPI á ú ú 1 1

mode-temps
PRESENT INDICATIU U,3 u u u

IMPERFET INDICATIU ba a a a a

FUTUR ré,rá,fé ré,rá,ré ré,rá,ré ré,rá,ré ré,rá,ré
CONDICIONAL ría ría ría ría ría

PRESENT SUBJUNTIU i i i i i

IMPERFET SUBJUNTIU s,si s,si s,si s,si s,si
IMPERATIU a,i i i i i

nombre-

persona
z,m,w,n z,m,w,n z,m,w,n z,m,w,n z,m,w,n

mode

INFINITIU r r r r r

GERUNDI nt nt nt nt nt

PARTICIPI d d d d d



B. La descripció dels models regulars
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1. LA DETERMINACIÓ DE LES DADES VERBALS I DE LES

LOCALITATS OBJECTE D’ANÁLISI

L’análisi que es desenvolupará a continuació té la finalitat de donar compte de la variació
verbal constatada en cadascun deis dialectes —i subdialectes— en qué Alcover dividí el
domini catalá. La descripció s’inicia repassant les formes verbals regulars de les vint-i-cinc
localitats del pirinenc oriental, i seguidament, les corresponents a les trenta-vuit localitats del
catalá oriental, les trenta-quatre del catalá occidental i les vint-i-quatre del valenciá. Peí que fa a

l’ámbit insular, el dialecte balear inclou trenta localitats, que es distribueixen en tres árees
subdialectals formades peí mallorquí, amb catorze localitats, peí menorquí, amb deu localitats
i, finalment, per l’eivissenc i el formenterer, amb sis localitats. En darrer terme, es descriuen
els paradigmes regulars de l’alguerés.

Com s’ha esmentat anteriorment, Alcover no utilitzá un criteri d’agrupació verbal basat en els

conceptes de regularitat o d’irregularitat, per bé que introduí un conjunt de verbs anomenats

‘especiáis’, que poden ser interpretáis com a irregulars en sentit estricte. Així, deis 74 verbs que

conté LaFV, un cop elimináis els verbs ‘especiáis’, els 56 restants són, en principi, susceptibles
de ser considerats ‘no especiáis’ i, per tant, candidats a engruixir el conjunt de verbs
hipotéticament regulars. Els resultats, pero, evidencien que les diverses classificacions que

inclou la II conjugació presenten en alguns casos comportaments atípics, que afecten un verb
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o un grup de verbs, i que no són extrapolables a la majoria. Aqüestes conductes, dones, no
poden ser considerades regulars.

L’establiment deis paradigmes regulars, davant l’abundosa variació morfológica que presenten

els verbs inclosos a LaFV no és una tasca senzilla. Abordar la regularitat verbal, des d’una

perspectiva que abasti tots els dialectes del caíala, suposa determinar, en primer lloc, quins deis
verbs del recull d’Alcover poden actuar de models regulars.

Davant un repertori dialectal tan extens, existeixen diverses possibilitats d’análisi. Una opció es

utilitzar, d’aquest repertori, només algunes dades isolades —aquelles que donen compte del

comportament flexiu general d’una conjugació i d’una varietat específica— per tal de constatar

un determinat comportament verbal. Aquest ha estat l’ús que n’han fet la majoria d’estudiosos,

que cerquen en la recopilació d’Alcover la confirmació d’una hipótesi, que explica determinats

comportaments, i la justificació, al cap i a la fi, d’una certa conducta, que pot ser considerada

general i extrapolable a tot el conjunt de verbs —vegeu Wheeler (1982/1986, 1984, 1993b,
1995) i Pérez Saldanya (1996, 1996).

Una altra possibilitat és prendre, d’aquest repertori, la informació subministrada sobre la flexió
de determinats verbs en una localitat o en un grup de localitats i desenvolupar-ne Pestudi, tot
considerant que les dades morfológiques han variat relativament poc amb el pas del temps.
Partint d’aquesta perspectiva es poden dur a terme treballs comparatius des d’una óptica
formal i temporal—vegeu Rabassa (1996).

Una altra possibilitat encara és examinar i contrastar, d’aquest repertori, i des d’un punt de
vista morfológic, les realitzacions dialectals que caracteritzen els verbs regulars per donar

compte de la seva variació interna. Aquest tipus de tractament permet de considerar la variació

morfológica tant des d’una perspectiva intradialectal com des d’una perspectiva interdialectal, i
de constatar amb relativa facilitat quins components verbals experimenten una major o menor
variació.

L’establiment tradicional deis models regulars s’ha dut a terme, sovint amb voluntat didáctica,

prenent en consideració solament la varietat estándard. Si s’adopta l’estándard com a

referencia, les realitzacions verbals deis diferents parlars reflecteixen sovint un allunyament
més o menys remarcable deis resultáis referencials. Davant aquest fet, es poden extreure dues



La determinació de les dades i de les localitats 147

conclusions: la primera és que no existeixen, peí que fa a les varietats dialectals, models

regulars, atés que d’una manera o d’una altra discrepen deis paradigmes establerts. La segona

és que, si, en el marc deis diferents dialectes, es poden postular models regulars, aquests

models no han de ser realitzacions generáis uniformes —ni fonéticament ni morfológicament.

Acceptada la segona conclusió i negada la primera, en aquest apartat es procedirá a la

descripció deis models regulars de les diverses árees dialectals que configuren el domini

lingüístic catalá.

Analitzades les diverses propostes sobre la regularitat verbal —i considerats els verbs modélics
resultants—, sembla que la proposta de Viaplana (1984, 1986, 1995) és encara la més
convincent, i, dones, la que s’adaptará com a referencia teórica. Es prendran també en

consideració les propostes de Wheeler (1982/1986, 1984, 1985, 1993b, 1995) i de Pérez

Saldanya (1995, 1996, 1998), i, en relació amb la regularitat verbal en valencia, la proposta de
Clua (1999).

En el marc deis diferents dialectes examinats, si s’observen els comportaments verbals més

generáis, es pot postular que els verbs que actúen com a model de les tres classes verbals
establertes, comunes a tot el domini catalá, són cantar, peí que fa a la classe [I], batre i beure, peí

que fa a la classe [II], i dormir i partir, peí que fa a la classe [III].

Cadascun d’aquests verbs representarla d’altres, alguns presents en LaFV, que compten amb
el mateix comportament o amb una conducta molt propera. Així, cantar representaría tots els
verbs de la classe [I], que, com és ben sabut,1 és la classe verbal quantitativament més
nombrosa. Les terminacions del verb cantar, model únic en el recull d’Alcover, poden ser

contrastades amb les del verb mirar, que apareix esporádicament en els seus quadems de camp.

La classe [I], a més, pot desdoblar-se en alguerés en subclasses verbals. En la descripció
d’aquest dialecte, dones, caldrá adoptar també el model proposat per triurar, que incorpora un

increment palatal de manera sistemática en diversos punts del paradigma.

1 Ferrater (1981:99) ofereix un recompte aproximat deis 4.500 verbs regulars catalans distribuits en
conjugacions: 3500 pertanyen a la primera conjugado, que és la conjugado productiva per excel-léncia, i 700 a la
tercera, que és semiproductiva. Els 300 verbs restants, prescindint deis prefixos, es redueixen a uns 90 i integren
la segona conjugado —en la qual no és possible generar verbs nous. Aqüestes xifres s’incrementen si es prenen
en consideració els verbs inclosos en el DIEC. Perea (1998) fa un recompte aproximat deis verbs que recull
aquest repertori: I conjugado = 5.56~; II conjugació = 250; III conjugació = 801.
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La classe [III] compta amb dos models, que representen les solucions purés (dormir) i
incoatives (partir). El verb dormir és el representant deis verbs que pertanyen a la subclasse
pn,-ext], tot i que Tincrement palatal pot aparéixer de manera esporádica en algunes persones
de determinades localitats de l’área occidental —cf., d’una banda, les realitzacions de la Torre
de Cabdella i del Pont de Suert ([dormíso]), i de Bonansa i Tamarit de Llitera ([dormísko]),
d’una altra, peí que fa a l[-pl] del present d’indicatiu. El resultat mes general, pero, és
Tabséncia d’increment palatal en el paradigma d’aquest verb.

Partir2 representa els verbs que pertanyen a la subclasse [III,+ext]. En aquest cas, en cap de les
localitats del domini catalá, aquest verb es troba mancat de Textensió palatal en les persones

on apareix habitualment.

Si des de la perspectiva de l’estándard3 s’observa en aquesta classe verbal la tendencia a

l’expansió deis verbs incoatius en detriment deis purs, que compten normativament amb una

xifra clarament minoritaria (només una vintena), des de la perspectiva deis diferents dialectes,
la xifra de verbs amb increment palatal és encara més elevada. A més, verbs del tipus bullir
poden conjugar-se adés amb increment adés sense, i encara poden presentar les dues solucions
simultániament. Aquest darrer comportament, si era totalment sistemátic, podria induir a

considerar una nova subclasse en relació amb els verbs de la classe [III]. Hi hauria, dones, tres

possibles comportaments verbals peí que fa a aquesta classe: en primer lloc, el deis verbs que

no presenten mai un increment palatal (sentir, dormir), tret d’algunes realitzacions dialectals

esporádiques; en segon lloc, el deis verbs que el presenten sempre (partir; sofrir, patir)\ i, en
darrer lloc, el deis verbs que poden presentar indistintament ambdues solucions (bullir; cosir,

collir). Aquesta proposta será examinada a través del comportament de la flexió de bullir en les

2 Aquest verb no fou enquestat a Sant Joan de les Abadesses; en aquest cas s’utilitza omplir.
3 Des de l’ámbit estríete de la normativa, els gramárics no ofereixen una llista totalment uniforme peí que fa ais

verbs purs i incoatius. Fabra (1956) indica els vint verbs que no presenten Tincrement —ajupir, bullir, collir, cosir,
dormir, eixir, escopir, fugir, mentir, morir, munyir. obrir, omplir, pudir, retrunyir, sentir, sortir, teñir, tossir, venir—i evidencia la
tendencia creixent d’aquesta classe de verbs a adquirir Tincrement de servir. Així, actualment, hom diu menteix o
menteixi per mentó o menú; esculleix o esculleixi en lloc d’escull o escullí. Aquesta relació verbal és ampliada amb les
aportacions de Marvá (1968) que afegeix cruixir, esmunyir, grunyir, pruir, i llurs compostos (llevat d'assentir i dissentir).
Marvá incrementa aquest punt amb la constatado que hi ha verbs que presenten les dues formes indistintament:
bruñir i mentir, tot i que és preferible Tús de la forma pura. L/«/V presenta una doble forma: pura, amb el significat
d’emetre llum i incoativa, quan el verb presenta un sentit figurat. Acudir, presumir i consumir és preferible que siguin
conjugáis en forma incoativa. Finalment, segons Badia (1962), tot sintetitzant les propostes anteriors, els únics
verbs que es conjuguen sense extensió són, a més de teñir i venir, els verbs ajupir, bullir, collir, cosir, cruixir, dormir,
eixir, escopir, esmunyir, fugir, grunyir, morir, munyir, obrir, omplir, pruir, pudir, retrunyir, sentir, sortir, tossir i llurs derivats,
menys assentir i dissentir, que incorporen Textensió palatal. Bruñir i mentir admeten les dues formes, pero és
preferible la utilització de la forma pura. El mateix ocorre amb percudir, presumir, resumir, consumir i desmentir.
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diverses árees dialectals i permetrá de validar o d’invalidar el supósit d’una hipotética

tripartició de la classe [III].

Finalment, en relació amb els models de la classe [11], s’ha considerat, adoptant la divisió de

Viaplana (1984, 1986) entre verbs amb extensió velar i verbs sense extensió velar, que batre
representaría el model de la subclasse [II,-ext], per bé que en algunes localitats on aquest verb
és absent (Martinet, Boí, Vilaller, la Torre de Cabdella, Bonansa, el Pont de Suert, Benavarri,
Llíria i l’Alguer) cal recorrer a les solucions de perdre (peída, també en alguerés), i beitre

representaría el model de la subclasse [II,+ext]. A causa, pero, del seu elevat polimorñsme en

el territori occidental, cal prendre en considerado, en alguns temps i en algunes localitats, les
dades del verb deure per tal de donar compte i de confirmar les realitzacions més generáis deis
verbs d’aquesta subclasse.

Els verbs esmentats, dones, poden considerar-se modélics peí que fa a cadascuna de les classes
verbals postulades des de la perspectiva deis diferents dialectes del catalá. Cal destacar, pero,

que els comportaments regulars no són tan uniformes com seria desitjable. Un deis pocs

retrets que pot fer-se a la tasca de sistematització duta a terme per Molí en l’elaboració deis
volums de és la manca d’homogenei'tzació deis resultats, els quals, previsiblement, per a
realitzacions contextuáis idéntiques haurien de presentar les mateixes solucions fonétiques. El
fet que les enquestes es desenvolupessin en períodes cronológics diferents i l’excés de zel
d’Alcover per recollir resultats fónics detallats han fet augmentar considerablement el grau de
variació verbal a nivell fonétic. Un retret de carácter menor pot encara sorgir davant l’abséncia
de distinció entre formes verbals dominants i formes secundáries, en els casos on existeix una

multiplicitat de solucions fonétiques.

Malgrat aquesta variació tan notable, la descripció es basará en la cerca deis comportaments
coincidents dins les possibles divergéncies existents, sense eliminar, pero, els elements
desequilibradors. Aquesta actitud afavoreix de formular generalitzacions, alhora que suposa

l’establiment d’un concepte menys restringit de regularitat verbal.

La selecció deis verbs modélics d’aquest estudi s’ha beneficiat d’una tasca prévia
d’informatització de FaFl/, que acmalment es troba en vies de publicació (Perea 1999a).
Deixant de banda la qualitat innegable d’aquests materials i el seu valor representatiu, la
dificultat de consulta de la flexió deis diferents verbs, evidenciada per alguns estudiosos, ha
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pogut ser pal-liada amb un treball de sistematització de les dades editades i de transcripció deis
materials inédits procedents de dotze quadems de camp que Alcover utilitzá per aplegar els
resultats de les seves enquestes. L’adequació de les dades verbals ha implicat una feina de
reconstrucció d’algunes formes així com la correcció d’errors causats per les transcripcions
dubtoses o incorrectes, o per l’atribució de solucions a localitats que no els eren própies.

La incorporado de les dades deis quaderns de camp ha fet augmentar el nombre de verbs

enquestats a 117 i el nombre de localitats a 170. Tanmateix, atés que en alguns casos els verbs

que presenten la flexió completa pertanyen al conjunt de verbs de conjugacions especiáis i que
en altres casos alguns verbs no presenten les formes integres en totes les localitats, les dades
que es prenen com a objecte d’análisi pertanyen exclusivament a JLaFV.

En darrer terme, encara que les dades introduides en la base de dades (Access 2.0) no han estat

segmentades, la consulta comparativa permet de concloure que els verbs considerats modélics
compten amb un comportament for5a general, per bé que, com s’ha declarat en pagines
anteriors, les realitzacions d’un mateix temps de diferents verbs en una mateixa locaütat poden

presentar comportaments fonétics parcialment divergents. Aqüestes solucions diferenciades
tenen, en general, un carácter merament superficial, i responen a la voluntat d’Alcover de

precisar al máxim el resultat fónic de les formes verbals.

L’estudi verbal que es desenvolupará a continuació pren com a referencia les formes simples,
no només perqué són les dades aportades per Alcover sino també peí fet que es tracta d’una
análisi exclusivament morfológica de la flexió verbal, i els temps compostos i les formes

perifrástiques4 ultrapassen els límits del mot i pertanyen al domini de la sintaxi. L’análisi abasta
les formes no personáis (infinitiu, gerundi i participi) i les formes personáis (present
d’indicatiu, imperfet d’indicatiu, perfet simple, futur, condicional, present de subjuntiu,

imperfet de subjuntiu i imperatiu). Cal teñir en compte que les realitzacions del perfet simple
están limitades a dues árees dialectals: el valencia i el balear, i serán les localitats d’aquestes
zones les que es prendran en considerado des d’un punt de vista comparatiu. No obstant aixó,
les dades de LaFV sitúen també el perfet simple en algunes localitats del pirinenc oriental, del
catalá oriental i del caíala occidental. Aqüestes realitzacions apareixeran en la descripció

següent, pero no es recolliran en la part interpretativa que es desenvolupará en el tercer volum.

4 Cf. DeCesaris (1988).
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2. LA DESCRIPCIÓ DELS MODELS REGULARS

La descripció següent examina les formes no personáis i les formes personáis. Es fa constar en

primer lloc el comportament de rinfiniriu, del gerundi i del participi i, a continuació, de

Timperfet d’indicatiu i de l’imperfet de subjuntiu, que són els temps on les divergéncies

fonétiques que afecten els morfs fonológics relacionats amb mode/temps són més nombroses.
A continuació, es descriuen el perfet simple —quan s’escau—, el fiitur i el condicional, que
són els temps que manifesten més clarament la pertine^a d’un verb a una determinada classe
verbal. Finalment, la descripció es tanca amb els tres presents: d’indicatiu, de subjuntiu i
d’imperatiu. La proximitat d’aquests temps permetrá de realitzar comparacions significatives
entre els diversos resultats temporals en relació amb les vocals temátiques i amb els segments

corresponents a mode/temps i a extensió.

Peí que fa a l’estructura, la descripció desenvolupada en cadascuna de les árees dialectals
s’inicia amb unes taules que recullen les representacions fonétiques de les desinéncies de cada
classe verbal, i, paral-lelament, el grau de variado que, segons les localitats, poden
experimentar aqüestes terminacions —cf. a. (1), per exemple, les taules que recullen les
realitzacions fonétiques del menorquí. Les barres inclinades indiquen les altematives possibles.
Els resultats fónics apareixen, en un principi, sense segmentar, amb la qual cosa són
susceptibles, en fundó de la varietat, d’adoptar una segmentado i d’una distribució diferents
de la proposada en els capítols precedents per a la varietat estándard.



152 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMEN^AMENTS DE SEGLE

(1)
Classe [I]
PI II F C PP IS Imp NPe

áva/e/we aré aria/e i ás/és a/a/e á

as/es ávas/was arás arias is ásis/ésis ém/am ánt

a/e áva/a/e/we ará aria/a/e i ás/és áw át

ám ávam/em/wem arém/arám ariam ém/ám ásim/ésim

áw ávaw/ew/wew aréw/aráw ariaw ém/áw ásiw/ésiw

an/en ávan/en/wen arán arlan in ásin/ésin

Subclasse [II,-ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

ia/ía/íe/íe ré ria/e i és ra/a/e/e

s las rás rías is ésis ém/am ént

ia/ia/íe/íe rá ría/a/e i és éw/áw út

ém/am iam rém/ram riam ém/am ésim

éw/áw iaw réw/ráw riaw ém/áw ésiw

an ian rán rían in ésin

Subclasse [II,+ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

k ia/ía/íe/íe ré ría/e yí yes ra/a/e/

s las rás rías yis yésis yém/yám ént/yént
ía/ía/íe/íe rá ría/a/e yí yés éw/áw yút

ém/ám/m íam rém/rám ríam yétn/yám yésim
éw/áw/s íaw réw/ráw ríaw yém/yáw yésiw
an ían rán rían yin/in yésin

Subclasse [III,-ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

ía/ía/íeAe iré ría/e i ís/iyés í

s las irás rías is ísis/iyésis ím/iyám/iyém ínt/iyént
ía/ía/íe/íe irá ría/a/e i ís/iyés íw ít

ím íam irém/irám ríam iyém/iyám ísim/iyésim
1W íaw iréw/iráw ríaw iyém/iyáw ísiw/iyésiw
an ían irán rían in ísin/iyésin

Subclasse [III,+ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

ésk/ásk ía/ía/íe/íe iré ría/e éski/áski ís/iyés m í

éjas/ájas ías irás rías éskis/áskis ísis/iyésis ím ínt/iyént
m ía/ía/íe/íe irá ría/a/e éski/áski ís/iyés iw ít

ím íam irém/irám ríam iyém/iyám ísim/iyésim
íw íaw iréw/iráw ríaw iyém/iyáw ísiw/iyésiw
éjan/ájan ían irán rían éskin/áskin ísin/iyésin

Es procedirá, a continuado, a la descripció de les terminacions a partir de l’examen de les
formes no personáis i de les formes personáis, seguint l’ordre indicat anteriorment. Les
coincidéncies fonétiques de les dades permetran d’agrupar les localitats de cada área dialectal



La descripció dels models regulars 153

que presenten comportaments idéntics —cf. (2), peí que fa a les realitzacions del condicional
de la classe [I] dels parlars menorquins— i es postularan les formes subjacents respectives a

partir de les quals deriven les representacions concretes.

(2)
133* 138-139/142 134-137/140-141

kantaría kantaríe kantaría

kantarías kantarías kantarías

kantaría/kantaría kantaríe kantaría

kantaríam kantaríam kantaríam

kantaríaw kantaríaw kantaríaw

kantarían kantarían kantarían

La descripció de cada temps i cada mode es tanca amb una taula-resum de carácter

comparatiu, que acara les representacions fonétiques (RF) amb les representacions subjacents
(RS) corresponents —cf. (3), peí que fa les representacions fonétiques i subjacents de les dades
de (2). Aquesta taula resumeix les diverses solucions morfológiques possibles que pot

presentar un determinat temps en el marc d’una área dialectal i inclou també la descripció de
l’estructura morfológica de cada forma verbal.

(3)
RF Classe [1] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a ría/ríe i[-pi] á ría X+ T + M/T
X a ría s 2[-pl] á ría Z X+ T + M/T + N/P
X a ría/ríe/ría 3[-pl] á ría X + T + M/T
X a ría m l[+pl] á ría m X+ T + M/T + N/P
X a ría w 2[+pl] á ría w X+ T + M/T + N/P
X a ría n 3[+pl] á ría n X+ T + M/T + N/P

El tractament de la variació morfológica segueix, en primer lloc, una disposició horitzontal,
atés que es realitza a partir de la variació que pot experimentar cada segment morfológic
considerat individualment —per exemple, l’altemanca [ría]~[ríe]~[ría], peí que fa a la
representació fonética del segment corresponent a mode/temps de 3[-pl] del condicional en

menorquí, que es remet a una representació fonológica /fía/. D’aquesta manera s’a'illa cada

divergéncia tot desvinculant-la del paradigma temporal on ocorre. D’aquí sorgeixen les taules-

1 La xifra en negreta fa referencia al dígit relacionat amb cada localitat menorquina (133. Fornells, 134.
Ciutadella, 135. es Mercada!, 136. 1'crrcries. 13". es Migjorn Gran, 138. Alaior, 139. Maó, 140. es Castell, 141. Sant Climent,
142. Sant 1 .luís).
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resum esmentades, que tanquen la descripció deis modes i temps examinats i que remarquen

els comportaments fonétics, fonológics i morfológics coincidents i divergents de cada dialecte.

En segon lloc, la variado morfológica es pot abordar a través de la determinado deis models
verdeáis de cada área dialectal, que recullen les realitzacions morfológiques emmarcades en els
diversos modes i temps de cada classe verbal —cf. (4), peí que fa a l’únic model temporal que
es determina per al condicional de la classe [I] en menorquí.

(4)
133-142

áría

áríaz

áría

áríam

áríaw

árían

Així, s’estableixen uns models modotemporals, que poden ser únics o múltiples en fundó del

grau de variado interna que presenta un determinat dialecte. En efecte, si la Tarea dialectal en

qüestió no manifesta variado morfológica peí que fa a les solucions subjacents, es pot

determinar un model únic per a cada mode i temps del paradigma —com ocorre en menorquí
en l’exemple esmentat—; per contra, si les localitats que configuren una área presenten

resultats múltiples o mútuament discrepants, aleshores el nombre de models s’incrementa, i

pot arribar, fins i tot, a superar la vintena, com succeeix en alguns temps deis paradigmes deis
verbs regulars en catalá occidental —cf. (5), per exemple, els tres models establerts peí que fa a

realització de l’imperfet d’indicatiu de la classe [I] en catalá occidental, i l’annex 5, peí que fa a

la representado de tots els models establerts de carácter intradialectal.

(5)
Classe |T|1 Classe [I]2 Classe [I]3

63-69/70-77/79- 78/82 88/92-93/95
81/83-87/89-90/91/94
arrel t m/t n/p t m/t n/p t m/t n/p
X á ba á ba á va

X á ba z á ba s á va z

X á ba á ba á va

X á ba m á ba m á va m

X á ba w á ba w á va w

X á ba n á ba n á va n
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La determinació d’aquests models serveLx per atorgar un nou enfocament a la descripció. Si la

disposició seqüencial i segmentada de cadascun dels segments morfológics que experimenten
variació evidenciava el seu comportament individualitzat, els diversos models que ara es

defineixen informen sobre el paradigma modotemporal utilitzat en una determinada localitat o
en un grup de localitats. Aquesta nova dimensió permet de donar compte dels models de

conjugació; és a dir, dels comportaments generáis dels modes i dels temps verbals que integren
cada classe en una sola localitat —en el cas de la máxima variació intradialectal— o en un

conjunt més o menys extens de localitats —en el cas que la variació intradialectal sigui reduida
o nubla— que tenen lloc en cadascuna de les árees dialectals examinades. Ambdues
dimensions —Thoritzontal i la vertical— tindran efectes significatius des de les perspectives
intradialectal i interdialectal que recollirá la tercera part d’aquest treball.

La descripció de les dades de cadascuna de les árees dialectals es tanca amb la formulado dels
distdnts processos fonológics que converteixen les formes subjacents postulades per a cada
mode i temps verbal en les realitzacions fonétiques concretes.

Abans de desenvolupar l’análisi própiament dita, cal evidenciar diverses problemátiques que

poden dificultar la descripció: en primer lloc, la limitado de treballar amb dades exclusivament
verbals i de posseir informado limitada sobre les realitzacions fonétiques que ocorren en els
mateixos contextos en l’ámbit de la morfología nominal. Així, per exemple, no es posseeixen
gairebé dades que informin sobre el comportament de rinfinitiu i del gerundi seguits de clític

pronominal. Aqüestes mancances constrenven la presa de decisions en relació amb la

postulado de determinades formes subjacents.

Una segona limitado fa referencia a la dificultat de trobar, en algunes varietats, un verb que

actul com a model ciar i definitiu d’una subclasse determinada. Així, el verb batre, representant
de la classe [II,-ext], adopta en diverses árees dialectals comportaments particulars que no es

poden fer extensius ais verbs que pertanyerien al seu mateix grup. La manca de generalització
d’aquesta mena de conductes no és indici d’un comportament general i cal cercar aleshores un
altre verb de la mateixa subclasse que no manifesti aquesta tendencia i que respongui a un

comportament més generalitzador. Per aquest motiu, i també per cobrir l’abséncia de la
conjugació de batre en algunes localitats, es pren ocasionalment com a model el verb perdre. El
mateix ocorre en l’ámbit del catalá occidental amb el verb betire —peí que fa a l’abundós
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polimorfisme que s’evidencia a 1’imperfet d’indicatiu— i cal recorrer aleshores a les solucions
ofertes peí verb deure.

En la descripció deis paradigmes inclosos en FaFF' es detecten conductes vacillants que

poden obeir a diversos factors:
- a l’abséncia d’una voluntat homogeneltzadora per part del transcriptos
- a la manca de distinció entre formes primáries i secundarles en relació amb l’ús de solucions
altematives;
- a l’abséncia d’una explicitació de comportaments verbals generáis o restringits per raó de
diferencies generacionals. Esporádicament, pero, LaFV ofereix unes observacions succintes

peí que fa a possibles solucions divergents, motivades per l’aplicació de la variable edat, entre
informants joves o adults;
- a l’existéncia d’errors possibles, per bé que no freqüents, en la transcripció de les dades
editades.

Cal fer, per tancar aquest apartat introductori, unes darreres observacions relatives a la
nomenclatura utilitzada. Atés que els mateixos verbs serveixen com a base de descripció en les
diverses varietats dialectals, s’aplica en tots els casos la nomenclatura establerta per a

l’estándard, i que pot ser extrapolable a un bon nombre de localitats de les vuit árees dialectals
examinades. Es tracta del terme que indica la presencia o l’abséncia d’extensió en les classes
verbals [II] i [III]. Es parlará, dones, en aquesta descripció, de verbs amb extensió o sense

extensió velar i de verbs amb extensió o sense extensió palatal, tenint en compte que en

algunes localitats els primers poden no tenir-la o els segons poden adquirir-la.

Cal remarcar que aquesta denominado delimita subclasses verbals i en el marc global de les
varietats catalanes la presencia d’un element velar o palatal en determinades classes no sempre

exerceix aquesta fundó. Per evitar confusions terminológiques es manté, pero, aquesta

nomenclatura, que serveix subsidiáriament per comparar el grau d’adequació amb la subdivisió
verbal establerta en un primer moment en relació amb la varietat estándard.

Al final de cada descripció particular, que pren com a referencia el conjunt de les dades
emmarcades en una área dialectal, es constatará, a través d’un breu comentad sintétic, el nivell

general o restringit d’aparició (o de desaparició) d’increments velars o palatals en els



La descripció dels models regularas 157

paradigmes dels models regulars d’algunes localitats i l’estructura de cadascuna de les classes
verbals.

Globalment, la present descripció esdevindrá un recull d’análisis dialectals de carácter

monográfic que fan referencia ais verbs regulars del pirinenc oriental, del catalá oriental, del
catalá occidental, del valencia, del balear i de l’alguerés. Aqüestes análisis serán contrastades,
en el volum següent, des d’una perspectiva intradialectal i des d’una perspectiva interdialectal.

Des d’un punt de vista formal, al llarg d’aquest apartat descriptiu, s’indiquen al peu les
localitats que conformen cada área dialectal precedides de la seva equivalencia numérica, que,

per economia, apareix sovint com a referencia en la descripció. Cal recordar que aquesta

numeració concorda només parcialment amb la proposada per Alcover, peí fet que, a

diferencia de LmFV\ Boí no pren el dígit 65a, sino el dígit 66 i, a partir d’aquesta xifra, la
numeració de les localitats resta alterada en una xifra —cf. l’annex 3.
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2.1. Pirinenc oriental

(1) Dadesfonetiques intradialectals
Classe [I]

PI n F C PS IS Imp NPe

i/ik/u/ áJ3i/áJ3a/á|3é aré arla/aríé i és/ési/ésa/és a/é á

as/és á|üas arás arías/aríés is ésas/ésas/ésis ém án

a/é ápa/á^é ará arla/aríé i és/és áw/éw át

ám/ém ápan/m arém arlam/n ém ésam/n/ésim

áw/ém ápu/ápow aréw arlu/arlow ém ésu/ésu/ésow

an/én ápan arán arlan in ésan/ésin

Subclasse pi,-ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

i/ik/u/uk ía/íé ré/aré ría/aría/rlé/arlé i és/ési/ési/és ra

as/s las rás/arás rlas/arías/rlés/arlés is ésas/ésis/ésas ém én/ran

ía/íé rá/ará ría/aría/rlé/arlé i és/és éw út/oét

ém íam/n/in rém/arém ríam/n/aríam/rín ém ésam/n/ésim/ésam/n

éw lu réw/aréw ríu/arlu/ríow éw ésu/ésu

an lan rán/arán rían/arían/arlén/rlén/rín in ésan/ésin/ésan

Subclasse pi,+ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

k ía/íé ré ría/ríé yi/i/ya yés/és/ési/és ra

s/as las rás rías/ríés yis/is yésas/yésis/ésas/ésis/ésas yém én/yén/ran
ía/íé rá ría/ríé yi/i yés/és/és yém/éw yút/yoét

ém/yém íam/n/ín rém ríam/n/rín yém/ém yésam/n/yésim/ésam/yésim/ésam/n
éw/yéw íaw/íu/íow réw ríu/ríow yéw/éw yésu/ésu/yésow/ésow/ésu/yésu
an lan rán rían/ríén/rín yin/in yésan/yésin/ ésan/ésin/ésan

Subclasse pil,-ext]
PI II F C PS IS Imp NPers

i/ik/u/uk ía/íé iré iría/aríé i ís í

s/as las irás irías/aríés is ísas/ísis ím ín/iyén
ía/íé irá iría/aríé i ís íw ít

ím/iyém íam/n/ín irém iríam/n/irín ím ísam/n/ísim

íw/iyéw íu/íow iréw iríu/aríow ím ísu/ísow

an lan irán irían/iríén/irín in ísan/ísin

Subclasse pil,+ext]L11A> 1

pi II F C PS IS Imp NPers

éjik/éju/éjuk ía/íé iré iría/aríé éfi ís/ísi/ iyés/iyési éj í

éjas las irás irías/aríés éjis ísas/isis/iyésas ím ín

éj/éj ía/íé irá iría/aríé éji ís/iyés iw ít

ím íam/n/ín irém iríam/n/irín ím/iyém ísam/n/ísim/iyésam/n
íw íu/íow iréw iríu/aríow ím/iyém ísu/ísow/iyésu
éjan ían irán irían/iríén/irín éjin ísan/ísin/iyésan

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Descripció

2.1.1. Formes no personáis
L’infínitiu de la classe [I] —cf. (2)— incorpora la vocal temática [a]. En aquesta área dialectal
la marca d’infinitiu no es manifiesta fonéticament en les classes [I] i [III] a causa de relisió de la

[r] en posició final.

(2)
1-25 1-17/19-25 18 1-25 1-25 1-22/24-25 23 1-6/8-13/15 7/14/16-25

kantá bátra pérdra béwra durmí partí umplí búXa buXí

Cal fer constar, pero, que atés que, en general, FaFV no recull la combinado d’infinitiu mes

clític,8 no és possible saber si la marca subjacent d’infinitiu /r/ es manté o desapareix en

contacte amb un pronom posposat. Per aquest motiu, i davant l’abséncia de dades completes,
es podria postular, per simplificado i per aproximar els resultats a una comparació
interdialectal posterior, que totes les localitats presenten una marca d’infinitiu /r/. El mateix
ocorre amb el segment /nt/ relacionat amb gerundi. En posició final, en aqüestes localitats,
ambdues marques experimentarien una regla d’elisió; en el primer cas, de la bategant final; en
el segon, de l’oclusiva dental final del grup consonántic homorgánic. Per arribar a conclusions
significatives caldria comptar amb un conjunt de dades representatives del comportament de
l’infinitiu i del gerundi en relació amb l’enclític comen9at amb vocal i amb consonant. En
FaFV, les combinacions d’infinitiu mes pronom en el cas del verb morir només es fian constar

a Sant Joan de les Abadesses-23, on l’infinitiu seguit de pronom comen9at amb consonant no

presenta cap [r] final.

Des d’una perspectiva centrada únicament en cadascuna de les localitats —de tipus

intraparlar—, i amb un conjunt de dades incomplet, no es pot predir l’existéncia en una

localitat d’una marca subjacent d’infinitiu o de l’element final de la marca de gerundi quan no

es constata en cap deis possibles contextos d’aparició —en posició final, o amb un enclític
comen9at amb vocal o amb consonant.

8 Només apareixen en algunes localitats les formes pronominals associades amb l’infinitiu del verb morir, les
quals serán preses en considerado, quan s’escaigui, per poder establir el comportament de la r final de l’infinitiu
en relació amb els elides pronominals subsegüents.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmanv, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Des d’una perspectiva intradialectal, pero, que será ampliada posteriorment amb una

perspectiva interdialectal, i en vista de Pexisténcia de localitats de la mateixa área que compten

amb aqüestes marques —en tots o en algún deis contextos esmentats—, sembla més encertat

d’establir una sola marca morfológica per a cada morfema que no pas dues realitzacions

al-lomórfiques—/r/ o /nt/ enfront de /r/~/0/ o /nt/~/n/.

Les úniques informacions relacionades amb aquesta temática están incloses en l’article

d’Alcover, “Una mica de dialectologia catalana”. Des d’un punt de vista general, peí que fa a la
marca d’infinitiu, i en valors absoluts, Alcover (1908c: 275-276) fa constar l’emmudiment de la
-r final a les Balears, Catalunya continental, Catalunya nord i l’Alguer, pero, en canvi, aquest
element es realitza fonéticament en la major part del territori valenciá.9 Peí que fa al pirinenc
oriental, Alcover fa constar que Ribes de Freser, Campmany, Olot i les localitats de la

Cerdanya francesa i espanyola —sense explicitar quines, pero— no pronuncien la -r quan va

seguida de pronom comen9at amb consonant. Tanmateix, no indica cap indret d’aquesta área

que elimini la -r quan el pronom cometa amb vocal.

Peí que fa a la marca de gerundi, Alcover (1908c: 288) assenyala la conservació del grup
consonántic /nt/ en posició final a Mallorca i Menorca, a Sant Joan d’Alacant, Benidorm,
Benissa, Verger, Gandia i pobles de l’Horta, Simat de Valldigna, Alzira, Villalonga, Valencia,

Ontinyent, Xátiva, Alcoi, el Puig, Rafelguaraf, Morvedre, Castelló de la Plana (amb
l’observació: la gent instruida) i Agullent. A Mallorca es perd, pero, la /1/ final en els gerundis

seguits de clítics pronominals come^ats amb consonant. A d’altres comarques tampoc no

pronuncien la /1/ final quan el clític cometa amb vocal. Algunes d’aquestes localitats —Prats
de Lk^anés, Berga, Lleida, Pía d’Urgell, Artesa de Segre, Calaf, Sort, Martinet, Andorra i
Llavorsí—, pero, com les que apareixien en la llista anterior, no són sempre coincidents amb
les que consten a LaFV.

En la classe pi] —cf. (3)— l’arrel resta fonéticament tónica i s’hi adjunta la marca /r/
d’infinitiu, pero no la vocal temática d’aquesta classe. La presencia d’una bategant en posició
de coda (be[wr], amb una seqüéncia fonética que conté una coda amb semivocal i líquida;10

9 Vegeu l’epígraf § 1.4.1.2.4. del primer volum d’aquest treball on s’enumeren les localitats que conserven o
perden la -r final en posició final o quan va seguida d’enclític.
llí En morfología nominal aquest tipus de coda només té lloc en un nombre reduit d’arcaismes (cuir> saur.\ vaif).

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués. 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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bat[r], perd[r], que presenta un penúltim segment obstruent de sonicitat inferior a la del darrer
segment líquid) contravé el principi básic de la sil-labificació que estableix que la sonicitat11
deis segments que constitueixen una obertura sil-lábica ha de seguir una escala creixent,
mentre que en el cas de la coda sil lábica ha de seguir una escala decreixent.12 Per aquest

moriu, s’insererx una vocal epentética, que permet la sil-labificació adient de les estructures
esmentades i corregeix les seqüéncies sil-lábiques que no satisfan els criteris de bona formació.
Des d’un puní de vista intradialectal, en pirinenc oriental, catalá oriental i balear la vocal

epentética és [a]. En catalá occidental i en valenciá, la vocal epentética és [e]; en alguerés, en fi,
és [a].

Les dues solucions fonétiques de rinfinitiu del verb perdre, que completa els resultats de batre,
es justifiquen per l’actuació —[pérda]— o la manca d’actuació —[pérdra]— de la regla de
dissimilació de liquides.

(3)
16/20/24 19/21

pérda pérda/ pérdra

En relació amb rinfinitiu de la classe [III], poden ocórrer tres comportaments diferenciáis
—cf. (4)—, que afecten els morfs relacionats amb tema i amb mode. Tanmateix, només

s’aprecia el primer en els verbs modélics presos en consideració en aquesta descripció. La

majoria de localitats del pirinenc oriental adjunten la vocal temática /£/ al radical per formar
1’infinitiu. Altres localitats, pero, no la incorporen, per manca d’aplicació de la regla

morfológica que l’assigna, i adjunten aleshores un segment áton /a/ a l’arrel, que conserva

aleshores la tonicitat. La vocal /a/ actuaria, en aquests casos, com a marca d’infinitiu.

11 Els diferents sons que integren les sil-labes s’organitzen de forma decreixent, segons el grau de perceptibilitat
o sonicitat que els és propi, des del nucli, on la sonicitat és máxima, cap ais marges, sempre inferiors en sonicitat
al nucli. La sonicitat de les sil-labes és intensa en els nuclis i tendeix a ser més feble en l’obertura i la coda. L’escala
de sonicitat més acceptada, i que s’aplica en aquesta descripció, és la següent: vocals > semivocals > liquides >
nasals > fricarives > oclusives.

Aquesta escala, pero, discrepa de la proposada per Wheeler (198~: 96) en relació amb la ubicació de les liquides
i de les semivocals.

12 Yegeu Kenstowicz (1994: 254) i el Sonority Sequenang Principie.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 1“. Campmany, 18. Mardnet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(4)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P

buX/ ku/7 kuz/ durm/ Dart/ sant i
búfj kctfJ kúA/ kcéz/ kúz a

kúz Í2kÍ2l_

Aquesta análisi enlla9a amb les propostes de Roca Pons (1976) i de Mascaré (1978: 123),

segons les quals en casos d’infinitius de verbs com meréixer, que no manifiesten la -r final ni tan
sois quan són seguits de elides comencats amb vocal, no és possible de considerar que la
marca d’infinitiu és [r], sino que ho ha de ser [a]. Així, aquesta vocal neutra, que té l’apare^a
d’una vocal epentética (Recasens 1996: 121), actuaria en el cas dels verbs de la classe [II] que
acaben amb una arrel en [m], [ji], [r], [j] o [s]13 (prémer; plánjer, correr, coneixer, torcer..), com un

segment morfológic d’infinitiu. Com ocorre en pirinenc oriental ([kúza]), aquest

comportament també s’apreciará en determinats verbs de la classe [III] en altees varietats.

Una altea realització, menys general, d’aquesta varietat té a veure amb la incorporado del

segment d’infinitiu /r/, el qual, per requeriments d’estructura sil-lábica, sembla que necessitaria
la inserció de dues epéntesis: una que precedida la representado morfológica d’infinitiu, l’altra

que el posposaria14 ([kúzara]).

En els verbs que es prenen com a model s’observen —cf. (5)— dos comportaments diferents:
a) un infinitiu que incorpora la /í/ temática a Campmany-17, Martinet-18, Rocabruna-19,
Camprodon-21, Ribes de Freser-22, Sant Joan de les Abadesses-23, Ripoll-24 i Olot-25.

b) una solució alternativa amb /í/ temática i el segment relacionat amb mode /a/.

(5)
V 1-3 4 5 6/10 7/14 8-9/11-13 15 20 16-25
dormir í i i i í i ] i í
partir í i i í í i í i i
bullir a a a a a 3 i
bullir í J

13 Fouché (1924: 120), des d’un punt de Asta historie, determina els radicáis llatins —lg, ng, se, g, rr i s— dels
verbs que insereixen [a] a l’infinitiu.

14 Segons Mascaré (1985: 112, n. 51), pero, les transcripcions del tipus [kunéjara], [kúzara], que inclouen una
vocal entre el radical i la marca d’infinitiu, són errónies. Sembla, dones, que les solucions correctes en aquests
casos haurien de ser [kunéjra], [kúzra], on l’epéntesi, amb la voluntat de reparar l’estructura sil lábica, es col-loca
en posició posposada. Tot amb tot, en aquests casos es conserva la marca d’infinitiu /r/ i l’element vocálic té una
fundó epentética.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. MontUuís, 9.
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En aquest cas, la possible incorporació del segment /a/ s’efectua en un radical acabat en una

consonant palatal o sibilant. En algunes localitats, sembla que la naturalesa de les consonants
fináis del radical podrien ser elements condicionants per admetre aquesta marca específica
d’infinitiu.

La formado del gerundi depén de cada classe verbal:
Classe I —cf. (6a). S’adjunta a l’arrel la vocal temática /á/ i la marca de gerundi ([nt]-[n]), en
fundó de les localitats, que, en el primer cas, experimenta la caiguda de l’oclusiva dental del
grup consonántic en posició final.

(6a)
1-25

kantán

Classe II —cf. (6b). La vocal temática és [é]. Algunes localitats, pero, discrepen del model de
baíre en la formado del gerundi de perdre —cf. (6c)

(6b)
1-3/5-6/9/11-12/14-
15-17/19-25

181S 4/7-8/10/13 1-3/6/8/10-
16/18/23

4-
5/9/20/22/24

7 17/19/21/25

batén pardén bátran bayén ba|3én béwran baJJén/ bayén

(6c)
1-6/9-12/14-25 7 8 13

pardén pérdran pardén /pérdan pérdan

Cal destacar que alguns indrets no apliquen la regla morfológica que introdueix aquest tema,

amb la qual cosa l’arrel román tónica i en aquest cas adjunten una marca de gerundi [n]. En el

gerundi d’aquestes localitats apareix també una [r] ([pérdran], [bátran] i [béwran]), que podria

justificar-se per la presencia d’una arrel al-lomórfica en aqüestes localitats, que inclouria
l’element bategant final. En aquest cas, la vocal [a] pot considerar-se una epéntesi que ven9 el

contacte entre el radical acabat amb una coda complexa i la [n] de gerundi (/rdr+n/ /tr+n/).

Tanmateix, el fet que gerundis d’ámbit restringit com [pérdan] no presentin la [r] i, per tant, no

comptin amb l’aMomorfia en el radical esmentada podria fer suposar que el polimorfisme, en
els casos minoritaris —i, certament, atípics—, on es manifesta, rau mes aviat en les marques

15 A Martinet-18, s’incorpora en aquest punt el gerundi del verb perdre, perqué el de batre no va ser recollit.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
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de gerundi que en les realitzacions de l’arrel. En aquest cas, dones, es consideren dues

possibles realitzacions del morf de gerundi /n/ (per a [pérd+3+n] i /rn/ (per a [pérdran],

[bátran] o [béwran]). La vocal [a] és en tots dos casos de carácter epentétic.

Els verbs sense extensió posposen al tema /é/ la marca de gerundi /nt/ ([batén]); els verbs

amb extensió presenten, en general, l’increment velar /g/, que esdevé aproximant per acció de
la regla d’espirantització d’oclusives sonores mediáis ([bayén]). Diverses localitats, pero, no

adjunten l’esmentat increment en formar el gerundi ([baJ3+é+n]).

Classe III —cf. (6c). Precedint la marca de gerundi /nt/, apareix la vocal temática /í/, propia
d’aquesta conjugació.

(6c)
1-13/15-17/19-25 14/18 1-22/24-25 23

durmín durmiyén partín umplín

La forma amb extensió [durm+iy+é+n] ocorre solament a Puigcerdá-14 i a Martinet-18.

Aqüestes localitats experimenten així dos comportaments distints en relació amb els morfs
relacionats amb extensió i tema. La solució amb extensió implica una modificació de la vocal
temática de la classe [III], que esdevé [é], tema de la classe [II], la qual es manifesta en el

gerundi en les localitats esmentades.

La formació del participi —cf. (7)— depén també de la pertinen9a del verb a una classe
determinada:

(7)
1-25 1-17/19-25 18 4 1-3/5-25 1-25 1-25

kantát batút pardút pardeét/bayoét bayút durmit partit

Classe I. S’adjunta a l’arrel la vocal temática /á/ i la marca de participi [t], que prové d’una /d/
subjacent, la qual experimenta un procés general d’ensordiment d’obstruents en posició final.
En la formació del participi femení, tot i que en aquest treball no es tracta explícitament per
manca de dades, la forma subjacent esmentada experimenta l’acció de la regla d’espirantització
d’oclusives sonores mediáis.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
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Classe II. En aquest cas, les marques de participi són [út], solució general per a la majoria de
localitats del domini caíala, i [oét], que apareix a Formiguera-4. Es pot considerar, dones, que el

pirinenc oriental presenta un polimorfisme en la realització de la vocal temática del participi;
d’una banda, /ú/ i, d’una altra, /oé/, atés que es tracta de dues representació fonológiques
diferents.

Formiguera compta amb el fonema mitjá anterior labialitzat /ce/, que presenta un grau

d’obertura intermedi entre les vocals franceses de peur i peu (Recasens 1996: 80) i que es

localitza al Capcir, a l’extrem septentrional del Rosselló i a la Baixa Fenolleda. Aquest segment
apareix en els mots que indouen una U tónica originaria. Peí que fa a Formiguera, el fet que
solament dos (batre, valdré) deis catorze verbs pertanyents a la classe [II] (pebre, beure, caure, coure,

creare, deure, moure, plaure, ploure, riure, seure, perdre) facin el participi en [út] i no en [oét] fa pensar

o bé en un descuit per simplificado en la transcripció deis resultats o bé en la introducció
incipient de la solució [út] en aquesta localitat. El participi de batre, que apareix a LaFV
([batút]) rep a Formiguera el mateix tractament que el participi de beure ([bayoét], [batoét]) per
tal de mantenir la coherencia de les solucions. La subclasse amb extensió inclou l’increment

velar entre l’arrel i la marca de mode.

Classe III. La marca de participi /d/ s’adjunta a la vocal temática /í/ propia d’aquesta classe.
Es tracta d’una realització sistemática en tot el pirinenc oriental.

Resum

R(epresentació) F(onética):
Classe Infinitdu Gerundi Participi

arrel tema mode arrel ext tema mode arrel tema mode

I X á X á n X í t

II X r(3) X

Y/®
é
é

n

n

X ú/oé t

III X í/0 0/3 X

iy/0
í
é

n

n

X í t
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R(epresentació) S(ubjacent):16
Classe Infinitiu Gerundi Participi

arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

I X á r X á nt X á d

Estructura morfológica X T M
11 X f X é nt/rn X ú/oé d

g/0 é
nt/m g ú/cé d

Estructura morfológica X M X T M X M

X E T M X E M

III X í r X 0 í nt X í d
X

0 3
X ig é nt

Estructura morfológica X T M X (E)* T M X T M

X E T M X T M

Models verbals: formes no personáis
Classe jT]: model únic
Infinitiu Gerundi Partid )Í

arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

X á r X á nt X á d

Subclasse [II,-ext]
Infinitiu: mode /f/ (model únic)

Gerundi:17 2 models

arrel tema mode Localitats R.F.

X é nt 1-3/5-6/9/11-12/14-15-25
X rn 4/7-8/10/13 [bátran]

Participi: 2 models
arrel ext tema mode Localitats

X Ú d 1-25

X 02 d 4

Subclasse [II,+ext]
Infinitiu: mode /r/: model únic

Gerundi: 3 models

arrel ext tema mode Localitats R.F.

X g é nt 1-3/6/8/10-19/21/23/25

X é nt 4-5/9/17/19-22/24-25

X rn 7 [béwran]

16 Els paréntesis indiquen Topcionalitat de Paparició d’un morf des d’un punt de vista intradíalectal. La barra
inclinada indica les possibles solucions alternatives en la mateixa área.

17
Pero, com a mostra de vacildació en el comportament del gerundi d’aquesta subclasse verbal, el verb perdre

presenta una altra distribució geográfica de les solucions de gerundi: 1-6/9-12/14-25: [én]; 7, 13: [n]; 8: [én/n].

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
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Participi: 2 models
arrel ext tema mode Localitats

X 9 ú d 1-3/5-25

X 9 oé d 4

Subclasse [III,-ext]
Infinitiu:18 tema /í/ + mode /[/ (model únic)

Gerundi: 2 models

arrel ext tema mode Localitats
X í nt 1-13/15-17/19-25

X ¡g é nt 14/18

Participi: model únic
arrel ext tema mode Localitats

X í d 1-25

Subclasse [111,+ext]

Infinitiu: tema /í/ + mode /f/ (model únic)

Gerundi: model únic Participi: model únic
arrel ext tema mode arrel ext tema mode

X í nt X í d

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Simplificació del grup consonántic -nt en posició final
3. Elisio de -r en posició final (classes [I] i [III])
4. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
5. Inserció d’epéntesi (classe [II])

2.1.2. Formes personáis
2.I.2.I. Imperfet d’indicatiu
Classe [I]
La realització fonética d’l[-pl] de l’imperfet d’indicatiu en relació amb els segments

corresponents a mode/temps és múltiple: [[3a]~[]3é]~[pi] i depén de la seva distribució

18 Pero algunes localitats d’aquesta área presenten una marca [a] en l’infinitiu de bullir. 1-6/8-13/15: [a];
7/14/16-25: [í+r].
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geográfica. Es pot observar —cf. (8)— una solució plenament rossellonesa, que presenta en

exclusiva la realització Q3i]. A Ceret-11, en canvi, conviuen les dues solucions ([Ps]~[Pi]). El so
vocálic [é], d’altra banda, que es retrobará en altres temps verbals d’aquesta zona, representa

una solució centralitzada. El DCVT3 el defineix com una vocal anterior no arrodonida, del

mateix timbre que la [e], pero molt relaxada. Aquesta vocal de vegades es pot relaxar tant que
esdevé [a]. En aquest cas, dones, es pot postular una forma subjacent única /a/.

(8)
1/3/5-6/15 4/9 7/10/13/-14/16-

21/24-25
8/12 11 22 23

kantápi kantápa kantápa kantápi kantápa/kantápi kantápé kantápa
kantápas kantápas kantápas kantápas kantápas kantápas kantápas
kantápa kantápa kantápa kantápa kantápa kantápé kantápa
kantápan kantápan kantápam kantápam kantápam kantápam kantápam
kantápu kantápu kantápu kantápu kantápu kantápu kantápow/kantápu
kantápan kantápan kantápan kantápan kantápan kantápan kantápan

La presencia del so [e], pero, en posició final i seguit de consonant no és sistemática ni apareix
en aquest context en les mateixes localitats.19 Com que sembla respondre a una voluntat de

transcripció fonética detallada es pot justificar solament per l’aplicació d’un procés fonológic

opcional. No es tracta, dones, d’una realització general i, en tot cas, la regla fonológica que

explica aquesta variant té una actuació lliure. Les formes básiques dels morfs corresponents a

mode/temps en l’área del pirinenc oriental a 1 [-pl] són /bi/ i /ba/.

La 3a persona presenta una part de l’altema^a que apareixia a 1 [-pl] en relació amb la variant
de realització del fonema /a/. Tret de Ribes de Freser-22, que posseeix un so [é], la resta de
localitats manifesta una terminació única.

Existeix un acord total peí que fa a les realitzacions de les persones 2 [-pl] i 3[+pl]; és a dir,

quan la vocal átona es troba en sü-laba travada. La forma básica és en aquest cas /ba/.

Les solucions d’l[+pl] presenten una discrepáncia peí que fa ais morfs relacionats amb
nombre/persona. En efecte, les altemances osciHen entre [m], la forma més general i
majoritária en el domini lingüístic, i [n], solució que també apareix a l’imperfet indicatiu, en el

19 Alcover (1908c) la sitúa de manera intermitent a Prats de Molió, Olot i Ribes de Freser.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
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condicional i a l’imperfet de subjuntiu d’aquesta varietat i també de l’alguerés. Alcover (1908c:
282) indica que “la m té tendencia a tornar-se n” al Rosselló, al Vallespir i al Conflent en la
persona l[+pl] de l’imperfet, del condicional i de l’imperfet del subjuntiu de totes les
conjugacions. També hi ha alguna localitat de les balears que presenta una -nal [+pl] en lloc
de [m] —cf. § II. 2.5, d’aquest volum.

Fouché (1924a: 121) indica que en rossellonés modern la /m/ ha esdevingut [n] en les
terminacions deis temps esmentats; és a dir, en posició de coda quan la sfl-laba final de mot és
átona. Fouché justifica aquest fenomen per una feblesa en l’articulació de la [m], la qual s’ha
assimilat amb la [n] següent en combinacions del tipus [kantájtan nuzáltrus] o [kantarían

nuzáltrus].

Les locahtats que presenten [n] són Canet de Rosselló-1, Mosset-2, Noedes-3, Formiguera-4,
Prada-5, Argelers-6, Fontpedrosa-9 i Prats de Molló-15. Aquest resultat produeix aleshores
sincretisme amb la 3a persona del plural. Peí que fa a la determinado de la representació

fonológica d’l[+pl] del morf relacionat amb mode/temps, es poden aplicar dos possibles
tractaments:

a) considerar una sola forma básica /m/, que pot experimentar en determinats contextos un

procés d’anteriorització i esdevenir [n] en el context esmentat;
b) postular dues formes básiques alternatives en aquesta área dialectal (/m/ i /n/) en fundó de
les locahtats.

Optar per una solució única per al morf relacionat amb nombre/persona d’l[+pl] implica de

plantejar l’existéncia d’una regla fonológica que, a causa del seu carácter general, actuaria en

aquest context també en l’ámbit nominal.

La consulta deis reculls lexicográfics sistemátics de Mascaró i Rafel (1990) i Rafel ((dir) 1996)

posa en evidencia el nombre reduit de mots que posseeixen en catalá una sfl-laba final átona

que acabi amb -m —bálsam, cálam, didínam, fanerbgam, hipopotam, misógam, monógam, polígram—,
deis quals, a causa del seu carácter cuite, no es posseeix informado sobre la possible realització
dialectal de la -m final com a -n. Per poder arribar a conclusions definitives, s’haurien de teñir

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
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dades representatives que manifestessin el comportament del segment [m] final en aqüestes

varietats.

Des d’un punt de vista comparatiu, és interessant de constatar que la realització amb nasal
alveolar final en l’ámbit verbal no apareix sistemáticament a totes les localitats en els mateixos
contextos. Així, per posar un exemple, a l’imperfet d’indicatiu de batre, la solució [n] es

manifiesta a les localitats 1-6/8/9; en canvi, a l’imperfet d’indicatiu de beure, aquesta solució
apareix en les localitats 1-5/15.20 Aquest fet permet de concloure que, almenys en aquesta área
dialectal, la presencia de [n] no respon a un fet generalitzable, sino que podria ser el resultat
d’una pronúncia relaxada de la /m/, que impliqués una anteriorització d’aquest fonema. No es

pot desestimar el fet que la /m/ es trobi en posició de coda en una sñ-laba posttónica.
L’afebliment d’aquesta nasal bilabial no ocorre en futur o en present d’indicatiu on la /m/
apareix en la mateixa posició pero en síl-laba tónica. Aquesta modificació es podria justificar a

través de l’aplicació d’una regla fonológica de carácter optatiu. Es considera, dones, que

aquesta varietat presenta un sol segment morfológic (/m/) com a representació de

nombre/persona d’l[+pl].

En darrer terme, peí que fa a 2[+pl], les discrepáncies afecten aparentment els morfs
relacionats amb nombre/persona i amb mode/temps. La realització [kantáj3ow] alterna amb

[kantá]3u] només a Sant Joan de les Abadesses-23. La resta de localitats del pirinenc oriental

fan exclusivament [kantápu], Davant les realitzacions sistemátiques en /ba/ de la resta de

persones de l’imperfet d’indicatiu, es podrien considerar dues possibles solucions:

a) que en aquesta área dialectal la representació subjacent de 2[+pl] de l’imperfet d’indicatiu és
/bu+w/, amb manteniment del morf relacionat amb nombre/persona, el qual s’assimilará al

segment vocálic anterior;

b) que, per raons d’identitat formal amb la resta de persones d’aquest temps, es pot mantenir
una forma subjacent /bs/, tot considerant la possible influencia del segment labial que segueix
la vocal neutra subjacent, la qual pot esdevenir en un primer moment de carácter labial ([ow]) i

2111, encara, a Canet de Rosselló-1 i Prats de Molló-15, convivint amb la terminació amb [m].
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Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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posteriorment, peí fet de trobar-se en sñ-laba átona, es pot reduir a [u]21 a través d’un pas
intermedi [uw]. Aquest fenomen podría ser paral-leí a altres processos de monoftongació22 que

ocorren també en aquesta área.

Alcover (1908c: 241) dona compte d’aquesta reducció de la persona 2[+pl] a l’imperfet, al
condicional i a l’imperfet de subjunriu d’algunes localitats de la Catalunya oriental. Constata, a
més, que aquest fenomen només té lloc en les comarques que fan [u] la o átona; per contra, les
comarques que no apliquen aquesta regla de reducció vocálica no efectúen l’esmentada
reducció, sino que mantenen el diftong [-ovv] o [-aw]. ALxí, sembla que el procés de reducció

prové del canvi de -ow a -uw, de manera que es produeix fácilment la monoftongació a [u].

Alcover trobá aquesta reducció —de manera asistemática, pero— a diverses localitats del
Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya i Capcir, i, en particular, a Bagá, la Pobla de Lillet,
Ribes de Freser, Ripoll, Camprodon, Rocabruná, Olot, Ma9anet de Cabrenys, Campmany,

Figueres i Cadaqués; a Berga només la va trobar a l’imperfet; a Sant Bartomeu de Grau sois al
condicional; finalment, a Granollers, Caldes de Malavella, Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, a

l’imperfet i al condicional. Recasens (1996: 125) evidencia també els casos d’elisió d’una vocal

mitjana central o í en acabaments de 2[+pl] en el condicional, l’imperfet d’indicatiu i/o
l’imperfet de subjuntiu en rossellonés, alguerés (Pais 1970) i en comarques septentrionals del
domini central (Alcover 1908c).

Tenint en compte el context com a determinant de la labialització i observant la presencia

d’aquesta realització —per bé que de manera asistemática— en el condicional, a l’imperfet
d’indicatiu i a l’imperfet de subjuntiu de les mateixes localitats, es considera factible l’aplicació
d’un procés de reducció, que té lloc també en altres localitats del catalá occidental i del balear
i, per aquest motiu, es manté en cadascun d’aquests temps un únic segment morfológic que

coincideix amb el que presenten en els temps esmentats la resta de persones /bs/, /ría/ i

/sa/.

21 Fouché (1921a: 222 i 1924b: 128) també fa referencia a l’existéncia d’aquest procés de reducció en rossellonés
modern.

22 Cal recordar, per exemple, solucions comunes també a altres vanetats del tipus curesma, aiga, llenga, peí que fa a
les monoftongacions deis grups ‘kwa’, ‘gwa’.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Una altra reducció observada per Alcover (1908c: 241) és la que s’origina en algunes persones

del condicional en relació amb el segment vocálic posttónic. Així, algunes localitats presenten

les solucions ‘mirarís’, ‘mirarí’, ‘mirarím’, ‘miraríu’, ‘mirarín’ a 2,3 [-pl] i a les tres persones del

plural. La reducció absoluta en totes les persones, tanmateix, no és propia d’aquesta área
dialectal sino del catalá occidental.23 En pirenenc oriental aquesta solució és més restringida,
atés que presenta esporádicament una reducció limitada a l[+pl] i 3[+pl] a 1’imperfet
d’indicatiu i en el condicional.

Resum

RE Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X á Bi/Ga/Gé ir-pii á bi/ba X+ T + M/T
X á Ba S 2f-pll á ba s X+ T + M/T + N/P
X á Ba/Gé 31-pll á ba X+ T +M/T
X á Ga m/n ir+pii á ba m X+ T + M/T + N/P
X á Bu 2F-pll
X á Go w 21-pll á ba w X+ T + M/T + N/P
X á Ga n 3f+pll á ba n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]

L’altemanca que apareix a 1,3 [-pl] ([a]~[e]) —cf. (9a) i (9b)— és de carácter fonétic. Com en

la classe [I], la realització [6] té lloc a Ribes de Freser-22. En canvi, les persones 2 [-pl] i 3[+pl]

presenten uns morís relacionáis amb mode/temps que no mostren discrepáncia. A 1 [+pl] es

retroba el comportament altemant —[m] i [n]— en els morís relacionats amb
nombre/persona.
(9a)

1-3/6/8/9 4 5 22 7/10-17/19-
21/23-25

18

batía batía batía batíé batía pardía
batías batías batías batías batías pardías
batía batía batía batíé batía pardía
batían batín batían/batín batíam batíam pardíam
batíu batíu batíu batíu batíu pardíu
batían batían batían batían batían pardían

23 Yeny (1983: 141) sitúa la reducció completa en /rí/ al Pallars.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera. 5. Piada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(9b)
1/15 2-3 4 5 6-14/16-

21/24-25
22 23

bapía bapía bapía bajlia baflia bapíé bapía
bacías baJJías bacías ba|3ias barias bapias bapías
bajlía bajJía ba|3ia bajJía bajiía bapíé bapía
baJJíam/baJ3ían bapían bapín bapan/bapin bapíam bapíam bapíam
bapíu bapíu bapíu bapu bapíu bapíu bapiaw/bapiow/bapíu
batían batían bapían/bapín ba|3ían/ba|Jín bapían bapían bapían

S’observa una alternanca en els segments relacionáis amb mode/temps en algunes localitats a

l[+pl] i també a 3[+pl] en el cas del verb beure —[bapian/bapin]. L’imperfet de batre a Prada-5

presenta també alternaba en relació amb abséncia i presencia de [a] —[batían/batín]. Aquesta
conducta compta novament amb dues possibilitats de tractament:

a) considerar la presencia de polimorfisme en la realització de l’imperfet d’indicatiu d’aquesta
varietat /a/~/0/;

b) postular una forma básica /a/, que experimenta en determináis contextos una elisio.

El contextos generáis de pérdua de la vocal neutra en les dues subclasses es localitzen a 1 [+pl]
i 3[+pl], en el darrer cas quan el segment morfológic corresponent a nombre/persona es

realitza com a [n]. Sembla, dones, que el context determinant per a la pérdua de la vocal
neutra, almenys peí que fa al pirinenc oriental, és l’existéncia d’una sñ-laba átona travada per

una -n final. Si només es prenen en consideració les dades de (9a), peí que fa a Formiguera-4,

podría postular-se que, davant la coincidencia en la realització de nombre/persona a l,3[+pl],
el segment vocálic [a] marcaría, a més de mode/temps, nombre/persona, per tal de distingir
les dues persones esmentades. Es tracta, pero, d’un comportament asistemátic i que sembla

respondre a l’acció d’un procés fonológic optatiu.

Peí que fa a la justificació d’aquest procés, el contrast amb el comportament que experimenta
la vocal [a] en el mateix context en l’ámbit nominal constata la inexistencia de mots que

presenten una estructura del tipus -ían en posició final. Per aquest modu, s’opta per considerar
una forma básica /a/ per a tot el temps. La caiguda de [a] seguida de [n] té lloc a través de

l’aplicació d’una regla optativa que elideix esporádicament la vocal en l’esmentada realització

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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contextual. Aquest procés actúa a l[+pl] quan préviament s’ha aplicat la regla que afebleix,
també de manera optativa, la /m/.

En darrer terme, 2[+pl] presenta una doble altemanca en els segments relacionats amb

mode/temps i amb nombre/persona. Les realitzacions, pero, no són sistemátiques. D’altra

banda, el fet que el verb beure presentí la forma [ow] sembla refermar la conjectura que es

parteix d’una forma básica /3w/, la qual sofreix en aquest cas un dels dos processos esmentats

en els parágrafs anteriors.

Resum

RF Classe [II RS

arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X í a/é l[-pl] í a X+ T + M/T
X í 3 s 2[-pl] í a z X+ T + M/T + N/P
X í a/é 3[-pl] í a X+ T +M/T
X í a/0 m/n l[+pl] í a m X+ T + M/T + N/P
X í o/a w 2[-pl] í

X í u 2[-pl] í a w X+ T + M/T + N/P
X í a/0 n 3[+pl] í a n X+ T + M/T + N/P

Classe [III]
L’alternanca que apareix a l,2,3[-pl] en aquesta classe —cf. (10a) i (10b)— és de carácter
fonétic: [a] ~ [é] en posició final de mot. Com en altres casos, la segona solució apareix a Ribes
de Freser-22.

(10a)
2-3/6/8-9 7/10-21/24-25 22 23 1 4 5

durmía durmía durmíé durmía durmía durmía durmía

durmías durmías durmías durmías durmías durmías durmías

durmía durmía durmíé durmía durmía durmía durmía

durmian durmíam durmíam durmíam durmíam/durmían durmín durmín

durmíu durmíu durmíu durmíow/durmíu durmíu durmíu durmíu

durmian durmian durmian durmian durmian durmín durmian

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Pmgcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 1". Campmanv, 18. Marónet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(10b)
2-3/6/8-9 7/10-21/24-25 22 23m 1 4 5

partía partía partíé partía partía partía partía
partías partías partías partías partías partías partías
partía partía partíé partía partía partía partía
partían partíam partíam partíam partíam/partían partín partían/partín
partíu partíu partíu partíow/partíu- partíu partíu partíu
partían partían partían partían partían partín partían/partín

Les persones 1 [+pl] i 3[+pl] —cf. (11)— poden experimentar sincretisme en fundó de la
presencia d’un deis morfs relacionáis amb nombre/persona. Aqüestes solucions, pero, no són
de carácter sistemátic.

(11)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P V P

buA í n bullir 4/6

bu/í í a m bullir 4

buX í a n bullir 4/6

durm í n dormir 4/6

durm í a m dormir 4

durm í a n dormir 4/6

Dart í n partir 4/6

Dart í a m partir 4

nart 9 n partir 4/6

En darrer terme, 2[+pl] presenta la doble alternaba esmentada anteriorment en els segments

relacionats amb mode/temps i amb nombre/persona —[9/0] i [m/n], respectivament. Com en

les classes anteriors, solament Sant Joan de les Abadesses-23 compta amb un realització
alternativa [ow].

Resum

RE Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í a/é i[-Pi] í a X+ T + M/T
X í a/é s 2[-Pl] í a z X+ T + M/T + N/P

X í a/é 3[-pl] í a X+ T +M/T

X í a/0 m/n l[+pl] í a m X+ T + M/T + N/P

X í u 2[-pl]
X í o w 2[-pl] í a w X+ T + M/T + N/P
X í a/0 n 3[+pl] í a n X+ T + M/T + N/P

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerda, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Models verbals: imperfet d’indicatiu

Classe [I]: 3 models25 Classe [TI]: 1 model Classe [III]: 1 model
1-3/5-6/8/12/15 4/7/9-10/13/-14/16-25 11 1-25 1-25

ábi ába ába/bi ia ia

ábaz ábaz ábaz iaz iaz

ába ába ába ia ia

ábam ábam ábam iam iam

ábaw ábaw ábaw íaw iaw

ában ában ában ían ian

Processosfonológics
S’inclouen també els processos optatius, pero se separen dels generáis, a causa de la seva

actuado asistemática:

1. Ensordiment d’obstruents fináis (classes [I], [II], [III])
2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis (classe [I])

3. Labialització: 3W —> ow / +labial (classe [I], [II], [III]; 2[+pl])

4. Monoftongació: uw —> u (classe [I], [II], [III]; 2[+pl])
5. Reducció vocálica de la serie posterior: /o, o/ —> U / [-accent]

Processos optatius:
- Afebliment de /m/ en posició final
- Elisio de /a/ (seguida de /n/)

- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síHaba átona i en posició final (Ribes de Freser-22)

2.I.2.2. Imperfet de subjuntiu
Classe [I]
La la persona de Pimperfet de subjuntiu —cf. (12)— presenta diverses solucions.

24 Tot i que aquest temps no está recollit, es pot pressuposar que les terminacions de l’imperfet d’indicatiu de la
subclasse sense extensió són les mateixes que apareixen en la subclasse amb extensió.
"5

Es considera modélica la possibilitat que una localitat realitzi més d’una sola alternativa alhora —cf. la
localitat (11). Si es prenen en consideració solament les solucions úniques hi ha el risc de determinar els diversos
models a través d’un cálcul de variacions i combinacions. Aquest fet, a més d’augmentar innecessáriament el
nombre de models, donaría lloc a solucions irreals, que no podrien ser aplicades a cap localitat.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmanv, 18. Martiner. 19. Rocabmna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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(12)
1/11 2-6/9/13 8 12 15

kantés/kantési kantés kantési kantés/kantésa/kantési kantés/kantésa/kantési

kantésas kantésas kantésas kantésas kantésas

kantés kantés kantés kantés kantés

kantésam kantésan kantésam kantésam kantésan

kantésu kantésu kantésu kantésu kantésu

kantésan kantésan kantésan kantésan kantésan

4 7/10/14/18-19/25 16/24 17 20-22 23

kantés kantés kantés kantés kantés kantés

kantésas kantésas kantésis kantésas/kantésis kantésas/kantésis kantésas

kantés kantés kantés kantés kantés kantés

kantésan kantésam kantésim kantésim kantésam/kantésim kantésam

kantésu kantésu kantésu kantésu kantésu kantésow/kantésu

kantésan kantésan kantésin kantésin kantésan/kantésin kantésan

A l[-pl], les altemances són en tots els casos de tipus morfológic i afecten les manifestacions
de la vocal temática ([é]~[é]) i els morfs corresponents a mode/temps ([s]~[si]~[sa]). Ateses

les realitzacions esmentades, es poden postular les següents formes básiques: /é/ i /é/, quant
a les vocals temátiques, i /s/, /sa/ i /si/, peí que fa ais segments relacionats amb

mode/temps.

Les formes de 2[-pl] i 3[+pl] presenten dues alternances de tipus morfológic en relació amb
tema ([é]~[é]), que s’estén també a totes les persones, i en relació amb el segment

corresponent a mode/temps ([si]~[sa], la darrera de les quals és la solució majoritária).

La persona l[+pl] comparteix aqüestes altemances i, com a l’imperfet d’indicatiu i al
condicional, presenta fonéticament el doblet [m]~[n] en els segments morfológics relacionats
amb nombre/persona.

La persona 2[+pl] presenta altemances comunes a altres temps: en relació amb el tema

([é]~[é]), en relació amb els segments corresponents a mode/temps i en relació amb les

representacions de nombre/persona ([su]~[so\v]). En el darrer cas, ambdues apareixen a Sant

Joan de les Abadesses-23. Com en el temps anterior, i a causa deis esmentats fenómens de

labialització i monoftongació, es pot postular una forma subjacent /sa-t-w/. Aquesta forma

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset. 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerda, 15. Prats de Molió, 16. Ma^anet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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fonológica pot ocórrer sistemáticament en totes les persones de l’imperfet de subjuntiu d’una
mateixa localitat, o pot alternar amb la realització del segment morfológic relacionat amb

mode/temps ([si]), que es manifesta, o bé coexistint amb [sa], o bé en solitari. No és estrany

aquest darrer tipus d’alternanca, peí fet que la solució [si] és més tardana i, com ho reflecteix la

presencia de formes alternatives, pot conviure temporalment amb [sa], fins que finalment
s’acaba imposant i resta com a solució única.
Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X é/é s/si/sa i [pi] é/é s/si/sa X+ T+ M/T
X é/é SÍ/S3 s 2[-Pl] é/é SÍ/S3 z X+ T + M/T+ N/P
X é/é s 3[-pl] é/é s X+ T+ xM/T
X é/é SÍ/S3 m/n l[+pl] é/é SÍ/S3 m X+ T + M/T+ N/P
X é/é su 2[+pl] é/é S3 w X+ T + M/T+ N/P
X é/é SO w 2[+pl] é/é
X é/é SÍ/S3 n 3[+pl] é/é SÍ/S3 n X+ T + M/T+ N/P

Classe pi]
A (13a) i (13b) s’observen diversos tipus d’alternanca en relació amb els resultáis de les dues
subclasses.

(13a)
1/2-3/6 5/7/10-/14/19/23/25 18 16/17/24 20-22 15 4/9 8

batés batés pardés batés batés batés/batési batés batési

batésas batésas pardésas batésis batésas/batésis batésas batésas batésas

batés batés pardés batés batés batés batés batés

batésan batésam pardésam batésim batésam/batésim batésam batésan batésam

batésu batésu pardésu batésu batésu batésu batésu batésu

batésan batésan pardésan batésin batésan/batésin batésan batésan batésan

13 11-12

batés batési

batésas batésas

batés batés

batésam batésam

batésu batésu

batésan batésan

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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(13b)
1 3/6-7/10/14/18-19/25 16/17/24 22 4-5 2

bayés bayés bayés bayés bayés bapés
bayésas bayésas bayésis bayésas/bayésis bayésas bajlésas
bayés bayés bayés bayés bayés bapés
bayésam/bayésan bayésam bayésim bayésam/bayésim bayésan bapésam
bayésu bayésu bayésu bayésu bayésu bapésu
bayésan bayésan bayésin bayésan/bayésin bayésan bapésan

20 21 23 8

bapés bayés bapés/bayés bapési/bayési
bapésas/bapésis bayésas/bayésis bapésas/bayésas bapésas/bayésas
bapés bayés bapés/bayés bapés/bayés
bapésam/bapésim bayésam/bayésim bapésam/bayésam bapésam/bayésam
bapésu bayésu bapésow/bapésu/bayésow/bayésu bapésu/bayésu/
bapésan/bapésin bayésan/bayésin bapésan/bayésan bapésan/bayésan

9 15 11-13

bayés bayési bayési
bayésas bayésas bayésas
bayés bayés bayés
bayésan bayésam bayésam
bayésu bayésu bayésu
bayésan bayésan bayésan

Les persones 2[-pl] i l,3[+pl] experimenten altemances de tipus morfológic que afecten, d’una

banda, les vocals temátiques ([é]-[é]) i, d’una altra, els segments relacionats amb mode/temps

([s3]-[si]). Addicionalment, s’observa l’altemanca de tipus fonétic en els segments

corresponents a nombre/persona d’l[+pl] ([m]-[n]). Peí que fa a 2[+pl], a més de l’altema^a

de carácter morfológic que afecta les vocals temátiques ([é]-[é]), les diverses realitzacions

fóniques es poden remetre a una forma subjacent ja postulada —/s9+w/.

Quant a la subclasse amb extensió, a més de les altemances esmentades, l’aparició de
1’increment —cf. (13b)— no és sistemática en tota la zona examinada. El segment velar pot
alternar amb l’abséncia d’extensió ([bapésam], [bayésam]).
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Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS26
arrel tema m/1 n/p p tema m/1 n/p P Estructura morfológica
X é/é s/si i[-Pi] é/é s/si l[-pl] X+ T+ M/T

X é si/sa s 2[-pl] é si/sa z 2[-Pl] X+ T + M/T+ N/P
X é S9 s 2[-pl] é sa z 2[-pl] X+ T + M/T+ N/P
X é/é s 3[-pl] é/é s 3[-pl] X+ T+ M/T
X é si/sa m/n l[+pl] é si/sa m l[+pl] X+ T + M/T+ N/P
X 8 sa m/n l[+pl] é sa m l[+pl] X+ T + M/T+ N/P

X é/é su 2[+pl]
X é so w 2[+pl] é/é sa w 2[+pl] X+ T + M/T+ N/P

X é/é si/sa n 3[+pl] é/é si/sa n 3[+pl] X+ T + M/T+ N/P
X é sa n 3[+pl] é sa n 3[+pl] X+ T + M/T+ N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel E tema m/t n/p p E tema m/t n/p Estructura morfológica
X 0/Y é/é s/si i[-Pi] 0/g é/é s/si X+ (E) + T + M/T+ N/P
X 0/Y é si/sa s 2[-pl] 0/g é si/sa z X+ (E) +T+ M/T
X 0/Y é sa s 2[-pl] 0/g é sa z X+ (E) +T + M/T+ N/P
X 0/Y é/é S 3[-pl] 0/g é/é s X+ (E) +T + M/T+ N/P
X 0/Y é si/sa m/n l[+pl] 0/g é si/sa m X+ (E) +T + M/T+ N/P
X 0/Y é sa m/n l[+pl] 0/g é sa m X+ (E) + T + M/T+ N/P
X 0/Y é/é su 2[+pl]
X 0/Y é/é sa/so w 2[+pl] 0/g é/é sa w X+ (E) + T + M/T+ N/P
X 0/Y é/é si/sa n 3[+pl] 0/g é/é si/sa n X+ (E) +T + M/T+ N/P
X 0/Y é sa n 3[+pl] 0/g é sa n X+ (E) +T + M/T+ N/P

Classe [III]
S’observen a (14a) i a (14b) comportaments divergents que afecten els resultats de les dues
subclasses. En el model sense extensió27 s’aprecia una alternanca morfológica en els segments

relacionáis amb mode/temps ([si/ss]) a 2[-pl] i a l,3[+pl], a més de la de carácter fonétic que

s’ha anat constatant a l[+pl] peí que fa ais segments morfológics corresponents a

nombre/persona ([m]~[n]).

26 Les caselles buides en la representació subjacent indiquen que s’ha redui't l’alterna^a que es manifesta de
manera paral-lela en les realitzacions fonétiques corresponents.

27 En aquest temps, el verb bullir té les mateixes desinéncies que la subclasse sense extensió i no incorpora cap
increment velar.
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(14a)
1-3 5-8/10-15/18-

19/25
16-17/24 20-22 23 4/9

durmís durmís durmís durmís durmís durmís

durmísas durmísas durmísis durmísas/durmísis durmísas durmísas

durmís durmís durmís durmís durmís durmís

durmísam/durmísan durmísam durmísim durmísam/durmísim durmísam durmísan

durmísu durmísu durmísu durmísu durmísow/durmísu durmísu

durmísan durmísan durmísin durmísan/durmísin durmísan durmísan

En el model amb extensió —cf. (14b)—,28 l’aparició de l’increment palatal suposa l’alteració
de la vocal temática, i s’aprecien també les alternances ja esmentades en la subclasse sense

extensió. Addicionalment, a l[-pl] alternen els morfs relacionats amb mode/temps [s]
—Phabitual— i [si]. Aquesta alternanca també ocorre en les altres classes, pero, no s’ha
observat a l’imperfet de subjuntiu del verb dormir.

(14b)
1 2/3 5/6/13/14/19/25 7 8 9 10/18

partiyés/partiyési partís partís partiyés partísi partís partiyés
partiyésas partísas partísas partiyésas partísas partísas partiyésas
partiyés partís partís partiyés partís partís partiyés
partiyésam/partiyésan partísam/partísan partísam partiyésam partísam partísan partiyésam
partiyésu partísu partísu partiyésu partísu partísu partiyésu
partiyésan partísan partísan partiyésan partísan partísan partiyésan

11/12/15 16/17/24 20-22 23

partís/partísi partís partís durmís

partísas partísis partísas/partísis durmísas

partís partís partís durmís

partísam partísim partísam/partísim durmísam

partísu partísu partísu durmísow/durmísu

partísan partísin partísan/partísin durmísan

Resum
RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica
X í S i[-Pi] í s i[-Pi] X+ T+ M/T
X í si/sa s 2[-pl] í si/sa 2 2[-pl] X+ T + M/T+ N/P
X í s 3[-pl] í s 3[-pl] X+ T + M/T
X í si/sa m/n l[+pl] í si/sa m l[+pl] X+ T + M/T+ N/P
X í so w 2[+pl] í sa w 2[+pl] X+ T + M/T+ N/P
X í su 2[+pl]
X í si/sa n 3[+pl] í si/sa n 3[+pl] X+ T + M/T+ N/P

28 El verb partir no fou recollit a Sant Joan de les Abadesses-23. Tot i que no es pot substituir per un altre
perqué en el recull d’Alcover aquest verb és l’únic representant de la subclasse incoativa, és previsible que les
desinéncies coincideixin amb les del model sense extensió.
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RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel Ext tema m/1 n/p p Ext tema m/t n/p Estmctura morfológica
X í s/ss i[-Pi] í S/S9 X+ T+ M/T

ÍY é S i[-Pi] íg é S X+ E +T + M/T

íy é si i[-Pi] íg £ si X+ E +T + M/T
X í SÍ/SS s 2[-pl] Í SÍ/S9 z X+ T + M/T+ N/P

íy é SS s 2[-pl] íg é S9 z X+ E+ T + M/T+ N/P
X í S 3[-pl] í S X+ T + M/T

iy é S 3[-pl] íg é S X+ E+ T + M/T.
X í SS m/n l[+pl] í S9 m X+ T + M/T+ N/P

íy é SS m/n l[+pl] íg é SS m X+ E + T + M/T+ N/P
í si m 1[+Pl] í si m X+T + M/T+ N/P

X í SU 2[+pl] í S9 w X+ E + T + M/T+ N/P
X íy é SU w 2[+pl] íg é S9 w X+ E + T + M/T+ N/P
X í S9 n 3[+pl] í S9 n X4- E + T + M/T+ N/P

íy é S9 n íg é S9 n X+ E + T + M/T+ N/P

Models verbals: imperfet de subjuntiu
Classe |T|: 8 models
1/11 2-6/9/13 8 12/15 4/7/10/14/18-19/23/25 16/24 17 20-22

és/ési ES ÉSÍ ES/ÉSS/ÉSi és és és és

ÉSSZ ÉS9Z ÉSSZ ES3Z éssz ésiz éssz/ésiz éssz/ésiz

ES ÉS ÉS ES és és és és

ésom ésom ÉS9m éssm éssm ésim ésim éssm/ésim

£S9W ÉSSW ÉSSW ÉS3W éssw éssw éssw éssw

éssn éssn Éssn éssn éssn ésin ésin éssn/ésin

Subclasse [II,-ext]: 8 models
1-3/5-7/10/14/18-19/23/25 16-17/24 20-22 15 4/9 8 13 11-12

és és és és/ési ES Ési ÉS ési

éssz ésiz éssz/ésiz éssz ESSZ ÉSSZ ÉSSZ éssz

és és és és ES ÉS ÉS és

éssm ésim éssm/ésim éssm éssn Éssm Éssm éssm

éssw éssw éssw éssw ÉSSW ÉSSW ÉSSW éssw

éssn ésin éssn/ésin éssn Éssn Éssn Éssn éssn

Subclasse pi,+ext]: 10 models
1/3-7/10/14/18-19/25 16-17/24 21-22 11-13 2 23 8

gés gés gés gési és és/gés ési/gési
géssz gésiz géssz/gésiz géssz éssz éssz/géssz Éssz/géssz
gés gés gés gés és és/gés és/gés
géssm gésim géssm/gésim géssm éssm éssm/géssm éssm/géssm
géssw géssw géssw géssw éssw éssw/géssw éssw/géssw
géssn gésin géssn/gésin géssn éssn éssn/géssn éssn/géssn
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20 9 15

és gés gési
ésaz/ésiz gésaz gésaz
és gés gés
ésam/ésim gésan gésam
ésaw gésaw gésaw
ésan/ésin gésan gésan

Subclasse [III,-ext]: 3 models
1-15/18-19/23/25 16-17/24 20-22

ís ís ís

ísaz ísiz ísaz/ísiz

ís ís ís

isam ísim ísam/ísim

ísaw ísaw ísaw

ísan ísin ísan/ísin

Subclasse [III,+ext]: set models
1 7/10/18 2-3/5/6/9/13/14/19/25 8 11/12/15 16/17/24 20-22

igés/igési igés ís ísi ís/ísi ís ís

igésaz igésaz ísaz ísaz ísaz ísiz ísas/ísiz

igés igés ís ís ís ís ís

igésam igésam ísam ísam ísam ísim ísam/ísim

igésaw igésaw ísaw ísaw ísaw ísaw ísaw

igésan igésan ísan ísan ísan ísin ísan/ísin

Processosfonologics
1. Labialització (3W —4 ow / +labial (2[+pl]))

2. Monoftongació (uw —> u (2[+pl]))
3. Ensordiment d’obstruents fináis

4. Espirantització d’oclusives sonores medíais (subclasse [II,+ext], subclasse [III,+ext])

5. Reducció vocálica de la serie posterior (/o, o/ —» u / [-accent])

Processos optatius:
- Afebliment de /m/ en posició final

2.I.2.3. Pretérit perfet simple
LaFl' no recull cap realització de perfet simple en pirinenc oriental. Tanmateix, els quadems
de camp inclouen les solucions del perfet simple deis verbs espiar ([I]), beure (pi,+ext]), dormir

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.



La descripció dels models regulara 185

pn,-ext] i partir [III,+ext] en la localitat de Formiguera. En aquest cas, com en altres temps,

s’observa un sincretisme entxe l[+pl] i 3[+pl] a causa de la realització [n] d’l[+pl].

D’altra banda, 2[+pl] sofreix el mateix procés de reducció /a+w/ > [u] que a l’imperfet
d’indicatiu. Cal destacar, en relació amb Túnic verb de la classe [I] del qual es posseeix el

perfet, que la vocal temática és [é] i no [á], com inicialment seria esperable —cf. [kantáras].
Tot i que és pres en consideració en aquesta descripció lineal, la realització del perfet en

pirinenc oriental no s’inclourá en les descripcions comparatives de carácter intradialectal i
interdialectal per manca d’ús real. El mateix ocorrerá amb la realització del perfet simple en

catalá oriental i en catalá occidental. El perfet simple de Formiguera recorda el perfet occitá,
que també presenta en les varietats meridionals29 formes velaritzades en la 3a persona.

(15)
Classe p] Subclasse pi,+ext]
Arr Ext Tem M/T Mod N/P Arr Ext Tem M/T Mod N/P

3SpÍ é ri ba Y é ri

aspi 8 f3 s ba Y é ra s

aspi é k ba Y é k

aspi é ra n ba Y é ra n

aspi é ru ba Y é ru

3SpÍ é ra n ba Y é ra n

Classe pil]
Arr Ext Tem M/T Mod N/P P

durm/ part í ri 1

durm/ part i ra s 2

durm/ part i k 3

durm/ part i ra n 4

durm/ part í ru 5

durm/ part i ra n 6

29 Vegeu Alibert (1976: 102) en relació amb la formació del perfet en occitá.
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X é ri i[-Pi] é ri X+ T + M/T

X é ra s 2[-pl] é ra z X+ T + M/T + N/P
X é k 3[-pl] é k X+ T +M/T

X é ra n l[+pl] 8 ra m X+ T + M/T + N/P
X 8 ru 2[+pl] é ra w X+ T + M/T + N/P

X é ra n 3[+pl] é ra n X+ T + M/T + N/P

RF Classe [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X Y é ri i t-pi] g 8 ri X+ E+ T + M/T
X Y é ra s 2[-pl] g é ra z X+ E+ T + M/T + N/P

X Y é k 3[-pl] g é k X+ E+ T +M/T

X Y é ra n l[+pl] g é ra m X+ E+ T + M/T 4- N/P

X Y é ru 2[+pl] g é ra X+ E+ T + M/T + N/P

X Y 8 ra n 3[+pl] g é ra n X+ E+ T + M/T + N/P

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ri i ri X+ T + M/T
X i ra s 2[-pl] i ra z X+ T + M/T + N/P
X i ík 3[-pl] i ík X+ T +M/T
X i ra n l[+pl] i ra m X+ T + M/T + N/P
X i ru 2[+pl] i ru X+ T + M/T + N/P
X l ra n 3[+pl] 1 ra n X+ T + M/T + N/P

2.I.2.4. Futur

Les realitzacions del futur són molt homogénies i no presenten variació intradialectal. La taula

(16) recull els resultats fonétics uniformes de les classes [I] i [III], préviament segmentáis.

(16)
Classe [I] [kant] Classe [III] [durm] / [part]
Arr Ext Tem M/T Mod N/P Arr Ext Tem M/T Mod N/P P
X a ré X i ré 1
X a rá s X i rá s 2
X 3 rá X i rá 3
X a ré m X i ré m 4
X a ré w X i ré w 5
X a rá 13 X J rá ¡3 6
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Classe [II]
Les altemances que s’observen en el verb batre —cf. (17)— tenen a veure amb la inserció en

alguns indrets d’una vocal epentética entre l’obertura sil lábica formada peí grup tr, que té la
finalitat de resil-labificar convenientment, en les localitats que ho requereixen, una estructura

[tr] generada peí final del radical del verb batre i per la bategant que encap9ala el segment
relacionat amb mode/temps. Els resultats dobles —amb epéntesi o sense— són també

freqüents en catalá central en verbs que presenten obertures complexes (cf. perdré, perderé) i
poden ocórrer fins i tot en boca d’un mateix parlant com a formes alternatives, tal com

indiquen enquestes recents.30 El procés de resil-labificació converteix [t] i [r] en obertures de la
sü-laba següent.

(17)
1/5/7-9/13/14/16-17/20/25 18 2/4/6/10-12/15/19/21-24 1-25

bataré pardaré batré bawré

batarás pardarás batrás bawrás

batará pardará batrá bawrá

batarém pardarém batrém bawrém

bataréw pardaréw batréw bawréw

batarán pardarán batrán bawrán

Resum
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a ré i[-pi] á ré X+ T + M/T
X a rá s 2[-pl] á rá z X+ T + M/T + N/P
X a rá 3[-pl] á rá X+ T +M/T
X a ré m l[+pl] á ré m X+ T + M/T + N/P
X a ré w 2[+pl] á ré w X+ T + M/T + N/P
X a rá n 3[+pl] á rá n X+ T + M/T + N/P

RF Classe fll] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X (a)ré i[-Pi] ré X + M/T
X (a)rá s 2[-pl] rá z X + M/T + N/P
X (a)rá 3[-pl] rá X +M/T
X (a)ré m l[+pl] ré m X + M/T + N/P
X (a)ré w 2[+pl] ré w X + M/T + N/P
X (a)rá n 3[+pl] rá n X + M/T + N/P

30 Cf. els resultats de les enquestes realitzades en el marc del projecte “La variació en el llenguatge”
desenvolupat peí Departament de Filología Catalana de la Universitat de Barcelona, i fmancat per la DCICYT
(PB94-0951) i per la CIRIT (CS93-1017).
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RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ré i[-Pi] i ré X+ T + M/T
X i rá s 2[-pl] i rá Z X+ T + M/T + N/P
X i rá 3[-pl] i rá X+ T +M/T
X í ré m l[+pl] i ré m X+ T + M/T + N/P
X í ré w 2[+pl] í ré w X+ T + M/T + N/P
X i rá n 3[+pl] i rá n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: futur

Cada classe presenta un model únic:
Classe [1] Classe /II] Classe [III/
1-25 1-25 1-25

áré ré iré

áráz ráz íráz

árá rá irá

árém rém irém

áréw réw iréw

árán rán irán

Processosfonol'ogics
1. Reducció vocálica de la serie anterior (classe [I])
2. Ensordiment d’obstruents fináis

3. Inserció d’epéntesi (subclasse [II,-ext]: localitats 1/5/7-9/13/14/16-18/20/25)

2.I.2.5. Condicional

Classe [I]
El condicional presenta una estructura morfológica homogénia, pero unes realitzacions
fonétiques de carácter divers. D’una banda, s’observen les mateixes variants fonétiques que

s’apreciaven a 1’imperfet d’indicatiu ([a]~[é]); d’una altra, en algunes localitats es constata la

tendencia a no presentar la [a] del segment morfológic relacionat amb mode/temps ([ría]) en

algunes persones. De fet, es tracta del mateix fenomen que ocorre també en imperfet
d’indicatiu deis verbs de la classe [II] i [III], on la vocal temática [í] precedeix el segment
relacionat amb mode/temps [a]31 ([ía]~[í]).

31 Aqüestes realitzacions també ocorren en algunes localitats de l’área del catalá oriental i sobretot del caíala
occidental.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Per bé que Fouché (1924b: 134) esmenta ¡'existencia d’una desinencia de la persona del
condicional en -i ([kantaríi]), que justifica per un procés analógic, Alcover no en recull cap
mostra al llarg de les seves enquestes. Les alternances fonétiques d’l[-pl] del condicional
coincideixen grosso modo amb les que apareixien en la mateixa persona a l’imperfet d’indicatiu.
A mes, els resultats alternatius corresponents a 2[-pl] i 3[-pl] concorden amb els de l’esmentat

temps en les mateixes localitats ([ría]~ [ríe]).

(18)
1/7-14/18-21/24 2-3/5-6/15 4 16/22 17/25 23

kantaría kantaría kantaría kantaríé kantaríé kantaría

kantarías kantarías kantarías kantaríés kantaríés kantarías

kantaría kantaría kantaría kantaríé kantaríé kantaría

kantaríam kantarían kantarín kantaríam kantaríam kantaríam

kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu kantaríow/kantaríu

kantarían kantarían kantarín kantaríén kantarían kantarían

La solució fonética [ríe], pero, presenta geográficament una distribució mes amplia que la del

segment [pé], que es limitava, a l’imperfet d’indicatiu, a Ribes de Freser-22. Aquesta manca

d’asistematicitat només sembla justificable per la voluntat d’Alcover —o del transcriptor

d’aquestes dades— de detallar fonéticament la pronúncia de la vocal en posició final, tant en
síl-laba oberta com tancada. El morf [ríe] es realitza, a més, a Ma9anet de Cabrenys-16,

Campmany-17 i Olot-25. La resta de localitats presenten la vocal neutra en posició final.

La persona l[+pl] manifesta diverses alternances ([ríam] ~ [rían] ~ [rín]). D’una banda, toma a

aparéixer l’alternanca [n]~[m] en els segments relacionats amb nombre/persona; d’una altra,

Palteman9a [río]—[rí] es constata en els segments morfológics corresponents a mode/temps en

la la persona del plural. En el darrer cas, la coherencia amb les realitzacions de les altres

persones d’aquest temps indueix a pensar que la forma subjacent /ría/ és general i que pot

experimentar una elisio del segment vocálic final.

La distribució geográfica d’aquestes solucions sitúa la realització [kantarín] a Formiguera-4.
Les localitats que compten amb el segment [n] no coincideixen totalment amb les que el
posseien en la mateixa persona de l’imperfet d’indicatiu. Aqüestes solucions poden ser

considerades, dones, manifestacions d’una tendencia a l’afebliment, que no ocorre, pero,

sistemáticament. Si a l’imperfet d’indicatiu presentaven [n] les localitats de Canet de Rosselló-

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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1, Mosset-2, Noedes-3, Formiguera-4, Prada-5, Argelers-6, Fontpedrosa-9 i Prats de Molló-15,
al condicional només apareix a Mosset-2, Noedes-3, Prada-5, Argelers-6, Prats de Molló-15, la
qual cosa sembla indicar una vacil lació en la realització d’aquest segment morfológic a l[+pl].
Així, la solució [mirarían], per exemple, també apareix en el condicional a Canet de Rosselló-1,
tot i que en aquest indret es realitza paral-lelament la forma [kantaríam].

La persona 2[+pl] presenta una alternan9a similar a la que s’observava a l’imperfet d’indicatiu,
en aquest cas [kantaríow]~[kantaríu]. Com en aquest temps, la primera solució només apareix
a Sant Joan de les Abadesses-23, coexistint amb la segona, que és la majoritária en aquesta área
dialectal. Novament, es pot pensar en una forma básica /ría/, que experimenta dos processos

resultants d’una labialització: d’una banda, esdevé labial en contacte amb la labial següent i,
d’una altra, es redueix a [u].

La persona 3[+pl] presenta alternances diferents ([ría] ~~ [ríe] ~ [rí]), les quals s’ubiquen

geográficament a diverses localitats. D’una banda, apareix l’alteman9a observada a l[+pl],
provocada per l’abséncia de la vocal neutra del segment relacionat amb mode/temps:
[kantarían]~ [kantarín]. D’una altra, s’observa l’esmentada alternaba fonética [e] ~ [a].
Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X a ría/rié l[-pl] á ría X+ T + M/T
X a ría/ríé s 2[-pl] á ría Z X+ T + M/T + N/P

X a ría/rié 3[-pl] á ría X+ T +M/T
X a ría /rí m/n l[+pl] á ría m X+ T + M/T + N/P
X a ríu

X a río w 2[+pl] á ría w X+ T + M/T + N/P
X a ría/ríé/rí n 3[+Pl] á ría n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
Com en el futur, el grup consonántic del verb batre pot experimentar la inserció d’una epéntesi
vocálica en el condicional.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(19a)
1/7-9/13-14/20 18 5 16 17/25 10-12/19/21/24 2-3/6/15 4

batana pardaría bataría bataríé bataríé batría batría batría

batanas pardarías batarías bataríés bataríés batrías batrías batrías
batana pardaría bataría bataríé bataríé batría batría batría
bataríam pardaríam batarían bataríam bataríam batríam batrían batrín

bataríu pardaríu bataríu bataríu bataríu batríu batríu batríu
batanan pardarían batarían bataríén batarían batrían batrían batrín

22 23

batríé batría

batríés batrías

batríé batría

batríam batríam

batríu batríow/batríu

batríén batrían

(19b)
1/7-14/18-21/24 2-3/5-6/15 4 16/22 17/25 23

bawría bawría bawría bawríé bawríé bawría

bawrías bawrías bawrías bawríés bawríés bawrías

bawría bawría bawría bawríé bawríé bawría

bawríam bawrían bawrín bawríam bawríam bawríam

bawríu bawríu bawríu bawríu bawríu bawríow/bawríu

bawrían bawrían bawrín bawríén bawrían bawrían

En la representado reladonada amb mode/temps d’l,2,3[-pl] del condidonal s’observa una

alternanca en la darrera vocal que posseeix un carácter molt similar a la constatada a l’imperfet
d’indicatiu ([(o)rio]—[rié]). Les solucions amb [ríe] apareixen en aqüestes tres persones de
manera sistemática a Ma9anet de Cabrenys-16, Campmany-17, Ribes de Freser-22 i Olot-25,
com ocorria en el condicional de la classe [I].

La persona l[+pl] pot tornar a presentar sincretisme amb 3[+pl] amb la presencia del segment
relacionat amb mode/temps [n].

La persona 2[+pl] manifesta la mateixa alternanca que apareixia en el condicional dels verbs
de la classe [I]. La forma [ríow] només té lloc a Sant Joan de les Abadesses-23, alternant amb

[ríu], que és la solució majoritária.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Mardnet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X ña/cié i[-pi] ría X + M/T

X cía/cié s 2[-Pl] ría z X + M/T + N/P
X ña/ú'é 3[-pl] ría X +M/T
X ría / rí m/n l[+pl] ría m X + M/T + N/P
X ríu
X río w 2[+pl] ría w X + M/T + N/P

X cia/cié/ci n 3[+pl] ría n X + M/T + N/P

Classe [III]
Com en les classes [I] i [II], en el verbs de la classe [III] —cf. (20a) i (20b)— apareix
l’altemanca [ría/ríe] en els segments relacionats amb mode/temps. A més, l[+pl] pot tomar a

presentar sincretisme amb 3[+pl]. La persona 2[+pl] manifesta la mateixa alternanca que

apareixia en el condicional deis verbs de la classe [I]. Com a l’imperfet d’indicatiu, la primera
solució només té lloc a Sant Joan de les Abadesses-23, alternant amb la segona, que és la

majoritária.

(20a)
2-3/5-6 1/7-14/18-21/24 15 16/22 17/25 23 4

durmiría durmiría durmiría durmiríé durmiríé durmiría durmiría

durmirías durmirías durmirías durmiriés durmiriés durmirías durmirías

durmiría durmiría durmiría durmiríé durmiríé durmiría durmiría

durmirían durmiríam durmirían durmiríam durmiríam durmiríam durmirín

durmiríu durmiríu durmiríu durmiríu durmiríu durmiríow/durmiríu durmiríu

durmirían durmirían durmirían durmiríén durmirían durmirían durmirín

(20b)
2-3/5/6 1/7-14/18-21 15 16 17 22 24 25 4

partiría partiría partiría partiríé partiríé partiríé partiría partiríé partiría
partirías partirías partirías partiríés partiríés partiríés partirías partiríés partirías
partiría partiría partiría partiríé partiríé partiríé partiría partiríé partiría
partirían partiríam partirían partiríam partiríam partiríam partiríam partiríam partirín
partiríu partiríu partiríu partiríu partiríu partiríu partiríu partiríu partiríu
partirían partirían partirían partiríén partirían partiríén partirían partirían partirín

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Mardnet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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23

buAifia

buAirías

buAiría

buAiríam

buAiríow/buAiríu

buAirían

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ría/ríe 1[-P1] í ría X+ T + M/T
X i ria/rié s 2[-pl] í ría z X+ T + M/T + N/P
X i ría/ríe 3[-pl] i ría X+ T +M/T
X i ría / rí m/n l[+pl] i ría m/n X+ T + M/T + N/P
X i ríu
X i río w 2[+pl] 1 río w X+ T + M/T + N/P
X ría/ríé/rí n 3[+pl] i ría n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: condicional

Un únic model per a cada classe verbal.
Classe [I] Classe fll] Classe (III]

1-25 1-25 1-25

áría ría iría

ánaz ríaz íríaz

ána ría iría

áriam ríara iríam

ánaw ríaw íríaw

ánan rían irían

Processosfonologics
1. Reducció vocálica de la serie anterior (classe [I])

2. Labialització (3W —A ow / +labial (2[+pl]))

3. Monoftongació (uw —> / u (2[+pl]))
4. Ensordiment d’obstruents fináis

5. Inserció d’epéntesi (classe [II]: localitats 1/5/7-9/13-14/16-18/20/25)
6. Reducció vocálica de la serie posterior (/o, o/ —» U / [-accent])

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martiner, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 2j>.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olor.



194 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENgAMENTS DE SEGLE

Processos optatius:
- Afebliment de /m/ en posició final
- Elisio de /3/ (seguida de /n/)

- Anteriorització de fal (—> [e]) en sfl-laba átona i en posició final (Ribes de Freser-22)

2.I.2.6. Present d’indicatiu

Classe [I]
Els segments [i] i [u] d’l[-pl], que alternen en el present d’indicatiu en pirinenc oriental —cf.
(21)—, es consideren segments relacionats directament amb mode/temps —atés que només
apareixen en el present d’indicatiu—, i relacionats indirectament amb nombre/persona —atés
que només es manifesten a l[-pl]. Les solucions esmentades alternen amb les realitzacions [ik]
i [uk], per bé que no de manera sistemática. Davant aquesta pluralitat, mes que considerar
l’existéncia de quatre al-lomorfs d’l[-pl] ([i], [u], [ik] i [uk]), i atesa la coincidéncia formal entre
les vocals [i] i [u], que apareixen en solitari, i les que van acompanyades del segment velar [k],
sembla mes raonable de segmentar aqüestes realitzacions ([i+k] i [u+k]), de manera que el

segment velar en aquests casos ocuparía la casella corresponent a nombre/persona.
(21)
1-3/5-6/8-9/11/15 4/7/13 10/14 16 17 18

kánti kánti kánti kánti kánti/kántik kánti/kántu

kántas kántss kántas kántés kántés kántas

kánts kánta kánta kánté kánté kánta

kantém kantám ksntám/kantém kantém kantám/kantém kantám/kantém

kantéw kantáw kantáw/ksntéw kantéw kantáw/kantéw kantáw/kantéw

kántan kántan kántan kántén kántén kántan

19/21/23 22 24 25

kánti/kántik/kántu kánti/kántu kánti/kántu kántik/kántu

kántos kántas kántas kántés

kánta kánta/kánté kánts kánté

kantém kantém kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw

kántan kántan kántsn kántan

L’addició de l’oclusiva velar s’explica tradicionalment per un fenomen d’epítesi postvocálica
(Recasens 1996: 247), justificat per l’analogia i per la tendéncia al refo^ament de monosñ-labs.
Des d’un punt de vista morfológic, pero, l’oclusiva final sembla relacionada amb

nombre/persona a l[-pl], atés que només ocorre en aquesta posició seguint el segment

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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relacionat amb mode/temps. Una altra possibilitat menys reeixida, pero, seria considerar que
es tracta d’una realització al-lomórfica del segment relacionat amb mode/temps. Tanmateix,
les solucions d’algunes localitats septentrional i meridionals del valencia del tipus [kántek]32

(Alcover 1908c, i actualment Pérez Saldanya 1998 i Clua 1998), on apareix la desinencia
corresponent a mode/temps habitual seguida del segment velar, semblen justificar-ne la

segmentació.

Els segments morfológics corresponents a mode/temps en pirinenc oriental, dones, presenten
una al-lomorfia [i]—[u] a l[-pl]. De les dues formes esmentades, la solució dominant és [i], que

apareix en totes les localitats de la zona, tret d’Olot-25. Altees indrets compten també amb la

presencia del segment [u]. Aquesta convivencia permet d’intuir una zona de transido, que

comprendida Campmany-17, Rocabruna-19, Camprodon-21 i Olot-25. La realització amb
velar final segueix sempre la vocal [i].

La distribució d’aquestes variables permet de delimitar la zona que realitza únicament la la

persona del present d’indicatiu en [-i] (localitats 1-16/20), que es pot considerar una área

plenament rossellonesa.

Les persones corresponents a 2[-pl] i a 3[+pl] presenten solucions coincidents. L’alternan9a
fonética entre [s] i [e] té a veure amb la distribució geográfica. Totes les localitats, tret de

Ma9anet de Cabrenys-16, Campmany-17 i Olot-25, pronuncien la vocal neutra en aquesta

posició. Aquest so ha aparegut en les mateixes localitats en les realitzacions d’imperfet
d’indicatiu, d’imperfet de subjuntiu i de condicional. A 3[-pl] torna a manifestar-se l’alternan9a
fonética anterior. En aquesta persona, la solució fe] ocorre també a Ribes de Freser-22, a més

de les altees localitats esmentades. La forma básica postulada en aquest cas és /s/.

Finalment, tots els indrets d’aquesta área coincideixen en les representacions d’l ,2[+pl]. En
relació amb les vocals temátiques /é/~/á/, s’observen tees comportaments diferents, que han
pogut constatar-se a (21):

a) en la majoria de les localitats [é] és la vocal temática.

32 Segons Alcover (1908c), també es troba la terminació [ok], que mostra la mateixa consonant velar, en algunes
localitats del Priorat.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerda, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmanv, 18. Mardnet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.



196 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA. A COMENQAMENTS DE SEGLE

b) tres localitats (Formiguera-4, Porté-7 i Sallagosa-13) presenten una vocal temática [a].

c) tres localitats (Angostrina-10, Puigcerdá-14 i Campmany-17) comparteixen ambdues
solucions.

S’observa, dones, que a diverses zones del domini la /a/ tónica originaria no ha evolucionat a

[é] o [é] en les terminacions d’l,2[+pl] del present d’indicatiu deis verbs de la classe [I]. A més
de l’área septentrional, aquest fenomen també ocorre en algunes localitats del catalá occidental
i del mallorquí, menorquí i eivissenc —cf. Alcover (1908c). La divergencia /á/~/é/, que

presenta la vocal temática, té un carácter morfológic.
Resum

Classe [I]
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X u/i 0/k i r-pii u/i 0/k X+ M/T
X a/é s 2 [-pl] a 2 X+ M/T + N/P
X a/é 3 [-pl] a X+ M/T
X é/á m l[+pl] É/á m X+ T + N/P
X é/á w 2[+pl] É/á w X+ T + N/P
X a/é n 3[+pl] a n X+ M/T + N/P

Classe [II]
Des d’un punt de vista global —cf. (22a)—, els segments morfológics corresponents a

mode/temps de la subclasse [II,-ext] presenten una aMomorfia a 1 [-pl]: [i] ([i+k])—[u] ([u+k]).
La solució [u+k] no apareixia, pero, en el present d’indicatiu de la classe ¡T|. La segmentado

morfológica proposada anteriorment permet la postulado deis morís fonológics relacionats
amb mode/temps /i/-/u/, que poden anar acompanyats d’un segment velar, exponent de

nombre/persona.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmanv, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(22a)33
1-16/18 17/19/21 20 22 23 24 25

báti báti/bátik/bátu/bátuk báti báti/bátu báti/bátik/bátu/bátuk báti/bátu bátik/bátuk

bátas bátas/báts bátas bátas/báts báts báts bátas/báts

bát bát bát/báta bát bát bát bát/báta

batém batém batém batém batém batém batém

batéw batéw batéw batéw batéw batéw batéw

bátan bátan bátan bátan bátan bátan bátan

La subclasse [II,+ext] —cf. (22b)—, que incorpora majoritáriament rincrement velar a l[-pl],
no el presenta a Mosset-2, Noedes-3, Formiguera-4, Prada-5 i Fontpedrosa-9. En aqüestes

localitats s’adjunta a una arrel [béw] el segment [i], que havia aparegut en el present d’indicatiu
dels verbs de la classe [I] com a marca de mode/temps. Aquest segment substitueix en aquests

indrets l’extensió velar.

(22b)
1/6/11-12/15 2-5/9 10/14 7-8/13/17-18/20/22-25 16/19/21

bék béwi bék bék bék

béwas béwas béws béws béwas/béws

béw béw béw béw béw

bapém bapém bapém/bayém bapém bapém
bapéw ba]3éw bapéw/bayéw bapéw bapéw
béwan béwan béwan béwan béwan

La persona 2[-pl] de les dues subclasses —cf. (22a) i (22b)— presenta en algunes localitats un

segment vocálic coincident ([bát+3+s]-[béw+a+s]). Ja s’ha comentat en l’apartat teóric

preliminar que a 3[+pl], la vocal que aparentment ocuparia la casella de mode/temps en

aquesta classe és en realitat una vocal epentética, fet que és parcialment confirmat per

l’abséncia de vocal a 2[-pl] ([báts] - [béws]) i totalment confirmat per la realització de 3[-pl]

([bát] - [béw]).

La presencia d’aquesta vocal a 2[-pl] i les realitzacions alternatives a 3[-pl] en el cas de batre

([báta]) no semblen respondre a requeriments de l’estructura sil-lábica perqué formes del tipus

[báts] o [bát] són perfectament pronunciables. Aquesta situado permet de postular que la
vocal [a] no posseeix en aquest cas un valor epentétic sino morfológic tot i que no es doni un

33
La localitat 18, que no compta amb la flexió de batre, es completa amb la de perdre. Els resultats la fan adherir-

se al primer grup (1-16): [pérdi. pérdas. pért. pardém, pardéw. pérdan],

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa. 14. Puigcerda, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmanv, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués. 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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comportament totalment idéntic en les mateixes localitats en la flexió de beure —apareix a

2[-pl] ([béwas]), petó no a 3[-pl] (*[béwa]). En el model de batre, la majoria de les realitzacions
de 3[-pl] no presenten cap segment seguint el radical; solament Cadaqués-20 i Olot-25 —cf.

(23)— presenten la solució [báta] alternant amb [bát], que es pot justificar per les mateixes
raons que a 2[-pl].

(23)
p 20/25
3 báta *béwa

En aquesta descripció, s’opta, dones, per considerar que la vocal [a] es pot relacionar amb

mode/temps. Si ocorre a 3[-pl] ([báta]), cal pensar que la vocal que apareix a 3[+pl] té, per

paral-lelisme, el mateix carácter morfológic, i perd aleshores el valor d’epéntesi. Es a dir,

s’aplica la proporció [bát+a] : [bát+a+n] en les terceres persones. Solament en aquest cas es

pot postular que la vocal que apareix a 3[+pl] té un carácter morfológic. Si només apareix a la
2a persona, es continua considerant que la vocal de 3[+pl] actúa com a suport vocálic.
Finalment, cal destacar que, en la majoria de casos, aquesta solució apareix com una forma que

alterna amb la realització quantitativament dominant [béwas/béws]. Es considera, dones, que

l’aparició d’una vocal en aquests contextos no és motivada per requeriments de siHabificació.
Cal buscar la causa en el fet que, des d’un punt de vista morfológic, [bátas] és una solució més

transparent que [báts] quant a la representació del segment corresponent a mode/temps.

La distribució de les formes de (24) constata que l’aparició de les vocals esmentades en el

present d’indicatiu de batre i de beure no ocorre en les mateixes localitats. Aquesta manca de
sistematicitat impedeix d’ampliar l’ámbit de les generalitzacions, per la qual cosa les dues
subclasses diferirien en aquest cas no només a causa de l’increment velar sino en la realització
d’una vocal relacionada amb mode/temps en el present d’indicatiu, que apareix en alguns
indrets en el verb batre i en d’altres en el verb beure.

(24)
P 1-15/20 16-17/19/21-22/25 18 23-24 P 1-6/9/11-12/15 7-8/10/13-14/17-18/20-25 16/19/21
2 bátas bátas pérdas 2 béwas béwas
2 báts báts 2 béws béws
6 bátan bátan pérdan bátan 6 béwan béwan béwan

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Quant a les realitzacions d’l,2[+pl], el verb batre compta amb una única solució ([batém/w])
mentre que beure pot presentar l’increment velar alternant amb abséncia d’increment a

Angostrina-10 i Puigcerdá-14 ([bapém/bayém]). Cal destacar que alguns verbs de la classe [II]

tendeixen, en pirinenc oriental, a adquirir la vocal temática [í],34 propia de la classe [III].

Aquest fet també es detecta en algunes varietats del balear, del valencia i en alguerés. Aquests
verbs, pero, formen una subclasse particular que, a causa d’aquesta peculiaritat, s’allunyen dels
models regulars.
Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X i/u 0/k 1[-P1] i/u 0/k X+ M/T
X 3/0 S 2[-pl] 3/0 z X+ N/P
X 3/0 3[-pl] 3/0 X

X £ m l[+pl] é m X+ T + N/P
X é w 2[+pl] £ w X+ T + N/P
X 3 n 3[+pl] 3/0 n X+N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p P ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X 0/k i l[-pl] 0/g i X+E

X 3/0 s 2[-pl] 3/0 z X+ N/P
X 3[-pl] X

X 0/Y £ m l[+pl] 0/g £ m X+ (E) + T + N/P
X 0/Y £ w 2[+pl] 0/g £ w X+ (E) + T + N/P
X 3 n 3[+pl] n X+N/P

Classe [III]
Des d’un punt de vista general —cf. (25a) i (25b)—, els segments morfológics corresponents a

mode/temps presenta una aliomorfia a l[-pl]: [i] ([i+k])~[u] ([u+k]), que coincideix amb
l’observada en la classe [II]. Les realitzacions de les persones 2[-pl] i 3[+pl] de la subclasse
[III,-ext] presenten una vocal en la casella corresponent al segment relacionat amb
mode/temps, que es podria considerar, en un primer moment, una vocal epentética. Per
paral-lelisme amb la classe [II], la vocal de 2[-pl] de la subclasse esmentada s’associa també
amb mode/temps. Per contra, la vocal que apareix a 3[+pl], com que no es manifesta a 3[-pl],
té valor d’epéntesi. En la subclasse amb extensió el segment [a] que ocorre a 2[-pl] i 3[+pl] té

34 Yegeu Fouché (1924: 108-109) per a una justificado d’aquest canvi atribuida a l’analogia (corrim, corriu, creixim,
creixiu).

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. SaUagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
SantJoan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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un valor clarament epentétic, que evita rincompliment de les condicions de sonicitat
decreixent de les codes.

Les realitzacions d’l,2[+pl] deis verbs de la subclasse sense extensió presenten una forma
alternativa amb un increment velar, que, tanmateix, ocorre només en una de les dues localitats
—a Martinet-18, pero no a Puigcerdá-14— que també el presentaven en el gerundi. Aquesta
extensió no apareix en la subclasse amb extensió, pero sí a Martinet-18 en les dues primeres

persones del plural del present d’indicatiu del verb bullir i, segons LaFV, en la resta de verbs
de la classe [III].

(25a)
1-12/15/20 16-17/19/24-25 18 21-22 23 13 14

dórmi dórmi/dórmu dórmi dórmi/dórmu dórmi/dórmik/ dórmi dórmi

dórmos dórmos/dórms dórmos dórmos/dórms dórmu/dórmuk dórms dórmos/dórms

dórm dórm dórm dórm dórms dórm dórm

durmím durmím durmiyém durmím dórm durmím durmím

durmíw durmíw durmiyéw durmíw durmím durmíw durmíw

dormán dormán dórmon dórmon durmíw

dórmon

dórmon dórmon

En relació amb el segment palatal de la classe amb extensió —cf. (25b)—,35 algunes localitats
del pirinenc oriental realitzen com a [j] el so fricatiu palatal sord. Aquest fenomen és

extrapolable a la morfología nominal —cf. pe[j], mate[j], fe[j].36 Sembla que aquest resultat és

explicable (Coromines 1971) a partir del contacte entre [jj] final de mot i la consonant inicial
del mot següent. Recasens (1996: 288) ho atribueix a un possible afebliment d’una consonant

palatal amb grau de palatalitat poc considerable. D’altra banda, algunes localitats rosselloneses

—Fontpedrosa-9, Formiguera-4, Noedes-3— poden presentar una solució [j] amb certa

freqüéncia —cf. [kuzéj] a Canet de Rosselló-1, Mosset-2, Noedes-3 i Argelers-6; [Xuéj] i

[montéj] a Canet de Rosselló-1. No és, pero, una realització sistemática en l’ámbit verbal.

Tanmateix, és justificable, quan ocorre, per l’acció d’un procés de despalatalització.

35 El verb bullir admet en algunes localitats l’increment palatal, sovint altemant amb abséncia d’increment —cf.
el resultats en LaFV: sense increment: localitats 1-15, 18, 22; amb increment i sense a l,2,[-pl] i 3[+pl]: localitats
16, 17, 19, 20, 21, 23; sense increment, pero amb increment palatal només en algunes persones: localitats 24, 25;
sense increment palatal, pero amb increment velar [ig] a l,2[+pl]: localitat 18.

36 Des d’una perspectiva histórica, en el Rosselló i el Conflent, la /J/ final s’ha reduit a [j] en els mots
procedents deis grups llatins PS (*ACCU-IPSU), SC(+e,i) (COGNOSCERE), SSY (*GRASSEU). Aquesta
reducció, peró, no s’efectua quan el so procedeix deis grups CS (BUCSU), STY (MUSTIU).

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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(25b)
1/4/6 2-3/5/7-15/17-18/20 16 19/21-22/24 23 25

partéji partéji partéj"i/partéj"uk parteJi/partéJu partéjik/partéju/partéjuk
partéjas partéjas partéjas partéjas partéjas
partéj partéj" partéj partéj partéj
partlm partlm partlm partlm partlm
partíw partlw partíw partlw partlw
partéjan partéjan partéjan partéjan partéjan

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X i/u k/0 i[-Pi] i/u k/0 X+ M/T
X 3/0 s 2[-Pl] 3/0 z X+ N/P
X 3[-pl] X

X iy/0 í/e m l[+pl] ig/0 í/é m X+ (E) + T + N/P
X iy/0 í/e w 2[+pl] ig/0 í/é w X+ (E) + T + N/P
X 3/0 n 3[+pl] n X+N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estractura morfológica
X ¿J i/u k/0 i[-Pi] éj i/u k/0 X+ E + M/T
X ¿J (3) s 2[-pl] éj z X+ E + N/P
X éj/éj 3[-pl] éj X + E

X é m l[+pl] 1 m X+ T + N/P
X é w 2[+pl] 1 w X+ T + N/P
X éj (?) n 3[+pl] éj n X+ E + N/P

Models verbals: present d’indicatiu
Classe [T|: 8 models

1-3/5-6/8-9/11-12/15-16 4/7/13 10/14 17 18 19/21/23 22 25

i i i i/ik i/u i/ik/u i/u ik/u

3Z 3Z az az az az az az

3 a a a a a a a

ém ám ám/ém ám/ém ám/ém ém ém ém

éw áw áw/éw áw/éw áw/éw éw éw éw

sn an an an an an an an

Subclasse [II,-ext]: 7 models
1-16/18 17/19/21 20 22 23 24 25

i i/ik/u/uk i i/u i/ik/u/uk i/u ik/uk

az az/z az az /z z z az /z

0/a 0/a
ém ém ém ém ém ém ém

éw éw éw éw éw éw éw

n n 0/an n n n 0/an

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmanv, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Subclasse [II,+ext]: 5 models
1/6/11-12/15 2-5/9 10/14 7-8/13/17-18/20/22-25 16/19/21

9 i 9 9 9
9Z 3Z z z 3Z/Z

ém ém ém/gém ém ém

éw éw éw/gém éw éw

n n n n n

Subclasse ¡Til,-ext]: 6 models
1-12/15/20 16-17/19/21-22/24-25 18 23 13 14

i i/u i i/ik/u/uk i i

3Z 3Z/Z 3Z z z 3Z/Z

im ím igém ím im ím

1W 1W igéw íw íw íw

n n n n n n

Subclasse [III,+ext]: 4 models
1-15/17-18/20 16 19/21-22/24 25 23 (bullir)

éji éji/éjuk éj’i/éj'u éjik/éju/éjuk i/ik/u/uk/éji/éjik/éju/éjuk
éjz éjz éjz éjz s/éjz
éj éj éj éj /éj
ím ím ím ím ím

ÍW ÍW íw ÍW ÍW

éjn éjn éjn éjn n/éjn

Processosfonoldgics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores medíais
3. Despalatalització (subclasse [III,+ext])
4. Inserció d’epéntesi (subclasse [III,+ext])

2.I.2.7. Present de subjuntiu
Classe [I]
Les realitzacions del present de subjuntiu de la classe [I] coincideixen en totes les localitats del

pirinenc oriental. Els resultats fonétics préviament segmentáis apareixen a (26).

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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(26)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P

kánt i

kánt i s

kánt i

kant £ m

kant é w

kánt i n

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i i[-Pi] i X+ M/T
X i s 2[-pl] i z X + M/T + N/P
X i 3[-pl] i X + M/T
X é m l[+pl] é m X+ T + N/P
X £ w 2[+pl] £ w X+ T + N/P
X i n 3[+pl] i n X + M/T + N/P

Classe [II]
L’única discrepancia —cf. (27)— entre les dues subclasses té a veure amb l’aparició de
l’increment velar que caracteritza la subclasse amb extensió, que atípicament no es manifesta a

Mosset-2 —cf. [béwi], A mes, cal destacar una realització alternativa amb [a] del segment
relacionat amb mode/temps a l[-pl], que apareix a Rocabruna-19 i Camprodon-21. Aquesta
solució es manifesta en una zona de transició i no en una área plenament rossellonesa. Fouché

(1924b: 112) indica que al Rosselló les desinéncies antigües amb -a han estat substituides per

les modernes amb -i. Les primeres, pero, segons Fouché, poden conservar-se en radicáis

guturalitzats: diga, digues... Sembla, dones, seguint aquest autor, que l’element velar que

precedeix la desinencia podria ser un factor de manteniment de la terminació -a.

(27)
1-17/19-25 18 1/3-7/9-18/20/22-24 25 2 8 19/21

báti pérdi béyi béyi béwi béyi béya/béyi
bátis pérdis béyis béyis béwis béyis béyis
báti pérdi béyi béyi béwi béyi béyi
batém pardém bayém bapém/bayém bapém bapém bapém/bayém
batéw pardéw bayéw bapéw/bayéw bapéw bapéw bapéw/bayéw
bátin pérdin béyin béyin béwin béyin béyin

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Mardnet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués. 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Rrpoll, 25. Olor.
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Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i i[-Pi] i X+M/T
X i s 2[-pl] i 2 X +M/T + N/P
X i 3[-pl] i X +M/T
X é m l[+pl] é m X+ T + N/P

X é w 2[+pl] é w X+ T + N/P

X i n 3[+pl] i n X +M/T + N/P

RE Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X 0/y i/a i[-Pi] 9 i/a X+ E + M/T
X 0/y i s 2[-pl] 9 i z X+ M/T+ N/P
X 0/y i 3[-pl] 9 i X + E + M/T
X Y/0 é m l[+pl] 9/0 é m X+ (E) + T + N/P
X y/0 e w 2[+pl] g/0 8 w X+ (E) + T + N/P
X 0/y i n 3[+pl] 9 i n X+ M/T + N/P

Classe [III]
El model sense extensió —cf. (28)— manifiesta un comportament totalment homogeni en

pirinenc oriental. En la subclasse [III,+ext], l’extensió velar [iy], que apareixia en algunes
localitats en la subclasse [III,-ext], torna a manifestar-se. Aquest comportament alternant
s’observa a Porté-7, que no és cap de les localitats que presentaven [iy] en el gerundi ni en el

present d’indicatiu. Fouché (1924b: 113) indica que les formes amb extensió velar poden
coexistir sovint amb les solucions própies de la classe [III], tot i que en les dades d’Alcover la

presencia d’aquest increment és forca asistemática.37

(28)
1-25 1-22/24-25 7

dórmi partéji partéji
dármis partéjis partéjis
dórmi partéji partéji
durmím partim partiyém
durmíw partíw partiyéw
dórmin partéjin partéjin

37 Verbs com bullir o cosir, que presenten comportaments equivalents, no manifesten extensió palatal en les
localitats 1-17/20/22-25; manifesten parallelament abséncia i presencia d’increment les localitats 19, 21 i 23. La
localitat 18 no manifesta l’increment velar [iy] a l,2,3[-pl] i 3[+pl], pero sí a l,2[+pl].

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerda, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Fréser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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El segment velar [iy] adjunta normalment un segment vocálic [é] o [é], segons el temps verbal
on s’incorpora: [é] al present de subjuntiu; [é] a l’imperfet de subjuntiu. Sembla que aquesta

duplicitat vocálica, que coincideix formalment amb les vocals temátiques de la classe [II]
corresponents al present d’indicatiu o al present de subjuntiu, en el primer cas, i a Pimperfet de
subjuntiu, en el segon cas, desmenteix la possibilitat de considerar l’increment velar i la vocal
com una sola unitat i referma el carácter temátic del darrer element, i, en conseqüéncia, el
valor d’extensió de la consonant velar. S’observa, dones, per bé que de manera asistemática,
una tendencia a l’expansió de Pincrement velar, en forma de [iy] en els verbs de la classe [III].

Sembla que Pincrement velar —i la confrontació amb els resultats de les altres varietats ho

confirmará— pren la forma [iy] a causa de la impossibilitat d’adjuntar a arrels del tipus [dórm] i

[part] un segment velar [y] sense modificar-les substancialment. Altres varietats, pero, poden
alterar-les. El segment [iy] es considera, dones, una variant aHomórfica de Pincrement velar de

la classe [II] (/g/), que en aquesta mateixa classe ja manifesta fonéticament una altemanca

fonética [k]~[y]. La discrepáncia [y] ~ [k] es pot resoldre amb la postulado d’una forma

subjacent /g/, que s’ensordeix o s’espirantitza en fundó del context. Vincular [iy] al segment

morfológic /g/, tot i que ambdós compten amb un element velar final coincident només

podria ser justificat per la inserció d’una epéntesi. Davant el fet que [i] no és, en general, una
vocal epentética —tret que fonéticament sigui fruit d’un tancament sistemátic de /e/ quan es

troba en posició final— i davant la solució [ey], que pot aparéixer també en els mateixos
contextos en altres varietats, es considera que el mes encertat és postular tres solucions

al-lomórfiques básiques diferents (/g/—/ig/—/eg/), relacionades amb el segment extensió

velar, que s’apliquen en fundó de la localitat i segons el comportament general de l’arrel.

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estracmra morfológica

i i[-Pi] i i[-Pi] X+ M/T
X i s 2[-pl] i z 2[-pl] X+ M/T+ N/P
X i 3[-pl] i 3[-pl] X + M/T
X í m ir+pii í m u+pii X+ T + N/P
X í w 21+pll í w 2[+pl] X+ T + N/P
X i n 3[+pl] i n 3[+pl] X+ M/T + N/P

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olor.
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RF Subclasse [III,+ext RS

arrel Ext tema m/t n/p p Ext tema m/t n/p Estructura morfológica
éí i i[-Pi] éf i X+ E + M7T

X éf i s 2[-pl] éj i z X+ E + M/T+ N/P

X éj i m 3[-pl] éj i m X + E + M/T
X 0/iY í/é m l[+pl] 0/iY í/é m X+ (E) + T + N/P
X 0/iy í/é w 2[+pl] 0/iy í/é w X+ (E) + T + N/P
X éf i n 3[+pl] ÉJ i n X+ E + M/T + N/P

Models verbals: present de subjuntiu
Classe /17 - Subclasse [11,-ext] - Subclasse [111,-ext]: model únic

1-25 1-25 1-25

i i i

iz iz iz

i i i

ém ém ím

éw éw 1W

in in in

Subclasse [11,+ext]: 5 models Subclasse [ITI,+ext]\ 2 models
1/3-7/9-18/20/22-24 25 2 8 19/21 1-22/24-25 7

9i gí i gí ga/gi éji éfi
giz giz iz giz giz éjiz éjiz
gí gí i gí gi éj¡
gém ém/gém ém ém ém/gém ím igém
géw éw/géw éw éw éw/géw íw igéw
gin gin in gin gin éjin éjin

Processosfonoldgics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis

2.I.2.8. Imperatíu

Aquest temps no fou recollit sistemáticament en totes les localitats.

Classe [I]
La persona 2[-pl] de rimperatiu manifesta l’altemanca fonética evidenciada en altres temps

([e]~[a]) i coincideix geográficament amb les solucions de 3[-pl] del present d’indicatiu. La
variant amb el so [e] té lloc a Macanet de Cabrenys-16, Campmany-17 i Olot-25. Com en els

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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altres temps pot postular-se per al morf corresponent a mode/temps una forma subjacent

general /a/.

En algunes localitats, les persones 1,2 [+pl] de l’imperatiu discrepen de les corresponents del

present d’indicatiu. Peí que fa a l[+pl], la realització única amb [é], que es manifesta en tot el

pirinenc oriental, no experimenta alternanca amb una [á] temática. Per contra, la duplicitat

[á]~[é] té lloc a 2[+pl]. Segons Fouché (1924a: 116), aquesta vocal temática sembla que no

posseeix gaire extensió i el mateix lingüista n’indica un testimoni en la locució «fuger carnes
ajudau», que localitzá a Torreilles.

(29)
1-3/5-6/8-9/11-12/18 4/7/13 10/14 16 17 19/21/23-25

kánts kánts kánta kánté kánté kánta

ksntém ksntém ksntém ksntém ksntém kantém

ksntéw kantáw kantáw/ksntéw ksntéw kantáw/kantéw

22 15

kánté kánts

ksntém ksntéw

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X 3 / é 2[-pl] 3 X+ M/T
X é m l[+pl] 8 m X+ T + N/P
X é/á w 2[+pl] é/á w X+ T + N/P

Classe [II]
L’única discrepáncia —cf. (30)— s’observa en la distribució del segment extensió a 2[+pl], que
apareix a Canet de Rosselló-1, i, alternant amb abséncia d’extensió, a Ma9anet de Cabrenys-16,

Campmany-17, Martinet-19 i Camprodon-21.
(30)
1-17/19-25 18 1 2-15/18/20/22-25 16-17/19/21

bát pért béw béw béw

bstém psrdém bsyém bsyém bsyém
bstéw psrdéw bsyéw bsJJéw bspéw/bsyéw

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret. 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmanv, 18. Martinet. 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p p Estructura morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X+ M/T

X é m l[+pl] é m l[+pl] X + T + N/P

X é w 2[+pl] é w 2[+pl] X + T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p p Estructura morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X+ M/T
X Y 8 m l[+pl] 9 é m l[+pl] X+ E + T + N/P

X 0/Y é w 2[+pl] 0/g é w 2[+pl] X+ (E) + T + N/P

Classe pil]
Les solucions d’aquesta classe —cf. (31)— són generáis en totes les localitats del pirinenc
oriental que presenten l’imperatiu.38

(31)
1-25 1/4/39

(inc)
2-3/5/7-22/24-25 23

(inc)
dórm partéj
durmím partim partim
durmiw psrtíw partíw

Resum

RF Subclasse [III,-ext' RS

arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X

X í m 1[+PH í m ir+pn X + T + N/P
X í w 2[+pll í w 2Í+PÜ X + T + N/P

RF Subclasse III,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p p Estructura morfológica
X éj 2[-pl] éS 2[-pl] X+E

X í m l[+pl] í m l[+pl] X + T + N/P
X í w 2[+pl] í w 2[+pl] X+ T + N/P

38 El verb cosir, substituí de bullir, que no compta amb formes d’imperatiu en el recull d’Alcover, presenta també
una extensió palatal a Porté-7.

39 L’imperatiu és el temps que presenta un nombre major de formes incompletes. La present descripció les
recull; pero, peí fet de no comptar amb tots els resultáis, no poden ser incloses en la determinació i
comptabilització deis models regulars.

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Noedes, 4. Formiguera, 5. Prada, 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa, 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenys, 17. Campmany, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll, 25. Olot.
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Models vetbals: imperatiu
Classe [í]: 3 models
1-3/5-6/8-9/11-
12/16/18

4/7/13 10/14/17 19/21-25

(incomplet)
15

(incomplet)
9 9 9 9 9

ém ém ém ém éw

éw áw áw/éw

Subclasse [11,-ext]: 1 model Subclasse [II,+ext]: 3 models
1-25 i 2-15/18/20/22-25 16-17/19/21

ém gém gém gém
éw géw éw éw/ géw

Subclasse [III,-ext]: 1 model Subclasse [III,+ext]: 1 model
1-25 2-3/5/7-22/24-25 23 1/4/6 (inc)

ÉJ
ím ím ím

íw ÍW íw

Processosfonologics
1. Espirantització d’oclusives sonores medíais

Processos optaüus:
- Anteriorització de h/ (—> fe]) en síl-laba átona i en posició final (Pibes de Freser-22)

1. Canet de Rosselló, 2. Mosset, 3. Xoedes, 4. Formiguera, 5. Prada. 6. Argelers, 7. Porté, 8. Montlluís, 9.
Fontpedrosa, 10. Angostrina, 11. Ceret, 12. Arles, 13. Sallagosa. 14. Puigcerdá, 15. Prats de Molió, 16. Macanet de
Cabrenvs, 17. Campmanv, 18. Martinet, 19. Rocabruna, 20. Cadaqués, 21. Camprodon, 22. Ribes de Freser, 23.
Sant Joan de les Abadesses, 24. Ripoll. 25. Olot.
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Síntesi

En relació amb la divisió deis verbs model del pirinenc oriental en subclasses verbals, cal fer
les següents observacions:

La classe [I] no experimenta la inserció de cap increment amb valor d’extensió, de manera que

manté 1’entitat de classe única.

La classe [II] inclou inicialment dues subclasses verbals: una sense extensió ([II,-ext]) i una
altra amb extensió velar ([II,+ext]. Tanmateix, i a diferencia del que ocorre en valencia,

algunes localitats del pirinenc oriental no sembla que posseeixin un subgrup amb increment
velar clarament definit. Així, el model de beure es conjuga [béwi], peí que fa a l[-pl] del present

d’indicatiu, [béwi], [béwis]... [b9]3ém]..., peí que fa al present de subjuntiu, [ba]3és]..., peí que fa

a l’imperfet de subjuntiu, i [bapém], peí que fa a Pimperatiu. Per contra, en el participi sempre

apareix l’extensió ([bayút]).

Aquest comportament, que ocorre de manera exclusiva a Mosset i pot conviure amb els
resultats derivats de la incorporado del segment velar en altres localitats, no és exclusiu de
beure. En efecte, les dades d’Alcover ofereixen informació sobre la conjugado de verbs com

catire, cloure, moure o deure, que compten amb temps on no ocorre Pincrement velar —cf. el

present d’indicatiu [káwi], [klówi], [mówi], [déwi]—, pero la seva abséncia no és tan general

com en el cas de beure —cf. present de subjuntiu i imperfet de subjuntiu [klóyi] / [kluyés],

[máwi] / [muyés], [déwi] / [dsyés], per bé que en aquesta área es poden trobar solucions del

tipus [klu[3és], [mu|3és], [da]3és].

Davant aquests resultats, es pot pensar que en certs indrets del pirinenc oriental —en un

nombre molt limitat, pero—, almenys en temps d’Alcover, no existia una subclasse [II]
totalment subdividida, per bé que Pincrement velar incidia progressivament en aquesta classe
de verbs i es manifestava sistemáticament en el participi. En aquests indrets, el més freqüent és
que apareguin dues solucions altematives, amb increment velar i sense, que manifesten un

doble comportament en relació amb aquesta subclasse [b3yés]/[b3pés], [b3yém]/[b9]3ém]...



La descripció dels models regulars 211

La classe [III] manté també la partido en dues subdasses: una sense increment palatal

([III,-ext]) i una altra amb increment palatal ([III,+ext]), tot i que determináis verbs —del tipus
bullir, cosir, collir...— poden presentar indistintament extensió, abséncia d’extensió o pertányer
simultániament a les dues subclasses. Addicionalment, algunes localitats introdueixen, de
manera parcial i asistemática, un increment velar /ig/, que és independent de les subclasses

verbals, atés que pot aparéixer tant en el model amb extensió com en el model sense extensió
—cf. en el present d’indicatiu, [durmiyém] i [partiysm]. No és freqüent, pero, que aparegui
simultaniament en les dues subclasses. Sembla fins i tot que es manifesti amb més freqüéncia
en la subclasse sense extensió palatal.

Quant a la nomenclatura, cal destacar que la inserció d’aquest element velar no canvia la
denominado de les dues subclasses, peí fet que la seva presencia minoritaria i asistemática
—en el gerundi, en el present d’indicatiu l,2[+pl] (en el model sense extensió palatal), en el

present de subjuntiu l,2[+pl] i en l’imperfet de subjuntiu (en el model amb extensió palatal)—
no serveix per delimitar subclasses verbals. Sembla, en tot cas, si posseeix algún valor, que pot
diferenciar modes verbals —en el cas del present d’indicatiu i del present de subjuntiu—, pero

aquesta fundó no s’endevina, per exemple, a l’imperfet de subjuntiu. La fundó d’impedir el
sincretisme entre indicatiu i subjuntiu només ocorre en algunes localitats. La solució general
comuna és, per contra, la identitat entre els dos temps peí que fa a l,2[+pl]. Amb tot, quan

apareix, l’increment /ig/ ocupa el forat estructural buit corresponent a extensió.

En aquesta varietat es distingeixen dos tipus de segments extensió: els que com /g/ i /éf/
delimiten dues subclasses verbals diferents i els que com /ig/ (i /eg/ o /g/, com es veurá més

endavant) no delimiten, en principi, subclasse verbal. Són, en certa manera, equivalents a les
solucions que s’observen en un verb de la classe [I] com ara donar, les realitzacions del qual
poden adquirir una extensió velar que, tret de del participi, posseeix la mateixa distribudó que

un verb amb extensió velar de la classe [II] —cf. done (bec), dongiti (begin), dongués (begués), donguem
(beguem). Atés que l’increment esmentat només ocorre en el verb donar, no es pot parlar en

aquest cas d’una extensió delimitadora d’una subclasse verbal en relació amb la classe |T|. Sí
que es pot dir, pero, que, peí que fa a la flexió, dar pertany simultániament a dues classes
verbals: [I] i [II,+ext]. La similitud entre dar i els verbs esmentats de la classe [III] només és
parcial. Si de la tendéncia a l’expansió de /ig/ en verbs de la subclasse [III,-ext] resultava que

l’increment es manifestava en tots els contextos on apareix l’increment velar en el verb donar,



212 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENgAMENTS DE SEGLE

els verbs de la classe [III] s’adheririen a la subclasse [II,+ext] —cal recordar que la presencia
de l’increment implica arrossegar també la vocal temática de la classe [II]. En el verb donar,
coincideixen formalment les vocals temátiques de la classe [I] i les de la classe [II]; per tant, en

aquest cas, no es pot parlar en senrit estricte de difusió de la vocal temática.

En darrer terme, la marca de nombre/persona que apareix en algunes localitats del pirinenc
oriental a 1 [-pl] del present d’indicatiu —i, segons les enquestes d’Alcover, en alguns indrets
del catalá oriental— sembla que no té cap correlació amb l’increment velar que defmeix la
subclasse [II,+ext] —cf. [kánti+k], [báti+k]~[bátu+k], / [dófmi+k]~[d5rmu+k],

[p3ftéji+k]~[p3ftéju+k]. Es considerada, dones, un marcador de nombre/persona
indirectament relacionat amb mode/temps.



La descripció dels models regula rs 213

2.2. Catata oriental

(32) Dadesfortifiques intradialectals
Classe [I]

PI II F C

u/uk/ut/o á|3o/J3a/pa/J3e/J3é/J3e/J3e/po/J3u/va/ve aré aría/ríá/fle/ríé/ríe/río/ría/ríu

a/e/e/es áJ3a/|3e/J3e/vas arás aría/ríé/ríe/ríe/ris

a/é/e/e/o áJ3a/J3e/(3é/Jle/(3e/(3o/va/ve ará arl/ría/ne/ríé/ríe/rio

ém/ém/am áJ3a/J3o/vam arém/arém aría/na/ríem

éw/éw/aw á|3u/á|3o/vo/pa/vaw aréw/aréw aría/ríe/río

a/é/e/en ápa/pe/pe/van arán aría/né/rle/ríe/nn

PS IS Imp NPe

i és/ési/ésa/és/ésa/ésá a/é/e á

is ésas/ésis/ésis ém/ém án

i és/és áw/éw/éw át

ém/ém ésam/ésim/ésim/ésam

ém/éw ésu/ésiw/ésaw/ésiw/ésaw

in ésan/ésin/ésin

Subclasse [II,-ext]
PI II F C PS

u/ut/uk ío/a/a/e/é/e/é/u ré/aré (a)rla/ríá/fíe/né/ríe/rio/río/ríu i/u

as/es/s la/e/é/es rás/arás (a)ría/ñé/rle/rle/rí s is/us

1a/e/é/e rá/ará (a)rl/ría/ríe/né/ríe/río i/u
ém le/a/am rém/arém/arém (a)ría/ría/ríem ém
éw lu/íaw/ow réw/aréw/arém (a)ríu/(a)ría/rle/ríow ém

an/en/n ía/e/é/en rán/arán (a)ría/ríé/ríe/ríe/rín in/un

IS Imp NPers

és/ésa/ésá/és ra/e/é/á

ésas/ésis/ésis/ésus ém én/án

és/és éw út

ésam/ésim/ésim/ésam/ésum

ésu/ésiw/ésiw/ésaw/ésaw

ésan/ésin/ésin/ésun

Subclasse

PI
II,+ext]

II F c

k la/a/a/e/é/e/é/u ré ría/ná/ríe/rié/ríe/río/río/nu
s ías/es/és/es rás ría/fíé/rie/ríe/rís

1a/e/é/e rá ri/ría/ríe/ríé/ríe/río

ém íem/am/am rém/rém ría/ría/ríem

éw íu/íaw/ow réw/réw ríu/ría/ríe/ríow

an/en/en ían/en/én/en rán ría/ríé/ríe/ríe/rín

26. Robla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mieres, 32. l’Hscala, 33. Sant lloren? de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’hmporda, 41. Vic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. ’l’ossa de Mar. 4 . Manresa, 48. I.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa (.oloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yílafranca del Penedés. 59. \ alls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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PS IS Imp NPers

Yí/y^Y^YU Yés/és/és/yés ra/é/e/e

YÍs/yus Yésas/Yésis/ésas/ésis/ésas/YÉsis/ésis/ésus Yém/ém én/Yén
Yí/yu Yés/és/és/Yés YÉm/éw út

Yém/ém Yésam/Yésim/Yésam/ésam/Yésim/ésam/ésum
Yém/ém Yésu/Yésaw/Yésiw/Yésaw/ésiw/Yésiw
Yin/in/Yun Yésan/Yésin/ ésan/ésin/ésin/Yésin/ésun

Subclasse [III,-ext]
PI II F C

u/ut/uk ío/a/a/e/é/e/é/u iré íría/ríá/rie/ñé/rie/río/río/riu

as/es/s ía/e/é/es irás íria/ríé/rle/rle/rís

ía/e/é/e irá íri/ria/rie/rié/ríe/río

ím íe/a/am irém/rém íría/ría/ríem

íw lu/iaw/ow iréw/ réw íríuAria/ríe/ríow

a/en ía/e/é/en irán iría/ríe/rie/ríe/rín

PS IS Imp NPers

i ís/ísá/ÍYés í

is/us ísas/ísis/ ¡Yésis/ísus ím ín

i/u ís/¡Yés ím ít

ím ísam/isim/'sam/iYésim/'sum
ím ísuAsow/ísawrísaw/ísiw/ iYésiw
in/un ísanAsin/¡Yésin/'sun

Subclasse [III,+ext]
PI II F C

éj'u/éj'u/éj'uk/éj’ut/éjj’u/t/éjj’uk ía/a/a/e/é/e/é/u iré íría/ríá/ríe/ríé/ríe/río/río/ríu

éj'as/éj'es/éjjas ía/e/é/es irás íría/ríé/ríe/ríe/rís

éj/éj/éjj ía/e/é/e irá írí/ría/ríe/ríé/ríe/río

ím íe/a/am irém/ rém íría/ría/ríem

íw íu/íaw/ow iréw/ réw íríu/'iría/ríe/ríow

éjan/éjen/éjjan ía/e/é/en irán íría/ríé/ríe/ríe/rífl

PS IS Imp NPers

éji/éji/éjji ís/ísá/ÍYés éj/éj/éjj í

éjis/éjis/éj'us/éjj’is ísas/ísis/ iYésisrísus ím ín

éji/éji/éju/éjji ís/¡Yés íw ít

ím ísamAsimAsam/iYésimAsum
ím ísu/ísaw/ísaw/ísiw/iYésiw
éj'in/éj’in/éjun/éjji ísan/"isin/iYésin/'isun

26. Pobla de Lillet, 27. Figuercs, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’Kscornalbou, 62. Tarragona.
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Descripció

2.2.1. Formes no personáis
Classe [I]
Les formes d’infinitiu, gerundi i participi no presenten divergencia intradialectal. S’indiquen a

(33) les representacions fonétiques úniques préviament segmentades.

(33)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P T

kant á infinitiu

kant á n gerundi
kant á t participi

Per tal de determinar les realitzacions subjacents de les marques d’infinitiu i de gerundi, es

prenen en consideració les solucions de les formes d’infinitiu mes clític del verb morir que

apareixen en LaFJF, tot i que no són completes. La combinado d’infinitiu sense marca /r/ té
lloc a la Bisbal d’Empordá-40, Sant Feliu de Guíxols-44, Tossa de Mar-46, Lloret de Mar-48,

Blanes-49 i Canet de Mar-53, en les quals sembla que s’afegeix, a més, una vocal de suport

([mutisa]). En altres localitats —la Bisbal d’Empordá-40, Igualada-54, Santa Coloma de

Queralt-56, Vilafranca del Penedés-58, Valls-59 i Reus-60—, el pronom s’adjunta a l’infinitiu
sense afegir-hi l’epéntesi ([murís]). En canvi, la marca [r] d’infinitiu es conserva a Solsona-38,
Pineda de Mar-50, Igualada-54 i Barcelona-57. Des d’un punt de vista de descripció
intradialectal —i no intraparlar—, es considerará que en catalá oriental, com en pirinenc

oriental, existeix una forma subjacent general d’infinitiu /r/.

Peí que fa a les realitzacions del gerundi, cap dels verbs de LaFVmanifesta la combinado de
gerundi més clític. Com en la varietat anterior, i amb una voluntat generalitzadora, es postula
un segment general relacionat amb mode de gerundi /nt/.

Resum

Classe [I] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X á X á n X á t

RS X á r X á nt X á d

Estructura morfológica X T M X T M X T M

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micrcs. 32. l’Iíscala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Bcrga, 35. Torclló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau, 40. la Bisbal d’Lmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
IIilari Sacalm, 44. Sant 1‘cliu de Guíxols, 45. Centelles. 46. Tossa de Mar, 4;. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Ciranollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés, 59. Valls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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Classe [II]
L’infinitiu de les subclasses corresponents —cf. (34)— es forma adjuntant, en general, una

epéntesi a la marca de mode que resta en posició de coda [bátr] - [béwf]. Cal observar, pero,
una solució alternativa de l’infinitiu del verb batre, que adjunta la vocal temática de la classe [I].

Aquesta realització, que estructuralment pertany a la classe [I], apareix altemant amb la solució
majoritária a Vic-41 i a Igualada-54. Aquest canvi circumstancial de classe sembla dependre
més de les característiques particulars del verb que de la classe verbal. El verb perdre, que pot

actuar paral-lelament de model verbal d’aquesta subclasse en cas d’abséncia de batre, presenta
les solucions própies de la classe [II] en aqüestes localitats.

(34)
26-29/31-37/39/42-47/50-52/55/57-58/60-62 30/32/48-49/53 38/40/59 41

bátra bátra/ bátre bátre bata/ bátre/ bátre

54 56

batá/bátra bátre

26 27-29/31-32/34-35/37/39/42-47/50-52/55/58/60-61 30/36/48-49/53 33/38/40/59 57

béwré béwra béwra/ béwre béwre déwra

41/56 54

béwra/ béwré béwra/ béwre

Cal destacar, d’altra banda, les diverses variants fonétiques que pot presentar la vocal neutra en

posició final: en primer lloc, la variant [é];40 en segon lloc, la variant [e], que indica la

pronuncia intermedia entre e i i; és a dir, fa referencia a una vocal anterior no arrodonida, quasi
tan tancada com la i, la qual, en aquest cas, i atés que s’ubica en una área xipella —cf. les
vocals átones de Santa Coloma de Queralt-56—, es podria remetre a una /e/ subjacent.
Tanmateix, el tancament no és general en les terminacions verbals on aquesta vocal es troba
en posició átona. Així, Alcover la representa sistemáticament com a neutra en les dues

primeres persones del plural de l’imperfet d’indicatiu; en canvi, apareix transcrita com a [e] a

les mateixes persones del condicional. Atés que seria previsible la provine^a d’un segment

fonológic /e/, es podria suposar que les realitzacions de l’imperfet d’indicatiu són el resultat
d’una voluntat simplificadora peí que fa a la transcripció de les dades. Una altra interpretació

possible seria pensar en l’existéncia d’un subsistema híbrid, que conté simultániament trets de

40 Alcover (1908) sitúa aquesta realització en posició final absoluta —verbal i nominal— de manera esporádica a
la Pobla de Lillet, Berga, Girona, Solsona i Santa Coloma de Queralt.

26. Pobla de Lillet, 27. Figucres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallcra, 31. Micros, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Bcrga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic, 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar. 51. Caldos de Malavclla. 52. Granollcrs. 53. Canct de Mar. 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Pencdcs. 59. Yalls, 60. Rcus, 61. 3 ilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.
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la zona oriental i de la zona occidental, atés que es tracta d’una zona de transido. La present

análisi s’inclina per la segona suposició.

Aquesta realització té també repercussions en la representado de l’epéntesi. Així, a Santa
Coloma de Queralt-56, [e] —en lloc de [a]— esdevé la vocal de suport. En les localitats que

presenten [a] alternant amb [e], es considera que [e] és una variant de realització de la vocal

neutra en posició final. En canvi, on [e] esdevé una realització única, se suposa qüe no está
relacionada amb [a], sino que és ella mateixa la vocal de suport.

Les localitats que presenten una realització [e] de manera gairebé sistemática al llarg de LaFV
són Sant Lloren de Morunys-33 i Solsona-38. Aqüestes localitats, a causa de la seva situado
fronterera, presenten també una forma subjacent /e/, tret de les realitzacions d’l,2[+pl] de

l’imperfet d’indicatiu i del condicional. Novament cal pensar en l’existéncia d’un subsistema
híbrid, explicable peí carácter limítrof d’aquests indrets. Altres realitzacions asistemátiques de

[e] en posició final apareixen a la Bisbal d’Empordá-40 i a Valls-59. En aquests casos, pero, es

tractaria de solucions palatalitzades de /a/ i no d’un segment /e/ subjacent.

Les realitzacions del gerundi —cf. (35)— són forca homogénies en ambdues subclasses. Les

discrepáncies consisteixen, en el model sense extensió, en una realització alternativa que

incorpora, com en el cas de l’infinitiu, la vocal temática de la classe [T|. Aquesta, pero, és una

realització particular del verb batre. El comportament general dels verbs d’aquesta subclasse en

relació amb el gerundi no inclou la tendencia al canvi de classe verbal sino la incorporado
d’una vocal temática general /é/.

(35)
26-53/55-62 54

batén batán/ batén

26-27/30-32/36-37/39-44/49/53 28/33-35/46-47/50-52/54-58 29/45/48 38 59

bajién/ bayén baj3én bayén bajén bayén/ bajén/ bavén

60-61 62

bavén baJ3én/ bayén/ bavén

En el model amb extensió les altemances rauen en la forma de l’arrel i en la presencia o

abséncia de l’extensió velar. Aquest increment pot aparéixer o bé com a realització única en

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Baga. 29. Caspia, 30. Camallera, 31. Miercs, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau. 40. la Bisbal d’limpordá, 41. \ ic, 42. Sant
í Iilari Sacalm, 44. Sant l'eliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Idorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers. 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes, 59. Yalls. 60. Reus. 61. \ ilanova d P.scornalbou, 62. larragona.
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algunes localitats o bé coexistint amb altres solucions. Les formes sense increment presenten
una arrel acabada en espirant ([bojlén]) o en labiodental ([bsvén]) en fundó de la conservado
d’aquest darrer so en determináis indrets; i encara pot aparéixer un radical que conté un

element semiconsonant ([bajén]), que es podria interpretar com el resultat d’una caiguda previa
deis sons esmentats i l’adjundó d’un segment antihiatic. Atés que no es posseeixen altres
exemples que donin compte de la caiguda sistemática del segment labiodental o aproximant
intervocálic, l’explicació que s’assumeix en aquest treball és considerar que es tracta d’una
nova variant al-lomórfica de l’arrel de benre —[baj] (/béj/, que s’ajunta a les existents /bsb/ i

/béw/).

Les solucions de participi —cf. (36)— són absolutament homogénies peí que fa a la seva

distribució geográfica.

(36)
26-62 26-62 26-62

batút pardút bayút

Resum

Classe [II] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X 0/á r(é/e) X á/é n X ú t

RS X 0/á r X á/é nt X ú d

Estructura morfológica X m M X T M X T M

Classe [III]
En general, les formes d’infinitiu, gerundi i participi no presenten divergencia intradialectal. Es

recull, pero, altemant amb la solució general, [kuAért], a Sant Feliu de Guíxols-44, Tossa de
Mar-46 i Pineda de Mar-50, que manifesta la tendencia d’alguns verbs d’aquesta classe a

adquirir una marca de gerundi de la classe [II] de carácter restringit. Aquesta és una de les
mostres de la tendencia a l’expansió deis morfs de la classe [II] —extensió, vocal temática— a

altres classes verbals. La taula (37) presenta la segmentado de les formes no personáis de la
classe [III], comunes a totes les localitats del catalá oriental.

26. Pobla de Lillct, 2/. Hgucrcs, 28. Baga, 29. Crespia, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Kscala, 33. Sant Llorcng de Morunvs. 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu dd Grau. 40. la Bisbal d’Lmpordá, 41. Vic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Fdiu de Guixols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. l.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Cranollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés. 59. Yalls, 60. Reus, 61. Yilanova d’F.scornalbou, 62. Tarragona.
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(37)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P T

durm/part i infinitiu

durm/part i n gerundi

durm/part 1 t participi

Resum

Classe [III] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema' mode

RF X í X í n X í t

RS X i r X í nt X í d

Estructura morfológica X T M X T M X T M

Models verbals: formes no personáis
Classe [!]: model únic
Infinitiu Gerundi Partid M

arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

X á r X á nt X á d

Subclasse [II,-ext]

Infinitiu: mode /r/ (model únic)
Gerundi (un model)
arrel tema mode

X é nt

Participi (un model)
arrel ext tema mode

X ú d

Subclasse [II,+ext]

Infinitiu: mode /f/ (model únic)

Gerundi (dos models)
arrel ext tema mode Localitats
X

9 é nt 26-27/29-32/36-37/39-45/48-49/53/59-62

X é nt 26-28/30-44/46-47/49-62

Participi (un mode )
arrel ext tema mode
X 9 ú d

26. Pobla de Lillet. 27. I'igucres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micros, 32. l’Escala, 33. Sant Llorenc; de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona, 3S. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Pmpordá, 41. \ ic. 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols.- 45. Centelles. 46. Tossa de Mar. 4”. Mantesa, 48. Lloret de Mar, 49. Blancs, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollcrs, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa (.oloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés, 59. \ alls. 60. Reus. 61. Vilanova d’liscornalbou. 62. larragona.
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Classe [III]

Infinitiu: tema /í/ + mode /f/ (model únic)

Gerundi (un model) Participi (un model)
arrel ext tema mode arrel ext tema mode

X í nt X í d

Processosfonología
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Simplificació del grup consonántic -nt en posició final
3. Elisio de -r en posició final (classes [I] i [III])
4. Inserció d’epéntesi (classe [II])
5. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
6. Espirantització de la labiodental sonora

Processos optatius:
- Anteriorització de /si (—4 [e]) en síl-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /e/ (—>[e]) en síl-laba átona i en posició final

2.2.2. Formes personáis
2.2.2.I. Imperfet d’indicatiu
Classe [I]
Cal fer, en primer lloc, en relació amb la representació del darrer segment de l’arrel, una
distinció entre les localitats que presenten una consonant espirant i les que presenten una

fricativa labiodental —cf. (38).

(38)
27-31/36-37/41-
46/48/51-52

39/47/50/57 33 34 26 32/40 35

kantá^a kantápa kantápa kantápa/kantápe kantápe kantápe kantápe
kantá^as kantápas kantápes kantápas kantápas kantápas kantápas
kantá[3a kantápa kantápe kantápe kantápe kantápe kantápa
kantá^am kantápam kantápom kantápom kantápam kantápam kantápam
kantá^u kantápaw kantápow kantápu kantápu kantápu kantápow/kantápu
kantá^an kantápan kantápen kantápan kantápan kantápan kantápan

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Miercs, 32. l’Escala, 33. Sant Llorenc de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Pcliu de Guíxols, 45. Gentelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedcs. 59. Yalls, 60. Reus, 61. Yilanova d’I^cornalbou, 62. l'arragona.
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49 38 53 54 55 56 58

kantápu kantápo/kantápa kantápe kantápo kantápa kantápe kantápa
kantápas kantápes kantápas kantápas kantápas kantápes kantápas
kantápa kantápe kantápe kantápo kantápa kantápe kantápe
kantápam kantápam kantápam kantápam kantápam kantápam kantápam
kantápu kantápaw kantápow kantápow kantápaw/ kantápu kantápu
kantápan kantápen /kantápu

kantápan
/kantápu
kantápan

kantápu
kantápan

kantápen kantápan

59 60 61 62

kantáve kantápa/kantápe kantáva kantápa/kantáva
kantávas kantápas kantávas kantápas/kantávas
kantáve kantápa/kantápe kantáva kantápa/kantáva
kantávam kantápam kantávam kantápam/kantávam
kantávow kantápow kantávow kantápaw/kantávaw
kantávan kantápan kantávan kantápan/kantávan

Peí que fa a la realització /v/, aquest fonema es manté actualment vigent a les Balears i a

l’Alguer. A comer^aments de segle, les enquestes d’Alcover manifesten també la seva

presencia en determinades localitats del caíala oriental —del Penedés i del Camp de

Tarragona. A Tarragona-62, en particular, convivien ambdues solucions. Per aquest motiu, es

pot postular que la forma básica corresponent a aquest morf conté un segment labiodental,

que, com ocorre en alguns indrets del valencia, pot aproximantitzar-se o mantenir-se
labiodental. Aquesta seria la situació a comencaments de segle a Tarragona, tot i que

1’articulació labiodental sonora no és vigent actualment en aquesta localitat i en altres zones

costaneres —vegeu Recasens (1985: 122). L’existéncia d’una alternaba a Tarragona pot ser un
indicador d’una certa vacil-lació motivada per una evolució cap a la bilabial.

Com indica el mateix Alcover (1908c), en catalá central, [v] era present al Baix Penedés, a tot
el Camp de Tarragona (amb inclusió de Roda de Berá i d’alguna zona de la Conca de Barbera,

almenys a Vimbodí). Les dades d’Alcover constaten l’altemanca entre [v] i [b] o Q3] a indrets
de les comarques citades (Tarragona-62, Valls-59 i Reus-60).41 Vilanova d’Escomalbou-61 i
Tarragona-62 presenten, d’altra banda, uns segments relacionats amb mode/temps forca
homogenis.

41
Recasens (1985) ha mostrat la pérdua progressiva de la realització labiodental en els indrets esmentats.

Actualment, aquesta pronúncia no s’ha mantingut ni al Penedés ni a la costa del Camp de Tarragona; a la resta de
pobles del Camp, només té lloc amb plena Agencia entre parlants de més de 60 anys.

26. Pobla de Lillct, 27. Figueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’F.scala, 33. Sant Lloren^ de Morunys. 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Barromeu del Grau, 40. la Bisbal d’Lmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant F'eliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. ’lossa de Mar, 4.. Manrcsa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’l-.scornalbou, 62. larragona.
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La realització de 2[+pl] manifesta un procés de labialització ([|3/vow]) del segment relacionat
amb mode/temps, sense reducció posterior. Aquest procés ja havia estat detectat a Olot, en
pirinenc oriental, i també apareix en altres indrets de les varietats oriental i occidental. Les
realitzacions l[-pl] i 3[-pl] —[áve]— de Valls-59 podrien suggerir que aquests segments no

provenen d’una /a/ subjacent, sino d’una /e/. Tanmateix, en sü-laba travada només apareixen
solucions amb neutra, per la qual cosa es pot preveure una realització palatalitzada de /a/en
posició final.

Les localitats que presenten un segment espirant en el radical manifesten un variat
polimorfisme, principalment en posició final de mot. Les realitzacions més nombroses
parteixen d’un segment relacionat amb mode/temps /ba/, que pot experimentar una

labialització en contacte amb el morf relacionat amb nombre/persona /w/ > [|3ow], el qual, al
seu tom, pot reduir-se a [u], com ocorria en pirinenc oriental, probablement a través d’un
estadi [j3uw]. Hi ha localitats que compten alternativament amb les dues solucions esmentades.
Solament Sant Lloren de Morunys-33 i Berga-34 presenten la vocal [o] a l[+pl], fet que
també pot explicar-se per raó de trobar-se entre dues labials.

Sant Lloren9 de Morunys-33 i Solsona-38 presenten uns morfs relacionats amb mode/temps

[]3es], [J3e] i [|3en] en les persones 2[-pl], 3[-pl] i 3[+pl], respectivament. La [e] final d’aquestes

solucions, que apareix també en els segments corresponents a mode/temps de les mateixes

persones del condicional, sembla remetre a una forma subjacent amb /e/. Tanmateix, la

presencia d’una vocal neutra en les dues primeres persones del plural de l’imperfet d’indicatiu i
d’una vocal anterior, en alguns casos nasalitzada ([{3a]), en la la persona, semblen indicar
encara l’existéncia, des del punt de vista d’aquesta varietat, d’un segment neutre subjacent, que

podria experimentar, en sü-laba travada per n o s, un tancament en [e]. Aquest fenomen pot

justificar-se peí fet que les localitats afectades es troben en una zona de transido. En aquests

casos, sembla més raonable de posmiar dues formes básiques /be/ i /ba/, amb l’altemanc^a

final /e/~/a/, que s’aplica també al condicional i que manifesta la tendencia a una progressiva
orientalització. Una altra interpretado, que es desestima, seria considerar una forma subjacent
única /e/ per a aqüestes localitats i valorar l’aparició de la neutra de la la persona del plural de

l’imperfet d’indicatiu i del condicional com una simplificado de les transcripcions d’Alcover

26. I’obla de Lillet, 2”. I'igucrcs, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camal lera, 31. Mitres, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Kmpordá, 41. Yic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 5~. Barcelona. 58. Yilatranca del Penedés, 59. Yalls, 60. lteus. 61. Yilanova d’Lscornalbou, 62. Tarragona.
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en alguns contextos generáis. La sistematicitat d’aquestes ocurréncies sembla negar, pero,

aquesta possibilitat.

A mes, cal teñir en compte el punt de vista sota el qual es duu a terme la present análisi. Atés

que es descriu una sola área dialectal, Panálisi intradialectal remarcará solament les
realitzacions fonétiques i fonológiques possibles en un territori determinat. Des d’aquesta

perspectiva, i peí que fa a l’área oriental, és impossible de remetre les realitzacions dels morís
relacionats amb mode/temps d’aquest temps o del condicional a formes subjacents que

continguin una /a/. En aquest cas, cal pensar en solucions que inclouen la vocal neutra.

Aquest és el resultat general en aquesta zona, que no posseeix mai /a/ en posició átona. La
mateixa perspectiva s’aplica, per exemple, a l’hora de postular la forma básica de les
realitzacions de la vocal átona de Pimperfet d’indicatiu i del condicional de localitats com

Santa Coloma de Queralt, Solsona o Sant Llorentp de Morunys. Davant d’una realització

gairebé sistemática amb [e] en contextos átons en sü-laba final i travada, aquest so no es pot

remetre a una realització /a/, que podría esdevenir [e] en altres varietats de manera general en
síl-laba travada o en posició final. Caldrá esperar a una análisi interdialectal per connectar les

possibles realitzacions fonológiques establertes en el marc d’una mateixa varietat amb
determinats fonemes, que expressen realitzacions generáis.

Altres solucions, pero, són previsibles variacions del fonema /s/ en determinats contextos:

unes variants posteriors ([|3o,|3ajj3o,j3u])42 o unes variants anteriors ([J3e/|3é/|3é/ve]). Davant

aquesta multiplicitat de representacions fonétiques, cal teñir en compte, com afirma Recasens

(1996: 108), que, en condicions de relaxament, especialment en posició final absoluta, la [a]
átona pot presentar diferéncies articulatóries notables. La pluralitat de les realitzacions

fonétiques en el domini lingüístic catalá es fa efectiva a Alcover (1908c) i en tot el repertori de
LaFV.

Quant a la caracterització fonética d’altres representacions vocáliques no observades fins ara,

cal destacar els sons següents: [e] representa una vocal anterior no arrodonida, oberta com la

[e], pero molí relaxada; [a] representa una vocal oberta, una mica posterior, i manifesta la

42 Recasens (1996: 95) indica que les solucions en [a] i [o] són própies de punts del Solsonés, de la Conca de
Barbera i del Camp de Tarragona.

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Baga. 29. Crespia. 30. Camallera. 31. Micros. 32. l’Fscala, 33. Sant Lloren^ do Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 3S. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Lmpordá, 41. \ ic. 42. Sant
I Iilari Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols. 45. Centelles. 46. Tossa de Mar. 4 . Manresa, 48. 1-lorct de Mar, 49. Blanes. 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada. 55. lcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes, 59. Yalls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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pronúncia molt relaxada que pren la a, final de frase, a certes comarques. Sovint Alcover
utilitza indisfintament aquest signe i la [o] per indicar una velarització de la -a en determinats
contextos, tot i que en aquesta varietat, per les raons adduides anteriorment, es partiría d’una
/a/ subjacent.

Peí que fa a les realitzacions de la vocal final de mot, s’observen coincidéncies totals entre

1,3[-pl]: Igualada-54 ([J3o]), Santa Coloma de Queralt-57 (Q3e]), Valls ([ve]), Vilanova
d’Escornalbou-61 ([va]), l’Escala-32, la Bisbal d’Empordá-40 i Canet de Mar-53 ([]3e]); a Reus-

60 alternen ([[3a]) i ([Pe]) i a Tarragona-62 ([[3a]) i ([va]).

A Berga-34 l’alternansa d’l[-pl] es redueix a [fie] a 3[-pl].43 En altres localitats la realització
fonética final s’ha redult a [a] (Torelló-35, Blanes-49). En d’altres —la Pobla de Lillet-26, Sant

Lloren9 de Morunys-33, Solsona-38—, en canvi, la realització [[3a] ha passat a [J3e] a 3[-pl].

El mateix Alcover (1908c) indica certes modificacions de la vocal -a en Tarea oriental. Així, a

Blanes es troba una -a enfosquida a Timperfet d’indicatiu. Quant a la pronúncia d’algunes
terminacions verbals, els quaderns de camp contenen certa informado sobre les solucions

presentades en algunes localitats. Així, peí que fa a Vilafranca del Penedés-58, Alcover fa notar
la tendencia entre els nois a fer [íe] o [íe] i [a]3e] o [a]3e] les desinéncies -ia i -ava.44 Aqüestes

pronúncies vacil-lants semblen justificar la realització fonética [é], que registra LaFV en les
solucions de 3a persona d’aquesta localitat.
Resum

RF Classe [I] RS
a t m/t n/p p t m/t n/p E. morfológica
X á po/Jís/pá/pe/pé/pe/[3s/po/]3u/va/ve i[-Pi] á ba/be/va X+ T + M/T
X á Pa/pe/pe/va s 2 [-pl] á ba/be/va z X+ T + M/T + N/P

X á pa/pe/pé/pe/pe/po/va/ve 3[-pl] á ba/be/va X+ T +M/T

X á Pa/po/va m l[+pl] á ba/va m X+ T + M/T 4- N/P

X á Pu 2[+pl]
X á Po/vo/pa/va w 2[+pl] á ba/va w X+ T + M/T + N/P
X á Pa/pe/pe/va n 3[+pl] á ba/be/va n X+ T + M/T + N/P

43 Cf. QC9.
44 Cf. QC4.

26. Pobla de Lillct, 27. I'igueres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micrcs, 32. l’Kscala, 33. Sant Llorenc; de Morunys, 34.
Bcrga, 35. Torclló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
I Iilari Sacalm, 44. Sant Peliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes. 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavclla, 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Pencdés. 59. Valls, 60. Reus. 61. Vilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.



La descripció dels models regulara 225

Classe [II]
Els segments relacionáis amb mode/temps de la classe [II] —cf. (39a) i (39b)— presenten una

solució fonética múltiple, que no coincideix en tots els casos amb la distribució geográfica dels
mateixos segments en la classe [I]; per aquest motiu, no es pot parlar de realitzacions

sistemátiques. Com a forma discrepant, cal remarcar el resultat alternatiu de Santa Coloma de

Queralt-56 ([íi]), justificable peí fet que el so proposat per Alcover en aquesta localitat —[e] en
la majoria dels casos— es tanca efectivament en [i].

Una realització nova s’observa a Sant Lloren de Morunys-33 a l[+pl]. El so [a], variant

posterior de /a/, representa una vocal oberta, una mica posterior, que en alguns casos pot

adquirir un matís nasal. Es tracta, segons el DCVBl, de la pronuncia molt relaxada que pren la
a, final de frase, a certes comarques.

Les realitzacions amb [e] travada de Camallera-30 no són sistemátiques, peí fet que no

apareixen en tots els temps que presenten contextos átons de les mateixes característiques. Es

consideren, dones, variants de realització de /a/.

(39a)
26/62 25/27-29/31-32/34/36/43-46/51 30 33 35 37 38

batíé batía batía batía bañé/bañe batíé batía

batías batías bañes bañes bañes batías bañes

batíé batía batía/batíe bañe batíé batíé bañe

batíam batíam batíem batíam batíam batíam batíam

batíu batíu batíu batíow batíaw batíu batíaw

batían batían bañen bañen batían batían bañen

39/47/52/55/57/
60-61

40 41 42 48 49 50 53 54

batía bañe batíé bañe batía/batíe batíu batía/batíe bañe batía/batío

batías batías batías batías batías bañes batías batías batías

batía bañe batía batía batía bañe batía bañe batía

batíam batíam batíam batíam batíam batíam batíam batíam batíam

batíaw batíu batíaw batíu batíu batíu batíaw batíaw batíaw/batíu

batían batían batían batían batían batían batían batían batían

26. Pobla de Lillct, 2~. I'igueres, 28. Baga, 29. Crcspiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. rkscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló. 36. Amcr, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau. 40. la Bisbal d’Hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
I Iilari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 5~. Barcelona. 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Rcus. 61. Yilanova d’Kscomalbou, 62. Tarragona.
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56 58 59

batíe/batíi batíé batle

batíes batías batías

bañe batla/batíé batíe

batíam batíam batíam

batíaw batlaw/batlu batíaw

batíen batían batían

(39b)
25/27-29/31/34/36/43-46/51 30 33 39/47/52/55/57

/60
41 48 50

bapía bapía baJJia bapía ba|3ía/ba]3íé baJJía/bapíe bapía/baPie
bapías baJJíes baríes bacías bacías bacías bacías
baJJía baJJíe ba|3íe bapía bajíia bapía bapía
bapíam bajíiem batíam bapíam batíam bapíam bapíam
bapíu bapíu ba]3íow bapíaw bapíaw bajííu bajMaw
batían bailen ba]3íen ba]3ían bapían bapían bapían

26/37 35 38 40 42 49 53 54 56

bapíé ba(JÍ£ bapía bapíe bapíe bapíu baPie baPia/baPio bapíe/bapíi
bacías bapíes bapíes bapías bapías baPies bapías bapías bapíes
baJJíé bapié bapíe bapíe baPia bapíe bapíe bapía baj3íe
bapíam bapíam baPiam bapíam baPiam bapíam baPiam bapíam bapíam
baJJíu bapíaw bapíaw baPiu bapíu bapíu bapíaw bapiaw/bapíu bapíaw
bapían bapién bapíen bapían bapían bapíen bapían baPian bapíen

58 59 61 62

bapíe bavíe bavía bapíé/bavía/bavíé
bapías bavías bavías bapías/bavías
bapía/bapié bavíe bavía bapía/bavía
bapíam bavíam bavíam bapíam/bavíam
bapíaw/bapíu bavíaw bavíaw bapíaw/bavíaw
bapían bavían bavían bapían/bavían

Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í o/a/a/e/é/e/é/u i[-Pi] Í a/e X+T + M/T
X í a/e/é/e s 2[-pl] í a/e Z X+. T + M/T + N/P

X í a/e/é/e 3[-pl] Í a/e X+ T + M/T

X í e/a/a m l[+pl] 1 a m X+T + M/T + N/P
X í u 2[-pl]
X í a/o w 2[-pl] í a w X+ T + M/T + N/P
X í a/e/é/e n 3[+pl] í a/e n X+ T + M/T + N/P

26. Pobla de Lillet, 27. Hguercs, 28. Bagá, 29. Crcspiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Bcrga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant l'eliu de Guixols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Pencdes, 59. Yalls, 60. Reus, 61. Yilanova d’Iiscornalbou, 62. Tarragona.
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Classe [III]
La distribució de les realitzacions dels segments relacionats amb mode/temps de les dues
subclasses coincideix parcialment amb les solucions de les classes verbals examinades
anteriorment —cf. (38), (39a), (39b), (40a) i (40b). Peí que fa a les persones l[-pl] i 3[-pl], les
discrepáncies —quant a la qualitat de la vocal final— es localitzen en les següents localitats: a

l[-pl] 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 48, 53 i 62; a 3[-pl] 26, 30, 32, 34, 35, 49 i 60.

(40a)
26 27-29/31/34/42-46/51 30 32 33 35

durmíé durmía durmíé durmie durmía durmíé

durmias durmias durmíes durmias durmíes durmíes

durmíé durmía durmie durmía durmie durmíé

durmiam durmiam durmíem durmiam durmiam durmiam

durmiu durmiu durmiu durmiu durmíow durmíaw/durmíu
durmian durmian durmíen durmian durmíen durmian

36/48 37 38 39 40 41 49

durmía/durmíe durmía/durmíe durmió durmie durmie durmíé durmiu

durmias durmias durmíes durmias durmias durmias durmíes

durmía durmíé durmie durmía durmie durmía durmie

durmiam durmiam durmiam durmiam durmiam durmiam durmiam

durmiu durmiu durmíaw durmíaw durmiu durmíaw/durmíu durmiu

durmian durmian durmíen durmian durmian durmian durmian

47/50/52/55/57/
59-61

53 54 56 58 62

durmía durmía/durmíe durmió durmie durmía/durmíé durmía/durmíe

durmias durmias durmias durmíes durmias durmias

durmía durmie durmía durmie durmía/durmíé durmíé

durmiam durmiam durmiam durmiam durmiam durmiam

durmíaw durmíaw durmíaw/durmíu durmíaw durmíaw/durmíu durmíaw

durmian durmian durmian durmíen durmian durmian

(40b)
26 27-29/31/34/42-46/51 30 32 33 35 36/48

partíé partía partíé partíé partía partíé partía/partíe
partías partías partíes partías partíes partíés partías
partíé partía partíé partía partíé partíé partía
partíam partíam partíem partíam partíam partíam partíam
partíu partíu partíu partíu partíow partíaw/partíu partíu
partían partían partíen partían partíen partían partían

26. Pobla de I.iUet, 2_. lagueres, 28. Bagá, 29. Crcspiá, 30. Camallera. 31. Miercs. 32. l’Hscala, 33. Sant Lloren? de Morunyí, 34.
Bcrga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal ti hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
I Iilari Sacalm, 44. Sant bcliu de Guíxols, 45. (dentelles, 46. lossa de Mar, 4.. Manrcsa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollcrs, 53. Canct de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilatranca del Penedes, 59. Calis, 60. Reus, 61. \ ilanova d’kscornalbou, 62. larragona.
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37 38 39 40 41 47/50/52/55/57/59-61 49

partla/partle partió partle partle partlé partía partlu
partías partles partías partías partías partías partles
partlé partle partía partle partía partía partle
partlam partlam partlam partlam partlam partlam partlam
partíu partlaw partlaw partlu partlaw/partíu partlaw partíu
partían partíen partían partían partían partían partían

53 54 56 58 62

partla/partle partió partle partla/partle partla/partle
partías partías partles partías partías
partle partía partle partla/partle partlé
partlam partlam partlam partlam partlam
partlaw partlaw/partíu partlaw partlaw/partíu partlaw
partían partían partlen partían partían

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X í o/a/a/e/é/e/é/u i[-Pi] a/e X+ T + M/T
X í a/e/é/e s 2[-pl] a/e z X+T + M/T 4- N/P
X í a/e/é/e 3[-pl] a/e X+ T +M/T
X í e/a/a m l[+pl] a m X+ T + M/T + N/P
X í u 2[-pl]
X í a/o w 2[-pl] a w X+ T + M/T + N/P
X í a/e/é/e n 3[+pl] a/e n X+ T + M/T 4- N/P

Models verbals: imperfet d’indicatiu
Classe [Tj: 4 models

1 2 3 4

26-32/34-37/39-54/57-62 33/38 56 59/61-62

ába ába ábe áva

ábaz ábez ábez ávaz

ába ábe ábe áva

ábam ábam ábam ávam

ábaw ábaw ábaw ávaw

ában áben áben ávan

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crcspiá, 30. Camallcra, 31. Micros. 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga. 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic. 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant b'eliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4”. Manresa, 48. l.loret de Mar, 49. Blancs, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavclla. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’liscomalbou, 62. Tarragona.
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Classe [II]: 3models Classe [III]: 3 models
26-32/34-37/39-54/57-62 33/38 56 26-32/34-37/39-54/57-62 33/38 56

19 19 íe 19 19 íe

Í9Z iez íez Í9Z íez íez

19 íe íe Í9 íe íe

Í9m igm Í9m igm Í9m Í9m

19W 19W Í9W 19 Í9W Í9W

ion len ien Í9n íen íen

Processosjonol'ogics
1. Ensordiment d’obstruents fináis (classes [I], [II], [III])
2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis (classe |T|)
3. Labialització de /g/ seguida de [w] (localitats 59, 60, 61)

4. Labialització de /a/ seguida de [m]/[w] (localitats 33, 34, 35, 53-54)

5. Labialització de /a/ seguida de [w] i monoftongació posterior (localitats 26-31/34/35-37/41-46/48-

49/51-55)

6. Tancament de /e/: /e/ —> [e] / [-accent] # (Santa Coloma de Queralt)

7. Reducció vocálica de la serie posterior: /o, o/ —> U / [-accent]

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en sü-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en sü-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en sü-laba átona, en posició final i seguida de /s/ i /n/

- Velarització de /a/ (—4[o],[a]) en sü-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial

- Velarització de /a/ (—>[o]) en sü-laba átona, en posició final

- Velarització de /a/ (—>[u]) en sü-laba átona, en posició final

2.2.2.2. Imperfet de subjuntiu
Classe [I]
L’observació dels resultáis de l’imperfet de subjuntiu en les diverses localitats del catalá
oriental —cf. (41)— fa patent dos ripus de discrepáncies. El primer tipus repercuteix en la
vocal temática. Així, els segments relacionats amb tema presenten la solució majoritária [é],

que alterna a Amer-36 amb [é]. El segon tipus afecta els segments relacionats amb

26. Pobla de l.illet, 27. I-'igueres, 28. Bagá. 29. Grespiá. 30. Camaliera, 31. Micros. 32. l’liscala, 33. Sant Llorenc de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Sobona, 39. Sant Bartomcu del Grau. 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \'ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Peliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa, 48. Idorct de Mar, 49. Blanes. 50.
Pineda de Mar, 51. Caídes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa (.oloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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mode/temps, que es realitzen com a [si] o com a [sa], els quals poden coexistir en una mateixa
localitat, per bé que, curiosament, no en totes les persones. Es podria pensar que aquesta
asistematicitat respon a certs oblits en les transcripcions de les dades o potser a una recollida
incompleta o, encara, a la manifestació d’un estadi de convivencia deis dos morfs, que es

resoldrá previsiblement en benefici de /si/. Aquests dos tipus d’alteman9a tenen carácter

morfológic. També són de tipus morfológic les alternances que ocorren a l[-pl]: /s/, general;
/sa/, a Sant Lloren de Morunys-33.

Per contra, són de carácter fonétic les alternances en els morfs relacionats amb mode/temps
que ocorren a Solsona-38, amb un segment neutre nasalitzat o relaxat en [a], el qual sofreix
alhora una nasalització a 1 [-pl]. Aquesta mateixa localitat presenta també una alternaba [sa] a

l,2[+pl]. Ja s’ha comentat que el so [a] es pot remetre, des d’una perspectiva intradialectal, a

una representació subjacent /a/. De tipus fonétic és també la doble realització [saw] ~ [su]

que pot manifestar la seqüéncia /sa+w/ en algunes localitats. La realització [su], com en

pirinenc oriental, pot justificar-se per acció de sengles regles fonológiques, que també actúen a

l’imperfet d’indicatiu i en el condicional.

(41)
26 50 35/53 30 27/45 28

kantés kantés kantés kantés kantés kantés

kantésas/kantésis kantésas/kantésis kantésas/kantésis kantésis kantésis kantésas

kantés kantés kantés kantés kantés kantés

kantésam/kantésim kantésam/kantésim kantésam/kantésim kantésim kantésim kantésam

kantésaw kantésiw kantésaw/kantésiw kantésiw/kantésu kantésu kantésu

kantésan/kantésin kantésan/kantés in kantésan/kantésin kantésan/kantésin kantésin kantésan

29/32/34/37/40/
43-44/46-49/51-52/54-62

36 31 39 41

kantés kantés/kantés kantés kantés kantés

kantésis kantésis/kantésis kantésas kantésas kantésas/kantésis

kantés kantés/kantés kantés kantés kantés

kantésim kantésim/kantésim kantésam kantésam kantésam/kantésim

kantésiw kantésiw/kantésiw kantésu kantésaw kantésiw/kantésu

kantésin kantésin/kantésin kantésan/kantésin kantésan kantésan/kantésin

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Baga, 29. Creípiá, 30. Camallcra, 31. Mitres, 32. FKscala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau, 40. la Bisbal d’Hmpordá, 41. \'ic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxnls. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. I.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar» 51. Caldes de Malavella, 52. Círanollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedcs. 59. Yalls, 60. Rcus, 61. Yilanova d’líscornalbou, 62. Tarragona.
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42 38 33

kantés kantésa/kantésá kantésa

kantésas/kantésis kantésis kantésas

kantés kantés kantés

kantésam/kantésim kantésam kantésam

kantésiw kantésaw kantésaw

kantésin kantésin kantésan

Les alternances morfológiques /sa/~/si/ permeten de delimitar dues árees subdialectals —cf.

§ III. 1.3., en relació amb el tractament distributiu dels resultáis des d’una perspectiva
intradialectal.

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estractura morfológica
X é/é s/sa/sa/sá i[-Pi] é/é s/sa X+ T+ M/T
X é/é si/sa s 2[-pl] é/é si/sa z X+ T + M/T+ N/P
X é/é s 3[-pl] é/é s X+ T+ M/T
X é/é si/sa/sa m l[+pl] é/é si/sa m X+ T + M/T+ N/P
X é/é su 2[+pl]
X é/é sa/sa/si w 2[+pl] é/é sa/si w X+ T + M/T+ N/P
X é/é si/sa n 3[+pl] é/é si/sa n X+ T + M/T+ N/P

Classe [II]
El model sense extensió —cf. (42a)— presenta les mateixes alternances que s’han observat en
les realitzacions d’imperfet de subjuntiu de la classe [I], tot i que la distribució geográfica no

coincideix totalment —cf. els resultáis de Mieres-31, Amer-36 i Solsona-38.

Blanes-49 presenta un nou morf relacionat amb mode/temps (/su/), que també apareixerá en

la classe [III]. Segons Alcover (1908c), [su] podria provenir d’una forma [so] no redui'da.
D’altra banda, també podria considerar-se el resultat d’una velarització sistemática. A causa de
la singularitat d’aquest fenomen i del fet que enlloc es pot preveure una realització fonológica
/so/ del morf corresponent a mode/temps, es postula una forma subjacent /su/. Aquest
temps presenta també una altemanca de tipus morfológic peí que fa a l’obertura de la vocal
temática (/é/~/é/).

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. lT,scala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant 1 ■cliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 5". Barcelona, 58. Yilafranca del Pcncdéí. 59. Valls. 60. Reus. 61. \ ilanova d’Escomalbou, 62. larragona.
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A Blanes, el resultat de 2[+pl] ([su]) podria interpretar-se com la reducció de /su+w/. Cal
remarcar que aquesta solució, per bé que siguí fonéricament idéntica ais altres casos d’imperfet
amb [su], en discrepa des del punt de vista fonológic. El motiu rau en la tipología del segment

subjacent relacionat amb mode/temps de l’imperfet de subjuntiu de les localitats altres que

Blanes. Com en pirinenc oriental, la perspectiva interdialectal permet de remetre aquesta

realització a un segment morfológic /sa/, que experimenta un fenomen de labialització i
finalment de monoftongació. Alcover (1908c: 241) explica aquest resultat a 2[+pl] com una

reducció deis diftongs -ow o -aw. En el cas de Blanes, pero, es podria pensar també en

l’adjunció d’un segment subjacent /su/, que apareix també en les altres persones de l’imperfet
de subjuntiu.

Una alternaba de tipus fonétic es troba novament a l[-pl] de Solsona-38, en forma de la
variant posterior [sa] en lloc de neutra nasalitzada.

(42a)
26 27/45 28 29-30/32/34/37/40/43-

44/46-48/51-52/54-62
31 38

batés batés batés batés batés batéso/batésá

batésas/batésis batésis batésas batésis batésas/batésis batésis

batés batés batés batés batés batés

batésam/batésim batésim batésam batésim batésam/batésim batésam

batésu batésu batésu batésiw batésiw batésaw

batésan/batésin batésin batésan batésin batésan/batésin batésin

35/42/50/53 36 39 33 41 49

batés batés/batés batés batésa batés batés

batésas/batésis batésis/batésis batésas batésas batésas/batésis batésis/batésus

batés batés batés batés batés batés

batésam/batésim batésim/batésim batésam batésam batésam/batésim batésim/batésum

batésaw/batésiw batésiw/batésiw batésaw batésaw batésaw/batésiw/batésu batésaw/batésiw/

batésan/batésin batésin/batésin batésan batésan batésan/batésin batésu

batésin/batésun

Al marge de les altemances esmentades i que coincideixen, amb petites variants en funció de
les realitzacions de les diverses localitats —cf. (41), (42a) i (42b)—, en les dues classes
estudiades fins ara, cal destacar la distribució de l’increment velar, que és absent en la subclasse

[II,+ext] ([bapés]) a Sant Hilari Sacalm-42 i a Canet de Mar-53. El segment velar conviu, pero,
amb una realització sense extensió l’arrel de la qual acaba en espirant ([ba[3és]) en un bon
nombre de localitats —31, 32, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 51 i 52— i en labiodental a Valls-

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mieres. 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren»; de Morunvs. 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant b'eliu de Guíxols, 45. Centelles. 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedes, 59. Yalls, 60. Reu<, 61. Yilanova d’Hscornalbou, 62. Tarragona.
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59 ([bavés]). Aquest darrer indret presenta encara una arrel alternativa [baj] ([bajyés]), que

incorpora l’extensió velar propia de la subclasse corresponent. En aquest cas s’ha de postular
una arrel al-lomórfica /béj/. Es desestima —per la seva asistematicitat— considerar que es

tracta de l’aplicació d’una extensió d’ámbit restringit /ig/, que s’adjunta a una arrel /be/ i que,

en esdevenir átona, semivocalitza. Caldria esperar en aquest cas una solució [béjk] a 1 [-pl] del

present d’indicatiu.
(42b)

26 27 28 29-30/34/47/54-
58/60-62

33 35/50 38

bayés bayés bayés bayés bayésa/bayésa bayés bajyés
bayésas/bayésis bayésis bayésas bayésis bayésas bayésas/bayésis bajyésis
bayés bayés bayés bayés bayés bayés bajyés
bayésam/bayésim bayésim bayésam bayésim bayésam bayésam/bayésim bajyésam
bayésu bayésu bayésu bayésiw bayésaw bayésaw/bayésiw bajyésaw
bayésan/bayésin bayésin bayésan bayésin bayésan bayésan/bayésin bajyésin

39 31 32/37/40/43-44/46/48/51-52 36

bayés baJ3és/bayés bapés/bayés bapés/bapés/bayés/bayés
bayésas baj3ésas/bayésas bapésis/bayésis bapésis/bapésis/bayésis/bayésis
bayés baJ3és/bayés bapés/bayés bapés/bapés/bayés/bayés
bayésam baJ3ésam/bayésam bapésim/bayésim bapésim/bapésim/bayésim/bayésim
bayésaw baJ3ésiw/bayésiw bapésiw/bayésiw bapésiw/bapésiw/bayésiw/bayésiw
bayésan bajiésan/bayésan bapésin/bayésin bapésin/bapésin/bayésin/bayésin

41 42/53 45 49

bayés bapés bapés/bayés bayés
bayésas/bayésis bapésas/bapésis bapésis/bayésis bayésis/bayésus
bayés bapés bapés/bayés bayés
bayésam/bayésim bapésam/bapésim bapésim/bayésim bayésim/bayésum
bayésaw/bayésiw/bayésu bapésaw/bapésiw bapésiw/bapésu/bayésiw/bayésu/ bayésiw
bayésan/bayésin bapésan/bapésin bapésin/bayésin bayésin/bayésun

59

bayés/bajés/bavés
bavésis/bayésis/bajésis
bavés/bayés/bajés
bavésim/bayésim/bajésim
bavésiw/bayésiw/bajésiw
bavésin/bayésin/bajésin

26. Pobla de Lillct, 27. Higueras, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mieres, 32. l’hscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 3S. Sobona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
I Iilari Sacalm. 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. I'ossa de Mar, 4 . Manresa, 48. l.lorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. C'anet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Colonia de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés. 59. X'alls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’Lscornalbou, 62. larragona.
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Resum

RF Subclasse [11,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica

é s/sa/sá/so i[-Pi] é s/sa X+ T+ M/T

X é s i[-Pi] é s X+ T + M/T
X é si/sa/su s 2[-pl] é si/sa/su z X+ T + M/T + N/P

X é si s 2[-pl] é si z X+ T+ M/T + N/P
X é/é s 3[-pl] é/é S X+ T + M/T

X é si/sa/sa/su m l[+pl] é si/sa/su m X+ T + M/T + N/P

X é si m l[+pl] 8 si m X+ T + M/T + N/P
X é su 2[+pl]
X é si/sa/sa w 2[+pl] é si/sa w X+ T + M/T + N/P
X é si w 2[+pl] é si w X+ T + M/T + N/P

X é si/sa/su n 3[+pl] é si/sa/su n X+ T + M/T + N/P
X é si n 3[+pl] 8 si n X+ T + M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica

é/é s i[-Pi] é/é s
X + T+ M/T

X Y é/é s/sa i[-Pi] 9 é/é s/sa X+ E+ T + M/T+ N/P

X 0 é si/sa s 2[-pl] 0 é si/sa Z X+ E+ T + M/T+ N/P

X 0/Y é si s 2[-pl] 0/g é si z X+ (E) + T+ M/T

Y é si/sa/su s 2[-pl] 9 é si/sa/su z X+ E + T + M/T+ N/P

X 0/Y é/é s 3[-pl] 0/g é/é s X+ (E) + T + M/T
X é si/sa m l[+pl] é si/sa m X+ T + M/T+ N/P

X 0/Y é si m l[+pl] 0/g é si m
X+ (E) + T + M/T+ N/P

X Y é si/sa/sa/su m 2[+pl] g é si/sa/su m X+ E + T + M/T+ N/P

X 0/Y é si/sa w 2[+pl] 0/g é si/sa w X+ (E) + T + M/T+ N/P
X 0/Y é/é si w 2[+pl] 0/g é/é si w X+ (E) + T + M/T+ N/P
X 0/Y é su w 3[+pl]
X 0/Y é si/sa n 3[+pl] 0/g é si/sa n

X+ (E) + T + M/T+ N/P
X Y é si/sa/su n 3[+pl] g é su n

X+ E + T + M/T+ N/P

Classe [III]
El model sense extensió —cf. (43a)— presenta la mateixa alternaba de tipus morfológic
observada anteriorment en els morfs relacionats amb mode/temps: [si]~[sa]~[su] en les

persones 2[-pl] i l,2,3[+pl] i [sa]~~[s] a l[-pl]. S’hi afegeix encara la de carácter fonétic, que

afecta Solsona-38, amb una realització [a] a l,2[+pl].

26. Pobla de Lillct, 27. Eigueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. \’ic, 42. Sant
Milán Sacalm, 44. Sant 1‘eliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Ríanos, 50.
Pineda de Mar, 51. Galdes de Malavella. 52. Granollcrs, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes, 59. Yalls, 60. Rcus, 61. Yilanova d’Kscornalbou, 62. Tarragona.
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Cal considerar encara, en algunes localitats, una nova alternancia que consisteix en la presencia
d’un segment velar [iy], que es realitza en solitari a Vilanova d’Escornalbou-62 i que coexisteix
amb les solucions sense extensió a Igualada-54, Barcelona-57, Vilafranca del Penedés-58,
Valls-59 i Tarragona-62. Crida l’atenció el fet que Alcover inclogués Barcelona entre les
localitats que incorporen l’esmentat increment en els verbs de la classe [III], fet que podria ser

atribuit a un error de transcripció. Aquesta doble realització no apareix en aquest indret en tots
els verbs de la classe [III]. S’inclou a l’imperfet de subjuntiu del verb partir, consentir, cruixir,

collir, cosir, dormir, fugir, llegir, Huir, mentir, obrir, oir, omplir, sentir i sortir. Resta exclosa dels verbs

ajupir, bullir, munjir i pudir. El fet que aquesta solució aparegui en un nombre destacable de
verbs sembla descartar parcialment la possibilitat d’un error.

(43a)
26 27/45 28 29-30/32/34/36-

37/40/43-44/46-
48/51-52/55-56/60

31 33

durmís durmís durmís durmís durmís durmísa

durmísas/durmísis durmísis durmísas durmísis durmísas durmísas

durmís durmís durmís durmís durmís durmís

durmísam/durmísim durmísim durmísam durmísim durmísam durmísam

durmísu durmísu durmísaw/durmísu durmísiw durmísiw durmísaw

durmísan/durmísin durmísin durmísan durmísin durmísan durmísan

35/42/50/53 38 39 41 49

durmís durmísa durmís durmís durmís

durmísas/durmísis durmísis durmísas durmísas/durmísis durmísis/durmísus

durmís durmís durmís durmís durmís

durmísam/durmísim durmísam durmísam durmísam/durmísim durmísim/durmísum

durmísaw/durmísiw durmísaw durmísaw durmísaw/durmísiw/durmísu durmísiw/durmísu

durmísan/durmísin durmísin durmísan durmísan/durmísin durmísin/durmísun

54/57-59/62 61

durmís/durmiyés durmiyés
durmísis/durmiyésis durmiyésis
durmís/durmiyés durmiyés
durmísim/durmiyésim durmiyésim
durmísiw/durmiyésiw durmiyésiw
durmísin/durmiyésin durmiyésin

Tot i que en la subclasse amb extensió palatal —cf. (43b)— coincideixen les altemances
esmentades, en fer referencia a la subclasse sense extensió aquests comportaments no

26. Pobla de Lillct, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Cre^piá, 30. Camallera. 31. Mieres. 32. Phscala, 33. Sant Lloréis de Morunys. 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Fmpordá, 41. Yic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Pencdés, 59. Yalls, 60. Reus, 61. \ ílanova d’Kscornalbou, 62. Iarragona.



236 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALÁ A COMENQAMENTS DE SEGLE

presenten exactament la mateixa distribució geográfica en les dues subclasses45 —cf. Bagá-28 i
Barcelona-57.

(43b)
26 27/45 28 29-30/32/34/36-

37/40/43-44/46-
48/51-52/55-57/60

31 33 35/42/50/53

partís partís partís partís partís partísa partís
partísas/partísis partísis partísas partísis partísas partísas partísas/partísis
partís partís partís partís partís partís partís
partlsam/partlsim partísim partísam partísim partísam partísam partísam/partísim
partlsu partísu partísu partísiw partísiw partísaw partísaw/partísiw
partlsan/partlsin partísin partísan partísin partísan partísan partísan/partísin

38 39 41 49 54/58-59/62 61

partísa partís partís partís partís/partiyés partiyés
partísis partísas partísas/partísis partísis/partísus partísis/partiyésis partiyésis
partís partís partís partís partís/partiyés partiyés
partísam partísam partísam/partísim partísim/partísum partísim/partiyésim partiyésim
partísaw partísaw partísaw/partísiw/partísu partísiw/partísu partísiw/partiyésiw partiyésiw
partísin partísan partísan/partísin partísin/partísun partísin/partiyésin partiyésin

Resum

Els resultats de la segmentació són coincidents en les dues subclasses, atés que el segment
velar pot aparéixer indistintament en ambdues.

RE Classe flll] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X í s/sa/sá i[-Pi] í s/sa X+ T+ M/T

X >Y é s i[-Pi] >9 é s X+E + T+ M/T

X í si/sa/su s 2[-pl] í si/sa/su 2 X+ T + M/T+ N/P

X iy é si s 2[-pl] íg é si 2 X+ E + T+ M/T+ N/P

X í s 3[-pl] í s X+ T + M/T

X >Y é s 3[-pl] íg é s X+ E +T + M/T

X í si/sa/sa/su m l[+pl] í si/sa/su m X+ T + M/T+ N/P

X »Y é si m l[+pl] íg é si m X+ E + T+ M/T+ N/P

X í sa/sa/si/su w 2[+pl] í si/sa/su w X+ T + M/T+ N/P

X ÍY é si w 2[+pl] *g é si w X+ E + T+ M/T+ N/P

X í si/sa/su n 3[+pl] í si/sa/su n X+ T + M/T+ N/P

X ÍY é si n 3[+pl] íg é si n X+ E + T+ M/T+ N/P

45
La flexió del verb bullir manifesta també la tendencia, no tan generalitzada, d’incorporar l’increment velar

esmentat. En aquest cas, aparéis només a Igualada-54, Vilanova d’Escomalbou-61 i Tarragona-62.

26. Pobla de Lillet, 27. Figucres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallcra, 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Sobona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá. 41. \'ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldcs de Malavella, 52. Granollcrs, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. lteus, 61. Vilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.
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Models verbals: imperfet de subjuntiu
Classe [I]: 12 models
26 50 35/41/53 30 27/45 28/39 29/32/34/37/40/

43-44/46-49/51-52/54-62
36

és és és és és és és és/és

ésaz/ésiz ésaz/ésiz ésaz/ésiz ésiz ésiz ésaz ésiz ésiz/ésiz
és és és és és és és és/és

ésam/ésim ésam/ésim ésam/ésim ésim ésim ésam ésim ésim/ésim

ésu ésiw ésaw/ésiw ésiw/ésaw ésaw ésaw ésiw ésiw/ésiw

ésan/ésin ésan/ésin ésan/ésin ésan/ésin ésin ésan ésin ésin/ésin

31 42 38 33

és és ésa ésa

ésaz ésaz/ésiz ésiz ésaz

és és és és

ésam ésam/ésim ésam ésam

ésaw ésiw ésaw ésaw

ésan/ésin ésin ésin ésan

Subclasse pi,-ext]: 10 models
26 27/45 28/39 29-30/32/34/37/40/43-

44/46-48/51-52/54-62
31 38 35/41-42/50/53

és és és és és ésa és

ésaz/ésiz ésiz ésaz ésiz ésaz/ésiz ésiz ésas/ésiz

és és és és és és és

ésam/ésim ésim ésam ésim ésam/ésim ésam ésam/ésim

ésaw ésaw ésaw ésiw ésiw ésaw ésaw/ésiw

ésan/ésin ésin ésan ésin ésan/ésin ésin ésan/ésin

36 49 33

és/és és ésa

ésiz/ésiz ésiz/ésuz ésaz

és és és

ésim/ésim ésim/ésum ésam

ésiw/ésiw ésaw/ésiw ésaw

ésin/ésin ésin/ésun ésan

Subclasse pi,+ext]: 13 models
26 27 28/39 29-30/34/47/54-

58/60-62
33 35/41/50 38

gés gés gés gés gésa/gésa gés gés
gésaz/gésiz gésiz gésaz gésiz gésaz gésaz/gésiz gésiz
gés gés gés gés gés gés gés
gésam/gésim gésim gésam gésim gésam gésam/gésim gésam
gésaw gésaw gésaw gésiw gésaw gésaw/gésiw gésaw
gésan/gésin gésin gésan gésin gésan gésan/gésin gésin

26. Pobla de Lillet. 27. Figueres, 28. Baga, 29. Crcspia. 30. Camallera. 31. Mieres, 32. l’I escala, 33. Sant JJorcn^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 3S. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles. 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa, 48. Uoret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar. 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 57. Barcelona, 58. \ ilafranca del Pcnedes, 59. \ alls. 60. Reus. 61. \ ilanova d P.scornalbou, 62. larragona.
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31 32/37/40/43-44/46/48/51 -
52/59

36 42/53 49

és/gés és/gés és/és/gés/gés és gés
éssz/géssz ésiz/gésiz ésiz/ésiz/gésiz/gésiz éssz/ésiz gésiz/gésuz
és/gés és/gés és/és/gés/gés és gés
éssm/géssm ésim/gésim ésim/ésim/gésim/gésim éssm/ésim gésim/gésum
ésiw/gésiw ésiw/gésiw ésiw/ésiw/gésiw/gésiw éssw/ésiw gésiw
éssn/géssn ésin/gésin ésin/ésin/gésin/gésin éssn/ésin gésin/gésun

45

és/gés
ésiz/gésiz
és/gés
ésim/gésim
ésiw/éssw/gésiw/géssw
ésin/gésin

Subclasse pil,-ext]: 11 models
26 27/45 28/39 29-30/32/34/36-

37/40/43-44/46-
48/51-52/55-56/60

31 33 35/41-
42/50/53

38 49

ís ÍS ís ís ís ÍS3 ís íss ís

ÍS3z/ÍSÍZ ísiz ÍS3Z ísiz ÍS3Z ÍS3Z íssz/ísiz ísiz ísiz/ísuz

ÍS ís ÍS ís ÍS ÍS ís ís ís

íssm/ísim isim íssm ísim íssm íssm íssm/ísim íssm ísim/ísum

ÍS3W ÍS3W ÍS3W ísiw ísiw ÍSSW íssw/ísiw ÍSSW ísiw/ísu

íssn/ísin ísin íssn ísin íssn íssn íssn/ísin ísin ísin/ísun

10 11

54/57-59/62 61

ís/igés igés
ísiz/igésiz igésiz
ís/igés igés
ísim/igésim igésim
ísiw/igésiw igésiw
ísin/igésin igésin

Subclasse pil,+ext]: 11 models
26 27/45 28/39 29-30/32/34/36-

37/40/43-44/46-48/51-
52/55-57/60

31 33 35/41-42/50/53 38 49

ís ís ís ís ís íss ís íss ís

íssz/ísiz ísiz íssz ísiz íssz íssz íssz/ísiz ísiz ísiz/ísuz
ís ís ís ís ís ís ís ís ís

íssm/ísim ísim íssm ísim íssm íssm íssm/ísim íssm ísim/ísum
ÍSSW ÍSSW ÍSSW ísiw ísiw ÍSSW ísswAsiw ÍSSW ísiw/ísu
íssn/ísin ísin íssn ísin íssn íssn íssn/ísin ísin ísin/ísun

26. Pobla de Lillet, 27. I'igucres, 28. Baga. 29. Crespiá. 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren? de Morunvs. 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm. 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes. 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés. 59. Yalls. 60. Reus, 61. Yilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.
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54/58-59/62 61

ís/igés igés
ísiz/igésiz igésiz
ís/igés igés
ísim/igésim igésim
ísiw/igésiw igésiw
ísin/igésin igésin

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Labialització de /a/ seguida de [w] i monoftongació posterior

5. Reducció vocálica de la serie posterior: /o, o/ —> U / [-accent]

Processos optatius:
- Velarització de /a/ (—>[a], [á]) en síl-laba átona, en posició final

- Velarització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final

2.2.2.3. Pretérit perfet simple
L’ús del perfet simple —tret de la persona 1 [-pl]— en les tres classes verbals només es registra
a Sant Bartomeu del Grau-39. La inclusió d’aquest temps podría ser atribuible a la influencia
de Griera, que actúa d’informant en aquest indret. En la resta de localitats del catalá oriental

aquest temps no es recull perqué, de fet, no s’utilitza en la parla habitual.

Classe [I]
A causa de l’abséncia de variació, (44) registra la segmentació de les realitzacions fonétiques i
de les realitzacions fonológiques corresponents.

(44)
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
kant á ra s 2 [-pl] á ra z X+ T + M/T 4- N/P

kant á 3[-pl] á X+ T +M/T

kant á ra m l[+pl] á ra m X+ T + M/T + N/P

kant á ra 2[+pl] á ra X+ T + M/T + N/P

kant á ra n 3[+pl] á ra n X+ T + M/T + N/P

26. Pobla de Lillet. 27. lagueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micrcs, 32. ráscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Sobona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \’ic, 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant I'eliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers. 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa. 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Pencdés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’hscornalbou, 62. Iarragona.
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Classe [II]
Les solucions d’ambdues subclasses —cf. (45)— divergeixen óbviament a causa de la

presencia de l’increment velar a [II,+ext]. Tanmateix, és interessant d’observar les realitzacions
altematives del verb deure, que apareixen a Sant Bartomeu del Grau-39 i a Vilanova
d’Escomalbou-62, fins i tot a l[-pl], LaFV també fa constar el perfet simple del verb rebre a

Sant Hilari Sacalm-42.

(45)
39 39 32 39 62

pardéras bayéras da[3éfas dayéras
dayé
dayéras

pardé bayé daJ3é dayé dayé
pardéram bayéram dapéran dayéram dayéram
pardéraw bayéraw da[3éraw dayéraw dayéraw
pardéran bayéran da[3éran dayéran dayéran

Resum

RE Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p P Estrucmra morfológica
X é ra s 2[-pl] é ra s 2[-pl] X+ T + M/T + N/P
X é ra 3[-pl] é ra 3[-pl] X+ T +M/T
X é ra m l[+pl] é ra m l[+pl] X+ T + M/T + N/P
X é ra 2[+pl] é ra 2[+pl] X+ T + M/T + N/P
X é ra n 3[+pl] é ra n 3[+pl] X+ T + M/T + N/P

RF Subclasse II,-ext RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X Y é ra s 2[-pl] 9 é ra z X+ E + T + M/T + N/P
X Y é ra 3[-pl] 9 é ra X+ E + T +M/T
X Y é ra m l[+pl] 9 é ra m X+ E + T + M/T + N/P
X Y é ra 2[+pl] 9 é ra X+ E + T + M/T + N/P
X Y é ra n 3[+pl] 9 é ra n X+ E + T + M/T + N/P

Classe [III]
El perfet simple només apareix a Sant Bartomeu del Grau-39. Les desinéncies són coincidents
en les dues subclasses.

26. Pobla de Lillct, 27. [-'¡güeros, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Micros, 32. l’Kscala, 33. Sant Llorenc; de Morunys, 34.
Bcrga. 35. Torclló, 36. Amor, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic, 42. Sant
Milari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa (¡oloma de
Qucralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Pcnedés, 59. Yalls, 60. Reus, 61. Yilanova d’Lscornalbou, 62. Tarragona.
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(46)
39 39

durmíras partirás
durmi partí
durmíram partíram
durmiraw partíraw
durmíran partirán

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í ra s 2 [-pl] í ra z X+ T 4- M/T + N/P
X í ra 3 [-pl] í ra X+ T +M/T
X í ra m l[+pl] í ra m X+T + M/T 4- N/P
X í ra 2[+pl] í ra X+T + M/T + N/P
X í ra n 3[+pl] í ra n X+ T + M/T + N/P

2.2.2.4. Futut

Classe [I]
Les solucions del futur de totes les classes verbals —cf. (47), (48a), (48b), (49a) i (49b)—

presenten divergencia en relació amb l’obertura de la ‘e’ inclosa en els segments relacionats
amb mode/temps en les persones on apareix aquesta vocal —a l[-pl] i l,2[+pl] ([ré]~[ré]).
Sant Lloren9 de Morunys-33 i Solsona-38 són els únics indrets que presenten obertura a

1 [-pl]46 ([rc]). Peí que fa a l,2,[+pl], la solució amb [ré] és majoritária. Solament a Tarragona-62
s’observa un tancament en aqüestes persones i a Reus-60 conviuen les dues solucions.
L’alternanca entre [ré] i [ré] és de tipus morfológic. Peí que fa les solucions de les persones

2,3[-pl] i 3[+pl], hi ha coincidencia en totes les localitats de Tarea oriental.
(47)
Classe [I]
26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62

kantaré kantaré kantaré kantaré

kantarás kantarás kantarás kantarás

kantará kantará kantará kantará

kantarém kantarém kantarém/kantarém kantarém

kantaréw kantaréw kantaréw/kantaréw kantaréw

kantarán kantarán kantarán kantarán

46 La realització [é] de la persona del futur és general a gairebé tota la Conca de Barbera —cf. Plaza (1996).
Aquesta forma es troba també en pallares.

26. Pobla de Lillet, 27. Figucrcs, 28. Bagá, 29. Crespiá. 30. Camallera. 31. Micros. 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys. 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Peliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4.'. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella, 52. Granollcrs, 53. Canet de Mar, 54. Igualada. 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes, 59. \ alls, 60. Reus. 61. \ ilanova d hscornalbou, 62. larragona.
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 3 ré/ré i[-Pi] á ré/ré X4- T 4- M/T
X 3 rá s 2[-pl] á rá s X+ T 4- M/T 4- N/P

X 3 rá 3[-pl] á rá X4- T 4-M/T

X 3 ré/ré m 1 [+pl] á ré/ré m X4- T 4- M/T 4- N/P
X 3 ré/ré w 2[+pl] á ré/ré w X4- T 4- M/T 4- N/P
X 3 rá n 3[+pl] á rá n X4- T 4- M/T 4- N/P

Classe [II]
La distribució de les representacions deis morfs relacionáis amb mode/temps coincideix

plenament amb la indicada en la classe pj. El verb batre, pero, presenta en un nombre elevat de
localitats una vocal epentética que se sitúa entre el grup consonántic tr. En alguns indrets

poden coexistir les dues solucions. La presencia d’aquesta epéntesi ja ha estat constatada en

algunes localitats del pirinenc oriental.

(48a)
27/32/35-36/40/42-46/49/50-55/58/59 26/28-31/34/37/39/41/47-48/57 33 38

bstsré bstré bstré bstsré

bstsrás bstrás bstrás bstsrás

bstsrá bstrá bstrá bstsrá

bstsrém bstrém bstrém bstsrém

bstsréw bstréw batréw bstsréw

bstsrán bstrán bstrán bstsrán

60 56/61 62

bstsré bstsré/bstré bstsré

bstsrás bstsrás/bstrás bstsrás

bstsrá bstsrá/bstrá bstsrá

bstsrém/bstsrém bstsrém/bstrém bstsrém

bstsréw/bstsréw bstsréw/bstréw bstsréw
bstsrán bstsrán/bstrán bstsrán

(48b)
26-32/34-37/39-59/61 33 60 62

bswré bswré bswré bswré

bswrás bswrás bswrás bswrás

bswrá bswrá bswrá bswrá

bswrém bswrém bswrém/bswrém bswrém
bswréw bswréw bswréw/bswréw bswréw

bswrán bswrán bswrán bswrán

26. Pobla de Lillet, 27. Figuercs, 28. Bagá, 29. Crcspiá, 30. Camallcra, 31. Miercs. 32. l’Escala, 33. Sant Llorcng de Morunvs. 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá. 41. Vic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant I'cliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes. 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57..Barcelona, 58. Vilafranca del Pcnedcs, 59. Yalls, 60. Rcus, 61. \'ilanova d’Hscornalbou, 62. Tarragona.
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Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estmcmra morfológica
X (a)ré/ré i i-pi] ré/ré X + M/T
X (a)rá s 2[-pl] rá z X + M/T + N/P
X (a)rá 3[-pl] rá X +M/T
X (a)ré/ré m l[+pl] ré/ré m X + M/T + N/P
X (a)ré/ré w 2[+pl] ré/ré w X + M/T + N/P
X (a)rá n 3[+p!] rá n X + M/T + N/P

Classe [III]
Les terminacions del futur d’aquesta classe coincideixen amb les de les altres classes
examinades.

(49a)
26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62

durmiré durmiré durmiré durmiré

durmirás durmirás durmirás durmirás

durmirá durmirá durmirá durmirá

durmirém durmirém durmirém/durmirém durmirém

durmiréw durmiréw durmiréw/durmiréw durmiréw

durmirán durmirán durmirán durmirán

(49b)
26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62

partiré partiré partiré partiré
partirás partirás partirás partirás
partirá partirá partirá partirá
partirém partirém partirém/partirém partirém
partiréw partiréw partiréw/partiréw partiréw
partirán partirán partirán partirán

Resum

RF Classe flll] RS
artel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ré/ré i[-Pi] í ré/ré X + M/T
X i rá s 2[-pl] í rá s X + M/T + N/P
X i rá 3[-pl] í rá X +M/T
X i ré/ré m l[+pl] í ré/ré m X + M/T + N/P
X i ré/ré w 2[+pl] í ré/ré \v X + M/T + N/P
X i rá n 3[+pl] í rá n X + M/T + N/P

26. Pobla de Lilict, 27. lagueres, 28. Baga. 29. Crespiá. 30. Camallera. 31. Mieres, 32. Flécala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. (Airona. 3S. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant b'eliu de Guíxols. 45. Centelles. 46. Tossa de Mar. 4 . Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar. 51. Caldes de Malavella. 52. Granolkrs, 53. Caner de Mar. 54. Igualada. 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del lYnedes, 59. \ alls. 60. Reus, 61. \ ilanova d hscornalbou, 62. larragona.
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Models vetbals: futur

Classe ¡T|: 4 models
26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62

áré áré áré áré

áráz áráz áráz áráz

árá árá árá árá

árém árém árém/árém árém

áréw áréw áréw/áréw áréw

árán árán árán árán

Classe [II]: 4 models Classe [III]: 4 models
26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62 26-32/34-37/39-59/61 33/38 60 62

ré ré ré ré iré iré iré iré

ráz ráz ráz ráz íráz iráz iráz iráz

rá rá rá rá irá irá irá irá

rém rém rém/rém rém irém irém irém/írém irém

réw réw réw/réw réw íréw iréw iréw/íréw iréw

rán rán rán rán irán irán irán irán

Processosfonológics
1. Reducció vocálica (classe [T])
2. Ensordiment d’obstruents fináis

3. Inserció d’epéntesi (classe [II,-ext])

2.2.2.5. Condicional

Classe [I]
El condicional de les tres classes verbals —cf. (50), (51a), (51b), (52a) i (52b)— presenta

diverses altemances en les vocals fináis deis segments relacionáis amb mode/temps. Aqüestes
altemances, pero, no són totalment coincidents amb les que s’observaven en les vocals átones
deis mateixos morfs de l’imperfet d’indicatiu. Davant la variado al-lofónica observada en

relació amb aquesta vocal final, s’ha de pensar, en la majoria de contextos, en variants de
realització del fonema /a/, de carácter no totalment sistemáüc. Aquesta precisió en la

transcripció, que s’aprecia en alguns casos en ImFV, respon a una voluntat de descripció
estricta, i, peí que fa a l’ordenació i sistematització de les dades, a una manca de confrontació
deis resultats deis mateixos temps o deis mateixos contextos en cadascuna de les localitats.

26. Pobla de Lillct, 27. Figueres, 28. Bagá. 29. Crespiá. 30. Camallcra, 31. Mieres, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys. 34.
Bcrga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Vic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedcs. 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’Fscornalbou, 62. Tarragona.
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Quant a l[-pl], s’observen distintes realitzacions dels morfs relacionats amb mode/temps:

[ría/ríá/ríe/ríe/ríe/río/rio/ríu], que coincideixen només parcialment amb les observades a

l’imperfet d’indicatiu. Una nova solució és la variant posterior nasalitzada [ría]. La comparado

d’aquestes variants amb les de l’imperfet d’indicatiu en relació amb la representado de la vocal
final indica que la distribució no és totalment coincident.

La persona 3[-pl] manifesta un nombre menor —pero encara elevat— de divergéncies:

[ría/ríe/ríe/ríe/río/rí]. En les persones 2,3[-pl] i 3[+pl] de Sant Lloren de Morunys-33 pot

aparéixer la solució [rí], que es manifestava també en pirinenc oriental a 1 [+pl] i 3[+pl].

En relació amb les vocals fináis, les realitzacions de 2[-pl] i 3[+pl] presenten les altemances ja

observades a l’imperfet d’indicatiu ([ríes/n], [ríes/n]) i una de nova ([ríés/n]), que té lloc a la
Pobla de Lillet-26, Figueres-27 i Sant Bartomeu del Grau-39. La presencia sistemática de [e] en
les persones l,2,3[-pl] i 3[+pl] del condicional permet de postular una forma subjacent /e/ a

Sant Lloren9 de Morunys-33 i a Solsona-38.

Cal observar també la forma reduida /fís/, que apareix de manera alternativa a Sant Lloren

de Morunys-33. L’abséncia de la realització [fís] en contextos del tipus [rías] (llibreries /

*llibrerís) en l’ámbit de morfología nominal impedeix la postulado d’una regla fonológica de
caiguda sistemática de la vocal forta en posició posttónica en sü laba oberta o travada. En

aquest cas o bé s’hauria de formular una regla que s’apliqués només en el terreny verbal o bé
s’hauria de mantenir l’existéncia de dues formes fonológiques altematives relacionades amb

mode/temps. La present descripció opta peí segon tractament. A més, a Sant Lloren de
Morunys-33 i a Solsona-38 el paradigma subjacent del condicional és mixt —com ocorria en

imperfet d’indicatiu— peí fet que algunes persones presenten un segment vocálic relacionat
amb mode/temps [e], mentre que en altees persones apareix [a]. Malgrat que, inicialment, i des
d’una perspectiva generalitzadora, seria preferible de posmiar una única manifestado d’aquest
morf, és preferible optar per un sistema híbrid que respon a les característiques de la zona de
transido on s’ubiquen les dues localitats estudiades.

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mieres. 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren? de Morunys. 34.
Berga. 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’F.mpordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Pelar de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manresa. 48. IJorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Caner de Mar. 54. Igualada. 55. Ierrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 5~\ Barcelona, 58. Vilafranca del Pcnedes. 59. Yalls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’P.scornalbou, 62. iarragona.
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Santa Coloma de Queralt-56, per contra, situada en una área xipella, i partint que el tancament
en [e] o [i] es produeix a partir de /e/,47 compta amb aquest fonema com a subjacent, almenys
des d’un punt de vista intradialectal.

De les diverses realitzacions de 2[+pl] es pot extreure la mateixa conclusió que per a l’imperfet
d’indicatiu: la postulado d’una forma básica /fíaw/, que pot experimentar un procés de
labialització i, posteriorment, de simplificado.
(50)
28/32/37/41/43-
46/51

29/47/50/52/5
5/57/60-61

33 31/36/40 26-27 30 34

kantaría kantaría kantaría kantaría kantarie kantarie kantarie

kantarias kantarias kantaríes/kantarís kantarias kantariés kantarias kantarias

kantaría kantaría kantari/kantaríe kantarie kantarie kantarie kantarie

kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam

kantaríu kantaríaw kantaríow kantaríu kantaríu kantaríu kantaríow

kantarían kantarían kantaríen/kantarín kantarían kantarién kantarían kantarían

35 38 39 42 48 49

kantarie kantaríá/kantaría kantarie kantarie kantarie kantaríu

kantarias kantariés kantariés kantarias kantarias kantariés

kantaría/kantaríé kantarie kantarie kantarie kantarie kantarie

kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam

kantaríaw/kantaríow kantaríaw kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu

kantarían kantarién kantarían kantarían kantarían kantarían

53 54 56 58 59 62

kantaría/kantaríé kantaría/kantarío kantarie kantaría/kantaríé kantarie kantaríé

kantarias kantarias kantariés kantarias kantarias kantarias

kantaría/kantaríé kantaría/kantarío kantarie kantaría/kantaríé kantaría/kantaríé kantaríé
kantaríam kantaríam kantaríem kantaríam kantaríam kantaríam

kantaríaw kantaríaw kantaríew kantaríaw/kantaríu kantaríaw kantaríaw

kantarían kantarían kantarién kantarían kantarían kantarían

47 Cal recordar que la variant fonética [i], una realització especialment tancada de la /e/, no es produeix mai a
partir d’una /a/ sino d’una /e/ —cf. sop[a], pero sop[i]s, mar[i]. La fundó fonológica d’aquesta realització és,
segons Recasens (1995), garantir l’estabilitat del marge de seguretat entre els fonemes /e/ i /a/, exposats a
confusió per la influencia del catalá oriental.

26. Pobla de Lillet, 27. Hguercs, 28. Baga, 29. Crcspiá, 30. Camillera, 31. Micros, 32. l’Líscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm. 44. Sant Fcliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar. 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. 'l’errassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls. 60. lteus. 61. Yilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel t m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 3 ría/ríá/ríe/ríé/rie/rio/río/ríu i[-Pi] á ría/ríe X+ T + M/T

X 3 ria/rié/ríe/rie/ri s 2[-pl] á ría/ríe/ri 2 X+ T + M/T + N/P
X 3 rí/rís/ríe/ríé/rie/río 3[-pl] á ría/ríe/ri X+ T +M/T

X 3 ría/ria/rie m l[+pl] á ría/ríe m X+ T + M/T + N/P

X 3 ria/rie/río 2[+pl] á rís/ríe w X+ T + M/T + N/P

X 3 ría/rié/rie/ríe/rí n 3[+pl] á ría/ríe/rí n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
Les altemances en els segments relacionats amb mode/temps coincideixen amb les que

presenten els verbs de la classe p] i tenen, a mes, la mateixa distribució. En general, les
transcripcions del condicional de la majoria de verbs prenen cantar com a model (excepte el
verb plaure i les formes fortes del verb haver). A més, com s’ha observat en el futur, el verb batre

pot incorporar una vocal epentética en algunes localitats.

(51a)
26 27 28/31/37/41 29/47/57 30/48 32/43-46/51 33 34

batrié batarié botris batría batrié bataria botris batrié

batríés batariés batrias batrias batrias batanas batríes/batrís batrias

batrié batarié batría botris batrié bataria batrí/batríe batrié

batríam batariam batríam batríam batríam batariam batríam batríam

batriu batariu batriu batríaw batriu batariu batríow batríow

batríén batarién batrían batrían batrían batanan batríen/batrín batrían

35 36 38 39 40 42

bataríé/batríé bataria batario/batariá batrié bataria/batarie batarie

batarias/bstrias batanas batanes batriés batanas batanas

bataría/bataríé/batría/batríé bataríe batarie batrié batarie batarie

bataríam/batríam batariam batariam batriam batariam batariam

bstsriaw/bstsriow/bstrisw/bstriow batariu batariaw batriu batariu batariu

batarían/batrían batanan batanen batrian batanan batanan

49 50/52/55/60 53 54 56 58

batariu bataria bataria/batarie bataria/bataño batarie/batrarie/batrie bataria/batarie

batanes batanas batanas batanas bataries/batraries/batries batanas

batarie bataria bataria/batarie bataria/batarío batarie/batrarie/batrie bataria/batarie

batariam batariam batariam batariam batariem/batrariem/batriem batariam

batariu batariaw batariaw batariaw batariew/batrariew/batriew batariaw/batariu

batanan batanan batanan batanan batarien/batrarien/batrien batanan

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Miercs, 32. I’Kscala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d Empordá, 41. \ ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Eeliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedes. 59. Valls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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59 61 62

batane bataría/batria batané

batanas batarías/batrías batanas

bataría/bataríe bataña/batría batané

bataríam batañam/batríam bataríam

bataríaw batariaw/batríaw bataríaw

batanan batañan/batñan batarían

(51b)
26-27 28/32/41/

43-46/51
29/47/50/
52/55/57/
60-61

30/48 31 33 34 35

bawríé bawría bawría bawríé bawría bawrría bawríé bawríé

bawríés bawrías bawrías bawrías bawrías bawríes/bawrís bawrías bawrías

bawríé bawría bawría bawríé bawríé bawrí/bawríe bawríé bawría/bawríé

bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam

bawríu bawríu bawríaw bawríu bawríu bawríow bawríow bawríaw/bawríow

bawríén bawrían bawrían bawrían bawrían bawríen/bawrín bawrían bawrían

36-37 38 39 40 42 49 53

bawría bawrío/bawría bawríé bawría/bawríe bawríé bawría/bawríu bawría/bawríe

bawrías bawríes bawríés bawrías bawrías bawríes bawrías

bawríé bawríé bawríé bawríé bawríé bawríé bawría/bawríe

bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam bawríam

bawríu bawríaw bawríu bawríu bawríu bawríu bawríaw

bawrían bawríen bawrían bawrían bawrían bawrían bawrían

54 56 58 59 62

bawría/bawrío bawríé bawría bawría/bawríé bawríé bawríé

bawrías bawríes bawrías bawrías bawrías bawrías

bawría/bawrío bawríé bawría bawría/bawríé bawría/bawríe bawríé

bawríam bawríem bawríam bawríam bawríam bawríam

bawríaw bawríew bawríaw bawríaw/bawríu bawríaw bawríaw

bawrían bawríen bawrían bawrían bawrían bawrían

Resum

RF Classe [II] RS
arrel tem m/t n/p tem m/t n/p E. morfológica
X (a)ría/ríá/ríe/ríé/ríe/río/río/ríu i[-Pi] ría/ríe X + M/T
X (a)ría/ríé/ríe/ríe/rí s 2[-pl] ría/ríe/rí 2 X + M/T + N/P
X (a)rí/ría/ríe/ríé/ríe/río 3[-pl] ría/ríe/rí X +M/T
X (a)ría/ría/ríe m l[+pl] ría/ríe m X + M/T + N/P
X (a)ríu
X (a)ría/ríe/río w 2[+pl] ría/ríe w X + M/T + N/P
X (a)ría/ríé/ríe/ríe/rí n 3[+pl] ría/ríe/rí n X + M/T + N/P

26. Pobla de Lillct, 27. Figucres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Miercs, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomcu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Mantesa, 48. l.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldcs de Malavella, 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés. 59. Yalls. 60. lleus, 61. Yilanova d’Hscornalbou, 62. Tarragona.
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Classe [III]
Les altemances que s'observen en els segments relacionats amb mode/temps d’aquesta classe
coincideixen amb les que s’han constatat en els verbs de la classe [I] i de la classe [II], i tenen, a
més, la mateixa distribució.

(52a)
26-27 28/31-32/36-

37/41/43-46/51
29/47/50/52/55/57/60

-61
30 33 34

durmiríé durmiría durmiría durmiríé durmiría durmiríé
durmiríés durmirías durmirías durmirías durmiríes/durmirís durmirías

durmiríé durmiría durmiría durmiríé durmirí/durmiríe durmiríé

durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam

durmiríu durmiríu durmiríaw durmiríu durmiríow durmiríow

durmirlén durmirían durmirían durmirían durmiríen/durmirín durmirían

35 38 39 40 42

durmiríé durmiría/durmiría durmiríé durmiría/durmiríé durmiríé

durmirías durmiríés durmiríés durmirías durmirías

durmiría/durmiríé durmiríé durmiríé durmiríé durmiríé

durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam

durmiríaw/durmiríow durmiríaw durmiríu durmiríu durmiríu

durmirían durmiríen durmirían durmirían durmirían

48 49 53 54 56 58

durmiríé durmiríu durmiría/durmiríé durmiría/durmirío durmiríé durmiría/durmiríé

durmirías durmiríés durmirías durmirías durmiríés durmirías

durmiríé durmiríé durmiría/durmiríé durmiría/durmirío durmiríé durmiría/durmiríé

durmiríam durmiríam durmiríam durmiríam durmiríem durmiríam

durmiríu durmiríu durmiríaw durmiríaw durmiríew durmiríaw/durmiríu

durmirían durmirían durmirían durmirían durmiríen durmirían

59 62

durmiríé durmiríé

durmirías durmirías

durmiría/durmiríé durmiríé

durmiríam durmiríam

durmiríaw durmiríaw

durmirían durmiría

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Baga. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Hscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
I lilari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles. 46. lossa de Mar, 4/. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls. 60. Rcus. 61. Yilanova d’Kscomalbou, 62. Tarragona.
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(52b)
26-27 28/31-32/36-37/41/43-

46/51

29/47/50/52/55/57/6
0-61

30 33 34

partirle partirla partiría partirle partiría partirle
partirles partirlas partirías partirlas partiries/partirís partirlas
partirle partirla partiría partirle partirí/partirie partirle
partiríam partiríam partiríam partiríam partiríam partiríam
partirlu partirlu partiríaw partirlu partiriow partiriow
partirlén partirían partirían partirían partiríen/partirin partirían

35 38 39 40 42 48

partirle partirio/partiriá partirle partiria/partirié partirle partirle
partirías partirles partirles partirías partirías partirías
partiria/partirié partirle partirle partirle partirle partirle
partiríam partiríam partiríam partiríam partiríam partiríam
partiriaw/partiriow partiríaw partirlu partirlu partirlu partirlu
partirían partirlén partirían partirían partirían partirían

49 53 54 56 58

partiria/partiriu partiria/partirié partiría/partirio partirle partiria/partirié
partirles partirías partirías partirles partirías
partirle partiria/partirié partiría/partirio partirle partiria/partirié
partiríam partiríam partiríam partiríem partiríam
partirlu partiríaw partiríaw partiriew partiríaw/partiríu
partirían partirían partirían partirlén partirían

59 62

partirle partirié
partirías partirías
partiria/partirié partirié
partiríam partiríam
partiríaw partiríaw
partirían partirían

Resum

RF Classe [lili RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ria/ria/rie/rié/rie/rio/río/riu i[-Pi] í ría/ríe X + M/T
X i ria/ríé/rie/rie/ri s 2[-pl] í ria/ríe/ri 2 X 4- M/T 4- N/P
X i rí/ría/ríe/ríé/ríe/río 3[-pl] í ría/rie/ri X +M/T
X i ría/ría/ríe m l[+pl] í ría/ríe m X + M/T + N/P
X i riu

X i ría/ríe/rio w 2[+pl] í ría/ríe w X + M/T + N/P
X i ria/rié/rie/ríe/rí n 3[+pl] í ría/rie/ri n X + M/T + N/P

26. Pobla de Lillet, 27. Figuercs, 28. Bagá, 29. Crcspiá, 30. Camallcra, 31. Micros, 32. l’liscala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blancs, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella, 52. Granollers, 53. Caner de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yallí, 60. Reus, 61. Yilanova d’Iiscornalbou, 62. Tarragona.
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Models verbals: condicional

Classe [I]: 4 models
26-28/29/30-32/34-37/39-55/57-62 33 38 56

áría áría áría áríe

áríaz áríez/áríz áríez áríes

áría árí/áríe áríe áríe

áríam áríam áríam áríem

áriaw áríaw áríaw áriew

árían áríen/árín áríen áríen

Classe [II]: 4 models Classe [III]: 4 models
26-32/34-37/39-42/43-

49/51-55/57-62
33 38 56 26-32/34-37/39-43-

48/50-55/57-62
33 38 56

ría ría ría ríe iría iría iría íríe

ríaz ríez/ríz ríez ríez irías íríez/íríz íríez íríez

ría rí/ríe ríe ríe iría írí/íríe íríe íríe

ríam ríam ríam ríem íríam íríam íríam íríem

ríaw ríaw ríaw ríew íríaw íríaw íríaw íríew

rían ríen/rín ríen ríen irían íríen/irín íríen íríen

Processosfonolbgks
1. Reducció vocálica (classe [I])
2. Ensordiment d’obstruents fináis

3. Inserció d’epéntesi

4. Labialització: 3W —> ow / +labial (2[+pl])

5. Monoftongació: uw —> / u (2[+pl])
6. Tancament de /e/: /e/ —> [e] / [-accent] # (Santa Coloma de Queralt)

7. Reducció vocálica de la serie posterior: /o, o/ —> u / [-accent]

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [é]) en síl-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /a/ (—> (¿]) en síl-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona, en posició final i seguida de /s/ i /n/

- Velarització de /a/ (—>[o],[aj) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial

- Velarització de /a/ (—>[o]) en síl-laba átona, en posició final

- Velarització de /a/ (—>[u]) en síl-laba átona, en posició final

26. Pobla de I.illet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá. 30. Camallera. 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant Llorern; de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Lmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant F’eliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4-. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavella, 52. Granollcrs. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa (.oloma de
Queralt. 5~. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés, 59. 5'alls, 60. Reus. 61. Vilanova d’Kscornalbou, 62. larragona.
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2.2.2.6. Present d’indicatiu

Classe [I]
Existeix una representació de present d’indicatiu majoritária en catalá oriental que coincidiría
amb la primera casella de la taula (53), pero algunes localitats experimenten modiñcacions en

alguna o algunes de les persones d’aquest temps.

Les persones 1,2 [+pl], que incorporen les vocals temátiques, són les més estables, per bé que

poden presentar diverses alteracions. Així, el tema [á] ([kantám]) coexisteix amb [é] ([kantérn]) a

Torelló-35, i [é] ([kantém]) també conviu amb [é] a Terrassa-55, Valls-59 i Reus-60. Des d’un

punt de vista comparatiu, peí que fa a les realitzacions verbals de comen^aments de segle i les
actuáis, que aquest treball no pren en considerado perqué sobrepassa els seus objectius
iniciáis, pot observar-se que en el primer quart de segle aqüestes tres darreres localitats feien
amb [e] (avui [e]) les desinéncies verbals de present d’indicatiu -em, -eu (Alcover 1908c). La

divergencia entre /á/, /é/ i /é/ té un carácter morfológic.

(53)
28-29/41-
43/45/47-52/57

27/30 33/38 34 35 39 26 31/37 32

kántu kántu kántu kántu kántu kántu kántu kántuk kántuk

kántas kántés kántes kántas kántas/kántés kántas kántés kántas kántas

kánta kánté kánte kánte kánte kánté kánté kánta kánte

kantém kantém kantsm kantém ksntám/kantsm kantém kantém kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw kantáw/ksntéw kantéw kantéw kantéw kantéw

kántan kántan kánten kántan kántan kántan kántén kántan kántan

36 40 44 46 53 54

kántuk/kántut kántuk/kántut kántu/kántuk/kántut kántu/kántuk kántu kántu

kántas kántas kántas kántas kántas kántas

kánts/kánte kánte kánte kánte kánte kánto

kantém kantém kantém kantém kantém kantém
kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantew

kántan kántan kántan kántsn kántan kántan

55 56 58/62 59 61 60
kántu kántu kántu kántu kántu/kántuk kánto/kántu
kántas kántes kántas kántas kántas kántss

kánta kánte kánté kánte kánts kánta/kánte

kantém/kantém kantém kantém ksntém/kantém kantém kantém/kantám
kantéw/kantéw kantéw kantéw kantéw/kantéw kantéw kantéw/kantéw
kántsn kánten kántan kántan kántan kántan/kánten

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá. 29. Crcspiá, 30. Camallcra. 31. Mitres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Bcrga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant F'cliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. I.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona. 58. Yilafranca del Penedés. 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’Escornalbou, 62. Tarragona.
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Peí que fa ais morfs corresponents a mode/temps d’l[-pl], es retroba una part del

polimorfisme que s’observava en pirinenc oriental i encara s’hi afegeix el segment [o], que
alterna a Reus-60 amb [u]. La forma [u] és majoritária i recurrent, tret de les localitats de
Mieres-31, l’Escala-32 i Girona-37, que realitzen una forma única [u+k], i Amer-36 i la Bisbal-

40, on alternen [u+k] amb [u+t]. La solució [o] de Reus-60 pot explicar-se per la introducció
fónica del morf relacionat amb mode/temps del present d’indicatiu del catalá occidental, que
no ha sofert en aquesta localitat la reducció vocálica corresponent a l’área oriental.

La realització altemant [u+k] de Vilanova d’Escomalbou-61 presenta també el segment

relacionat amb nombre/persona que apareixia majoritáñament al nord del catalá oriental.

Les persones 2[-pl] i 3[+pl] mostren una realització majoritária [a], pero poden experimentar
les alteracions contextuáis esmentades en altres temps. Aqüestes modificacions no són

sistemátiques, la qual cosa confirma que determinades realitzacions vocáüques no responen a

processos generáis que ocorren en sü-laba travada ( +/z/; +/n/). Així, s’observa una

discrepáncia en les realitzacions d’aquestes persones a Figueres-27, Camallera-30, Torelló-35 i
Reus-60. Figueres-27 i Camallera-30 mostren una realització [é]. Aquesta vocal també apareix
a 3[-pl], pero no a 3[+pl]. El mateix so es torna a manifestar ara a Torelló-35 a 2[-pl], pero no

a 3[+pl] ni a 3[-pl], on es realitza el so [e].

Reus-60, a més de presentar Taltemanga esmentada anteriorment a l[-pl], mostra

alternativament un tancament en [e] a 2,3 [-pl], pero no a 3[+pl]. Altres indrets, en canvi,
manifiesten un comportament coincident en les dues persones citades, que s’estén també a

3 [-pl] - Així, Sant Lloreng de Morunys-33 i Solsona-38 exhibeixen una vocal [e] en el segment
relacionat amb mode/temps de les persones 2,3 [-pl] i 3[+pl]. El mateix ocorre a la Pobla de
Lillet-26 peí que fa a la vocal ja esmentada [é]. Santa Coloma de Queralt-56 presenta una

solució [e], que afecta totes les vocals tant en posició final absoluta com seguides de
consonant. D’aquesta manera, com s’ha postulat en imperfet d’indicatiu i en condicional, pot
considerar-se que aquesta vocal prové d’una /e/ fonológica.

La persona 3[-pl] manifesta comportaments que discrepen de la realització majoritária ([a]) en
forma de [é] a la Pobla de- Lillet-26, Figueres-27, Camallera-30, Sant Bartomeu del Grau-39,

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. Plácala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Sobona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. !a Bisbal d’Lmpordá, 41. Me, 42. Sant
Milari Sacalm, 44. Sant F'cliu dé Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. IJoret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malavclla. 52. C'.ranollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yílafranca del Penedés, 59. Yalls. 60. Reus, 61. \ ilanova d’P.scornalbou, 62. larragona.
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Vilafranca del Penedés-58 i Tarragona-62; en forma de [e] a Torelló-35; en forma de [e] a

l’Escala-32, Berga-34, Solsona-38, la Bisbal d’Empordá-40, Sant Feliu de Guíxols-44, Tossa de
Mar-46, Canet de Mar-53 i Valls-59; i altemant amb [3] a Amer-36 i Reus-60; en darrer terme,

s’observa també una forma [o] a Igualada-54, que podría interpretar-se com una variant

posterior de/s/.

Per postular les formes básiques corresponents d’aquestes localitats caldrá observar qué ocorre

en els mateixos contextos en els segments átons deis altres temps i de les altres classes verbals
i acarar les solucions amb mots que presentin la mateixa distribució contextual en l’ámbit
nominal. Amb el resultat d’aquesta comparació es poden postular unes formes básiques
altemants del tipus /3/~/e/ peí que fa ais segments relacionats amb mode/temps. Així, Sant
Lloren9 de Morunys-33, Solsona-38 i Santa Coloma de Queralt-56 presenten, des d’una
perspectiva intradialectal, una realització fonológica /e/ en sülaba travada per /z/ o /n/. Les
solucions de la resta de localitats, en canvi, provenen d’una /s/ subjacent.

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X u/uk/ut/o i t-pi] u/uk/ut/o X+ M/T
X 3/é/e/e s 2 [-pl] a/e z X+ M/T + N/P
X 3/é/e/e/o 3 [-pl] s/e X+ M/T
X é/é/a m l[+pl] é/é/á m X+ T + N/P
X é/é/a w 2[+pl] é/é/á w X+T + N/P
X s/é/e/e n 3[+pl] s/e n X+ M/T + N/P

Classe [II]
Les terminacions de present d’indicaüu de la subclasse sense extensió —cf. (54a)— són més

homogénies que les de la classe [I]. En primer lloc, hi ha una sola realització de la vocal
temática en forma de [é] en totes les localitats de l’área. En segon lloc, les realitzacions de

2[-pl] i 3[+pl] en la majoria d’indrets permeten de concloure que aquest segment —[3] o [e],
en fundó de les localitats— és de tipus epentétic. Podría considerar-se, pero, que posseeix un
carácter morfológic relacionat amb mode/temps a Crespiá-29, Berga-34 i la Bisbal

d’Empordá-40, on compten amb una vocal [3] en les persones 2,3 [-pl] i 3[+pl]. El contrast de
la distribució deis segments corresponents a mode/temps de la subclasse pi,-ext] amb la deis

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Miercs, 32. l’Fscala, 33. Sant Llorcn9 de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Sobona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacaim, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. \ ilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. Vilanova d’Kscornalbou, 62. Tarragona.
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segments de la classe [I] i de la subclasse [II,+ext] permet de postular unes formes básiques
amb /a/, majoritáries, i unes realitzacions amb /e/, que tindrien lloc a Sant Lloren de

Morunys-33, Solsona-38 i Santa Coloma de Queralt-56.

Quant a l[-pl], el refor9 amb un segment velar relacionat amb nombre/persona ([u+k])

apareix com a solució única a Mieres-31, l’Escala-32, Amer-36 i Girona-37; conviu amb la
desinencia [u] a Crespiá-29; i coexisteix amb [u+t] a Camallera-30. Les dues solucions dental i
velar poden refo^ar el segment corresponent a mode/temps [u] a Sant Feliu de Guíxols-44 o

poden limitar-se a [t] a la Bisbal d’Empordá-40. Finalment, [u] conviu amb [o] a Solsona-38.
Com en el cas de Reus-60, aquesta [o] pot interpretar-se com el segment relacionat amb

mode/temps de la persona, propi del caíala occidental, que apareix en aquesta localitat sense
reduir-se a [u].

(54a)
26/28/35/39/41/42-43/45-53/55/57-62 27/54 29 33 38 44

bátu bátu bátu/bátuk bátu báto/bátu bátu/bátuk/bátut

báts bátas/báts bátas/báts báts báts bátas/báts

bát bát bát/báta bát bát bát

batém batém batém batém batém batém

batéw batéw batéw batéw batéw batéw

bátan bátan bátan báten báten bátan

30 31/37 32 34 36 40 56

bátuk/bátut bátuk bátuk bátu bátuk bátut bátu

báts báts bátas bátas/báts bátas/báts bátas/báts báts

bát bát bát bát/báta bát bát/báte bát

batém batém batém batém batém batém batém

batéw batéw batéw batéw batéw batéw batéw

bátan bátan bátan bátan bátan bátan báten

La subclasse amb extensió —cf. (54b)— presenta un comportament mes uniforme encara

quant a les realitzacions de les tres persones del singular i la tercera del plural.

Les alternances que s’observen en les dues persones del plural afecten l’arrel, que manifesta
una aHomorfia en el darrer segment, la qual, com s’ha observat en altres temps, pot tractar-se

d’una consonant espirant [|3], d’una consonant labiodental [v] o d’una semiconsonant [)]. En
aquest casos, es podria considerar l’existéncia d’una nova realització aHomórfica de l’arrel o bé

26. Pobla de Lillet, 27. Eiguercs, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallcra, 31. Mitres. 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Sobona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Hmpordá, 41. Yic. 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4 . Manresa, 48. 1-loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada. 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes. 59. Yalls, 60. lleus, 61. \ ilanova d’Lscornalbou, 62. Iarragona.
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que el segment labiodental o aproximant ha caigut i la situació de hiatus s’ha resolt amb la
inserció d’un segment antihiátic.

En la present descripció s’ha optat per considerar, en el cas esmentat, que es tracta d’una arrel
al-lomórfica /béj/, peí fet que, a diferencia del valencia, no hi ha constancia de la tendencia a

fer desaparéixer l’element aproximant intervocálic de manera sistemática. Com s’ha comentat

anteriorment, el cost d’una nova arrel /béj/ en el cas de benre és irrellevant a efectes de

regularitat i d’irregularitat. Aquesta arrel també podría interpretar-se com l’aplicació, encara

que es traed de dos verbs semánticament ben diferents, del radical que utilitza el verb veure per

a aqüestes persones del present d’indicatiu. És sabut que la transposició i identificació entre

aquests dos verbs també es pot fer efectiva en algunes varietats a 1 [-pl] del present d’indicatiu,
en la realització jo [bék], aplicada al verb veure.

(54b)
26-32/34-37/39-55/57-58/60-61 33 38 56 59 62

bék bék bék bék bék bék

béws béws béws béws béws béws

béw béw béw béw béw béw

bajlém bg|3ém bajém bapém bgjém/bavém bgpém/bavém
baJ3éw baJ3éw bsjéw bgjJéw bsjéw/bsvéw bgJ3éw/bgvéw
béwsn béwen béwen béwen béwsn béwsn

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica
X u/ut/uk if-pn u/ut/uk H-pii X+ M/T
X (g,e)/0 s 2[-Pl] 3/0 2 2[-pl] X+N/P
X (3)/0 3[-pl] 3/0 3[-pl] X

X é m l[+pl] é m l[+pl] X+ T + N/P

X é w 2[+pl] é \v 2[+pl] X+ T + N/P

X n 3[+pl] 3/0 n 3[+pl] X+ N/P

RF Subclasse II,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X k i t-pi] 9 X+E

X s 21-pll Z X+N/P
X 3 [-pl] X

X é m l[+pl] é m X+ (E) + T + N/P
X é w 2[+pl] é \v X+ (E) + T + N/P
X (3>e,e) n 3[+pl] n X+ N/P

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloreng de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. I.lorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Pencdes, 59. Yalls, 60. Reus, 61. Yilanova d’Tscornalbou, 62. Tarragona.
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Classe [III]
El comportament de la subclasse [III,-ext] —cf. (55a)— presenta certes similituds amb el de la
subclasse pi,-ext], tot i que la distribució dels diferents morfs d’l[-pl] no és totalment
coincident. Les discrepáncies es troben a Blanes-49 i Pineda de Mar-50, que presenten el

segment [u+k] en la subclasse pil,-ext], pero [u], en la subclasse [II,-ext]; els segments [u+k] i

[u+t] conviuen a Amer-36 en la subclasse pil,-ext], mentre que en la subclasse pi,-ext] es

troba una sola realització amb [u+k]. Les mateixes realitzacions altematives es registren a la
Bisbal d’Emporda-40, que es redueixen a [u+t] en el model de pi,-ext]. D’altra banda,
Talternanca [u]~[u+k] apareix en la subclasse pil,-ext], mentre que en el model pi,-ext] es

troba un segment únic [u] relacionat amb mode/temps.

(55a)
26/48 27-28/33/35/38-39/41-43/45-46/51-52/54-

55/57-60/62
29/61 30/44

dórmu dórmu dórmu/dórmuk dórmu/dórmuk/dórmut

dórmos/dórms dórms dórms dórms

dórm dórm dórm dórm

durmím durmím durmím durmím

durmiw durmiw durmiw durmiw

dormán dormán dórmon dórmon

34/47 31/53 32/37/49-50 3648 40 56

dórmu dórmuk dórmuk dórmuk/dórmut dórmuk/dórmut dórmu

dórmos/dórms dórms dórmos/dórms dórms dórmos/dórms dórms

dórm dórm dórm dórm dórm dórm

durmím durmím durmím durmím durmím durmím

durmiw durmiw durmiw durmiw durmiw durmiw

dórmon dórmon dórmon dórmon dórmon dórmen

La realització de l’increment de la subclasse [III] amb extensió palatal —cf. (55b)— presenta

una triple manifestado allomórfica: Solsona-38 ([éj]); Valls-59, Reus-60, Vilanova
d’Escomalbou-61 i Tarragona-62 ([éjj]); la resta de localitats ([éj]). La realització amb

segregado de la iod pot teñir lloc (Recasens 1996: 288) a zones frontereres amb el catalá nord-
occidental. Els elements vocálics de 2[-pl] i 3[+pl] poden considerar-se epentétics en tots els
casos, atés que vencen el contacte entre dues sibilants. D’altra banda, el grau de coincidencia
amb la distribució dels segments altemants relacionats amb mode/temps de la subclasse

48
En contrast amb la solució general de l’arrel /dórm/, cal destacar la solució /dórm/, que té lloc a Amer.

26. Pobla de Lillet, 27. Figuercs, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallcra, 31. Mitres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. \ ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu dü Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. C'anet de Mar, 54. Igualada, 55. Icrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedcs, 59. \ alls, 60. Reus, 61. \ ilanova dT.scornalbou, 62. larragona.
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[II,-ext] a 1 [-pl] és més elevat, pero no total —cf. a (55b) les realitzacions de Camallera-30 i
Lloret de Mar-48.49

(55b)
26-28/39/41-43/45-
47/49-55/57-58

29/48 30/36 31-32/37 33S0 34-35 38

partéju partéju/partéjuk partéjuk/partéjut partéjuk partéju partéju partéju
partéjas partejas partéjas partéjas partéjes partéjas partéjes
partéj partéj- partéj- partéj partéj partéj partéj
partlm partím partím partím partím partím partím
partlw partiw partiw partiw partiw partiw partiw
partéjan partéjan partéjan partéjan partéjen partéjan partéjen

40 44 56 59-60/62 61

partéju/partéjut partéju/partéjuk/partéjut partéju partéjju partéjju/partéjjuk
partéjas partéjas partéjes partéjjas partéjjas
partéj partéj partéj partéjj partéjj
partím partím partím partím partím
partiw partiw partiw partiw partiw
partéjan partéjan partéjen partéjjan partéjjan

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m /1 n/p Estructura morfológica
X u/ut/uk íMi u/ut/uk X4- M/T
X (a,e)/0 s 2[-pl] (3)/0 z X+ N/P

X 3 [-pl] X

X í m If+PH í m X+(E)+T + N/P
X í w 2[+pll í w X+ (E) + T 4- N/P
X (3,?) n 3[+pl] n X4- N/P

49 El model de bullir manifesta novament la tendencia a comportar-se alternativament com un verb de la
subclasse sense extensió i de la subclasse amb extensió, molt sovint en un mateix indret —cf. les localitats que no

presenten extensió palatal: 26-29, 31, 33-35, 37-39, 41-46, 51-53, 55-61; les localitats que presenten ambdues
solucions: 30, 32, 36, 40, 48, 54, 62; només la localitat 50 presenta únicament la solució palatal. A més, a causa del
contacte amb el darrer segment palatal de l’arrel, el segment relacionat amb nombre/persona de 2[-pl] pot
prepalatalitzar-se o palatalitzar-se totalment. D’altrá banda, la distribució deis segments relacionats amb
mode/temps d’l[-pl] presenta certes modificacions en relació amb la de les altres dues subclasses —cf. a LaFV
les solucions de Camallera-30, l’Escala-32 i la Bisbal d’Empordá-40.

50 Les dades de LaFV presenten una doble solució —[éj]~[éj]— en la realització de l’increment palatal de Sant
Lloren^ de Morunys-33. Es possible que es traed d’un error de transcripció atés que en la resta de verbs incoatius
la pronuncia de l’increment palatal d’aquesta localitat és [éj]. En aquesta descripció es té en compte la realització
majoritária, per bé que aquesta dualitat podria ser també un indicador d’una certa vacil-lació.

26. Pobla de Lillet, 27. Figueres, 28. Bagá. 29. Crespii, 30. Camaliera, 31. Micros, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilari Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4T. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés. 59. Yalls, 60. lteus. 61. Yilanova d’Hscornalbou, 62. Tarragona.
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RE Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X mm u/ut/uk i[-Pi] mm u/ut/uk X+ E + M/T

X mm (9,e)/0 s 2[-pl] mm z X+ E + N/P
X éí/éj/éjj 3[-pl] mm X + E

X í m l[+pl] í m X+ T + N/P
X í w 2[+pl] í w X+ T + N/P
X mm (3.e) n 3[+pl] mm n X+ E + N/P

Models verbals: present d’indicatiu
Classe [I]: 10 models
26-30/34/39/41-
43/45/47-54/58-

62

33/38/
56

35 31-32/37 36/40 44 46/61 55 59 60

u u u uk uk/ut u/uk/ut u/uk u u o/u

9Z ez 9Z 9Z 9Z 9Z 9Z 9Z 9Z 9Z

9 e 9 9 9 9 9 9 e 9

ém ém ám/ém ém ém ém ém ém/ém ém/ém ém/ém

éw éw áw/éw éw éw éw éw éw/éw éw/éw éw/éw

9n en 9n 9n gn 9n gn 9n 9n gn

Subclasse [II,-ext]: 12 models
26/28/33/35/39/41/42-
43/45-53/55-57-62

27/54 29 38 44 30 31/37 32 34 36 40

u u u/uk o/u u/uk/ut uk/ut uk uk u uk ut

z 9Z/Z 9Z/Z z 9Z/Z z z 9Z 9Z/z 9z/z 9z/s

0/9 0/9 0/9
ém ém ém ém ém ém ém ém ém ém ém

éw éw éw éw éw éw éw éw éw éw éw

n n 0/gn n n n n n 0/gn n 0/gn

Subclasse pi,+ext]: 1 model
26-62

g
z

ém

éw

n

26. Pobla de Lillet, 27. F'igueres, 28. Bagá. 29. Crespiá. 30. Camallera. 31. Micrcs, 32. l’Lscala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. !a Bisbal d’L*,mpordá, 41. \ ic, 42. Sant
I lilari Sacalm, 44. Sant I'cliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 5~. Barcelona, 58. Yilafranca del Pcnedes. 59. \’alls, 60. Reus. 61. \ ílanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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Subclasse [III,-ext]: 8 models
26/34/
47-48

27-28/33/35/38-
39/41-43/45-46/51-

52/54-60/62

29/61 30/44 31/53 32/37/4
9-50

36 40

u u u/uk u/uk/ut uk uk uk/ut uk/ut

3Z/Z Z z z z 3Z/Z z az/z

im ím ím im ím ím ím ím

ÍW íw iw iw iw iw íw iw

n n n n n n n n

Subclasse [111,+ext]: 7 models
26-28/33-35/39/41-
43/45-47/49-55-60/62

38 29/48/61 30/36 31-32/37 40 44

éju éju éju/éjuk éjuk/éjut éjuk éju/éjut éju/éjuk/éjut
Éjz éjz éjz éjz éjz éjz Éjz
ÉJ 6J éj éj éj ÉJ ÉJ
ím ím ím ím ím ím ím

íw íw íw íw íw ÍW íw

éjn éjn éjn éjn éjn Éjn éjn

Processosjonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Inserció d’epéntesi (subclasse [111,+ext:])
3. Segregado de la iod (subclasse [111,+ext])
4. Espirantització d’oclusives sonores mediáis

Processos optatius:
- Anteriorització de hl (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /e/ (—>[e]) en síl-laba átona, en posició final i seguida de /s/ i /n/

- Velarització de /a/ (—>[o]) en síl-laba átona, en posició final

2.2.2.7. Present de subjuntiu
Classe [I]
Les úniques discrepáncies —cf. (56)— tenen a veure amb la realització deis segments

relacionáis amb tema. Mentre que els morís relacionáis amb mode/temps són plenament

homogenis, les vocals temátiques presenten una realització majoritária [é] i una realització [é],

que ocorre sense alternativa a Tarragona-62, i que conviu amb [é] a Terrassa-55, Valls-59 i
Reus-60 —com succei'a en aqüestes darreres localitats en el present d’indicatiu. Tarragona-62

26. Pobla de Lillet, 27. I-igueres, 28. Bagá, 29. Crcspia, 30. Camallera, 31. Micros, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. A'ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. ’l'ossa de Mar, 47. Manresa, 48. l.lorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldos de Malaveila, 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. A'ilafranca del Pcncdes. 59. Yalls, 60. Reus. 61. A’ilanova d’Kscornalbou, 62. Tarragona.
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mostra aquest tancament en el present de subjuntiu, pero no en el present d’indicatiu. Les
dues alternances esmentades tenen carácter morfológic.
(56)
26-54/56-58/61 55/59-60 62

kánti kánti kánti

kántis kántis kántis

kánti kánti kánti

kantém kantém/kantém kantém

kantéw kantéw/kantéw kantéw

kántin kántin kántin

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica
X i i[-Pi] i i[-Pi] X+ M/T
X i s 2[-pl] i 2 2[-pl] X + M/T + N/P
X i 3[-pl] i 3[-pl] X + M/T
X é/é m l[+pl] é/é m l[+pl] X+ T + N/P
X é/é w 2[+pl] é/é w 2[+pl] X+ T + N/P
X i n 3[+pl] i n 3[+pl] X + M/T + N/P

Classe [11]
El model sense extensió —cf. (57a)— presenta unes realitzacions de present de subjuntiu

for9a homogénies, tret de la solució alternativa [u] del morf relacionat amb mode/temps, que
ocorre, convivint amb [i], a Blanes-49. El segment [u] podria reflectir, segons indica Alcover,
la pronúncia reduida del morf corresponent a mode/temps [o], que apareix en el present de
subjuntiu en algunes localitats de Tarea occidental.

(57a)
26-48/50-62 49

báti báti/bátu

bátis bátis/bátus

báti báti/bátu

batém batém

bstéw batéw

bátin bátin/bátun

El model amb extensió —cf. (57b)— compta amb un nombre més elevat d’altemances,
motivades, d’una banda, per una aHomorfia en el radical, i, d’una altra, per la distribució del
segment extensió al llarg d’aquest temps. Altres divergéncies minoritáries fan referencia a la

26. Pobla de Lillet, 2T lagueres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mieres, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren? de Morunvs, 34.
Bergu. 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’hmpordá, 41. \ ic, 42. Sant
IIilari Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4/. Manresa, 48. IJoret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada. 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralr. 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedes, 59. \ alls, 60. Reus. 61. \ ilanova d hscornalbou, 62. Iarragona.
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solució alternativa de Blanes-49 ([u]) i a les realitzacions [a] i [a], que concorren amb la forma

majoritária [i], a Sant Lloren de Morunys-33 i a Sant Bartomeu del Grau-39, respectivament.

La presencia de l’increment velar en les dues persones del plural pot alternar amb la seva

abséncia, fins i tot en una mateixa localitat. En aquests casos, pero, existeix una coincidencia
formal amb les mateixes persones del present d’indicatiu. En altres casos, l’abséncia és total i,
com a Tarragona-62, només apareixen realitzacions que presenten un radical amb espirant i
amb labiodental. En aquesta situado es parteix de la postulado d’una /v/ subjacent en el
darrer segment de 1’arrel.

Finalment, i en relació també amb l’arrel, cal destacar la solució [béj] i la seva corresponent

realització átona [baj]. Aqüestes formes apareixen exclusivament a Solsona-38, i, altemant amb

altres dues formes ([ba]~[bav]), a Valls-59. Aquest radical, tot i que es podria justificar per la
inserció d’una epéntesi antihiática,51 sembla que respon mes aviat a una solució al-lomórfica

/béj/, que ja s’ha postulat en la mateixa localitat en el present d’indicatiu. Deixant de banda
PaHomorfia en el radical en el cas de beitre, la terminado d’l[+pl] i 2[+pl] coincideix
formalment en les realitzacions de les dues subclasses en tota l’área del catalá oriental.

(57b)
26/28-32/34/41/45/47/57-

58/60-61
27/35-37/40/44/48/52/54 38 33 39 42-43/46/50-

51/53/55-56

béyi béyi béjyi béya/béyi béya/béyi béyi
béyis béyis béjyis béyis béyis béyis
béyi béyi béjyi béyi béyi béyi
bayém baj3ém/bayém bajyém bayém bayém bajlém
bayéw ba|3éw/bayéw bajyéw bayéw bayéw bapéw
béyin béyin béjyin béyin béyin béyin

49 59 62

béyi/béyu béyi béyi
béyis/béyus béyis béyis
béyi/béyu béyi béyi
baJ3ém bayém/baj ém/bavém baJ3ém/bavém
baJ3éw bayéw/bajéw/bavéw ba|3éw/bavéw
béyin/béyun béyin béyin

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Bagá, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mitres, 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Feliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4~. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés. 59. Yalls. 60. lteus. 61. Yilanova dUscornalbou, 62. Tarragona.
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Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i/a/a/u i[-Pi] i/a/u X+M/T
X i/u s 2[-PI] i/u z X +M/T + N/P
X i/u 3[-pI] i/u X +M/T
X é m l[+pl] é m X+ T + N/P
X é w 2[+pl] é w X+ T + N/P
X i/u n 3[+pl] i/u n X +M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p ext tema m/t n/p p Estructura morfológica
X Y i/a/a/u 9 i/a/u i E-pi] X+ E + M/T
X Y i/u s 9 i/u 2 2[-pl] X+ E +M/T+ N/P
X Y i/u 9 i/u 3[-pl] X + E+ M/T
X Y/0 é m 9/0 8 m l[+pl] X+ (E) + T + N/P
X Y/0 e w 9/0 8 w 2[+pl] X+ (E) + T + N/P
X Y i/u n 9 i/u n 3[+pl] X+ E + M/T + N/P

Classe [III]

Novament, les discrepáncies —cf. (58a)— se centren en la realització alternativa amb [u] del
morf relacionat amb mode/temps, que ocorre a Blanes-49. A diferencia de les altres dues
classes examinades, no existeix alternanca en la solució de 1 a persona, la qual cosa reflecteix la

presencia no sistemática d’aquest morf.

(58a)
26-35/37-48/50-62 36 49

dormí dórmi dórmi

dórmis dórmis dórmis/dórmus

dórmi dórmi dórmi/dórmu

durmím durmím durmím

durmíw durmíw durmíw

dórmin dórmin dórmin/dórmun

Quant al model amb extensió52 —cf. (58b)—, a mes de la realització altemant de Blanes-49,
les discrepáncies rauen en la tipologia de l’increment palatal. La solució majoritária és [éj];

3t La manca d’aplicació d’un procés general de caiguda de l’aproximant impedeix de postular l’aplicació d’una
epéntesi antihiática.

52
El present de subjuntiu del verb bullir manifesta la tendencia a conjugar-se indistintament, en funció de la

localitat, amb increment palatal —localitat 30— o sense increment palatal —localitats 26-29, 33-38, 41-49, 51-53,
26. Pobla de l.illec. 27. lagueres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant I.lorene de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amor, 37. Girona. 3S. Solsona. 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. \ ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Eeliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4 . Manresa, 48. Uoret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers. 53. Canee de Mar. 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Pcncdés, 59. \ alls, 60. Reus. 61. \ ilanova d Escornalbou, 62. larragona.
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tanmateix, es constata [éJJ a Solsona-38, i una solució [éjj], amb segregació de la iod, en les
localitats mes meridionals —Valls-59, Reus-60, Vilanova d’Escornalbou-61 i Tarragona-62—,
la qual és justificable per regla.

(58b)
26-37/39-48/50-58 38 49 59-62

partéji partéji partéji partéjji
partéjis partéjis partéjis/partéjus partéjjis
partéji partéji partéji/partéju partéjji
partim partim partim partim
partiw partiw partiw partiw
partéjin partéjin partéjin/partéjun partéjjin

Resum

RE Subclasse [III,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i/a i[-Pi] i/3 X+ M/T
X i/u s 2[-pl] i/u z X+ M/T+ N/P
X i/u 3[-pl] i/u X + M/T
X í m u+pii í m X+ T + N/P
X í w 2í+pll í w X+ T + N/P
X i/u n 3[+pl] i/u n X+ M/T 4- N/P

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X éj/éj/éjj i i[-Pi] éj/éj i X+ E + M7T

X éj/éj/éjj i/u s 2[-pl] éj/éj i/u Z X+ E + M/T+ N/P
X éj/éj/éjj i/u m 3[-pl] m i/u m X + E + M/T
X í m l[+pl] í m X + T + N/P
X í \v 2r+pll í w X + T + N/P
X éj/éj/éjj i/u n 3[+pl] éj/éj i/u n X+ E + M/T + N/P

Models verbals: present de subjuntiu
Classe [I]: 3 models
26-54/56-58/61 55/59-60 62

i i i

iz iz iz

i i i

sm ém/ém ém

éw éw/éw éw

in in in

55-57, 59-61; és a dir, que pot pertányer a les subclasses [III,-ext] i [III,+ext]. Alguns indrets presenten
altemativament les dues solucions —31-32, 39-40, 50, 54, 58, 62.

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Bagá. 29. Crcspiá. 30. Camallera, 31. Mieres. 32. l’Escala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga. 35. Torelló, 36. Atncr, 37. Girona. 38. Sobona. 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. Yic, 42. Sant
I lilari Sacalm. 44. Sant Eeliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4”. Manresa. 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada. 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Qucralt, 5/. Barcelona, 58. \ ilafranca del Pcnedes. 59. Valls. 60. Rcus, 61. \’ilanova dT’scornalbou, 62. Tarragona.
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Subclasse [II,-ext]: 2 models Subclasse [II,+ext]: cinc models
26-48/50-62 49 26/28-

32/34/38/41/45/47/
57-58/60-61

27/35-
37/40/44/48/52/54/

59/62

33/39 42-43/46/50-
51/53/55-56

49

i i/u gí gí ga/gi g¡ gi/gu
iz iz/uz giz giz giz giz giz/guz
i i/u gí gí gí gí gPgu
ém ém gém ém/gém gém ém ém

éw éw géw éw/géw géw éw éw

in in/un gin gin gin gin gin/gun

Subclasse pil,-ext]: 2 models Subclasse pil,+ext]: 3 models
26-48/50-62 49 26-37/39-48/50-

58/59-62
38 49

i i éfi éfi éji
iz iz/uz éjiz éjiz éjiz/éjuz
i i/u éfi éji éji/éjii
ím ím ím ím ím

íw íw ÍW ÍW íw

in in/un éjin éjin éj'in/éj'un

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstments ñnals

2. Espirantització d’oclusives sonores medíais
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Segregado de la iod (subclasse pil,+ext])

Processos optatius:
- Velarització de /a/ (—> [a]) en sü-laba átona, en posició final

2.2.2.8. Imperatiu
Classe P]
Deixant de banda que algunes localitats presenten realitzacions incompletes d’imperatiu, pot
distingir-se una alternanga de tipus fonétic en els segments relacionáis amb mode/temps de
2[-pl], Les representacions subjacents que es poden postular són, peí mateixos motius adduits
anteriorment, /a/ i /e/. Tot i que es podría pensar que les realitzacions de 2[-pl] de l’imperatiu
provenen de 3[-pl] del present d’indicatiu, ambdues terminacions no són plenament
coincidents. Aixó fa pensar que les realitzacions fonétiques de les desinéncies de la 3a persona

26. Pobla de lillet, 2". I'igueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Mitres, 32. I’hscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amcr, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Emporda, 41. \ ic, 42. Sant
I lilari Sacalm, 44. Sant Fcliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar, 4 . Manrcsa, 48. Llorct de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona. 58. Vilafranca del Penedes, 59. Valls, 60. Reus. 61. \ ilanova d’hscornalbou, 62. larragona.
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no tenen només a veure amb el fet que es trobin en posició final sino amb el fet que la 3a

persona siguí la menys marcada. El concepte de marcat i no marcat tindrá una transcendencia
destacable en catalá occidental i en valencia, on el comportament diferenciat de la 3a persona

d’alguns temps será justificable per un procés fonológic morfológicament condicionat. Les

divergéncies en els segments relacionats amb mode/temps tenen lloc a la Pobla de Lillet-26,
Sant Lloren9 de Morunys-33, Solsona-38, Sant Bartomeu del Grau-39, Tossa de Mar-44,

Igualada-54 i Vilafranca del Penedés-58.

Una alternaba de tipus morfológic pot observar-se a 2[+pl]: a Torelló-35, amb una realització
alternativa [á], i a Terrassa-55, amb una realització alternativa [é], que també és present a

l[+pl], A Solsona-38, la vocal de 2[-pl] es velaritza en posició final de mot.

(59)
34 26/40/46 35 38 58 62 27-28/32-33/39/44/48/61

kánte kánte kánte kánto kánto/kánte kánte kánto

kontém kontém kontém kontém kontém kontém kontém

kontéw kontáw/kontéw kontéw kontéw kontéw

29-31/36-37/41-43/45/47/49-53/56-57/59-60 54 55

kánto kánto/kánto kánto

kontém kontém kontém

kontéw kontéw kontéw/kontéw

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X o/e/é/é/o/o 2[-Pl] o/e X+ M/T
X é/é m l[+pl] é/é m X+ T + N/P
X é/é/á w 2[+pl] é/é/á w X+ T + N/P

Classe [II]
Mentre que la subclasse sense extensió —cf. (60a)— presenta un comportament totalment
uniforme, la subclasse amb extensió —cf. (60b)— experimenta unes discrepáncies que

afecten, d’una banda, la distribució de 1’increment velar i, d’úna altra, la forma de l’arrel.

Aqüestes manifestacions de carácter morfológic ja s’havien constatat en el present d’indicatiu.

26. Pobla de I.illct, 27. Pigueres, 28. Bagá. 29. Crespiá, 30. Camallera. 31. Micres. 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren? de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amer, 37. Girona, 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal d’Hmpordá, 41. Yic, 42. Sant
Ililari Sacalm, 44. Sant b'eliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 47. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella, 52. Granollers, 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Vilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Reus. 61. Yilanova d’Lscornalbou, 62. Tarragona.
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La presencia o l’abséncia de l’extensió velar dona compte de la incidencia de l’indicatiu o del

subjuntíu sobre la formado de l’imperatiu.53

(60a)
26-62

bát

batém

batéw

(60b)
26-29/42-43/46-47 30-31/36-37 32/35/41 33-34 38 39 44/48

béw béw béw béw béw béw béw

bayém bapém/bayém bsJ3ém bsjém bayém baJJém/bayém
baJ3éw bajléw baJ3éw baJ3éw bsjéw bapéw/bayéw baJ3éw

45 49-50/51-58 59-61 62

béw béw béw béw

bapém/bayém baJ3ém bavém bapém/bavém
bapéw/bayéw ba[3éw bavéw bapéw/bavéw

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p p Estmcmra morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X4- M/T
X é m l[+pl] é m l[+pl] X+ T + N/P
X é w 2[+pl] é w 2[+pl] X+ T + N/P

RF Subclasse [11,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p p Estructura morfológica
X 2[-Pl] 2[-pl] X4- M/T
X 0/g é m l[+pl] 0/g é m l[+pl] X+ (E) + T + N/P
X 0/g é w 2[+pl] 0/g é w 2[+pl] X+(E)+T + N/P

Classe [III]
El comportament de les dues subclasses —cf. (61)—, quant a la realització de la vocal
temática d’l,2[+pl], és uniforme, així com les solucions de 2[-pl], que, en el model amb

33 En relació amb l’imperatíu afirmariu, la situado originaria era que la primera persona del plural era igual que
el subjuntíu i la segona persona del plural era igual que l’indicatiu (tret dels verbs dir, saber, veure i ésser) —cf.
Wheeler (1982/1986: 560).

26. Pobla de Lillet, 27. lagueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. I láscala, 33. Sant Lloren^ de Morunvs, 34.
Bcrga. 35. Torcíló, 36. Amor, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del CJrau. 40. la Bisbal d’Empordá, 41. \ ic, 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant P'eliu de Guíxols, 43. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4/. Manresa, 48. Lloret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers, 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. lerrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls, 60. Ileus. 61. \ ilanova d hscornaíbou, 62. larragona.
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extensió, presenta un resultat triple, ja constatat en els temps que comptaven amb la presencia
de l’increment palatal.54

(61)
26-35/37-62 36 26-33/34-58 38 59-62

dórm dórm partéj partéj partéjj
durmim durmim psrtim psrtim partim
durmiw durmiw psrtiw portiw psrtiw

Resum

RF RS

arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p p Estmctura morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X

X í m ir+pn í m lí+pll X + T + N/P
X í w 2Í+PH í w 2[+pll X + T + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X mm 2[-pl] éj/éj X+E

X í m l[+pl] í m X + T + N/P
X í w 2[+pl] í w X + T + N/P

Models verbals: imperatiu
Classe [I]: 3 models
29-31/34/36-38/41-43/45/47/49-54/56-60/62 55 35 26-28/32-33/39-40/44/46/48/61

(inc.)
3 3 3 3

ém ém ém ém

éw éw/éw áw/éw

Subclasse [II,-ext]: 1 model
26-62

ém

éw

54 El verb bullir, encara que no fou recollit a totes les localitats (falten les localitats 25-29, 33, 34), manifesta el
comportament mixt esmentat, en el sentit que pot pertányer indistintament a una subclasse o a una altra.

26. Pobla de Lillct, 27. I’igueres, 28. Baga, 29. Crespiá, 30. Camallera, 31. Mieres, 32. l’Kscala, 33. Sant Lloren^ de Morunys, 34.
Berga, 35. Torclló, 36. Amer, 37. Girona. 3S. Sobona, 39. Sant Bartomeu del Grau. 40. la Bisbal d’Kmpordá, 41. Yic. 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant Pcliu de Guíxols. 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4-. Manresa. 48. I.loret de Mar, 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollcrs. 53. Canet de Mar, 54. Igualada, 55. Terrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt, 57. Barcelona, 58. Yilafranca del Penedés, 59. Yalls. 60. Reus. 61. Yilanova d’Kscornalbou, 62. Tarragona. .
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Subclasse [II,+ext]: 5 models
26-29/42-43/46-47 30-31/36-37/44/48 33-34

(inc)
39 45 32/35/38/41/49-62

gém ém/gém gém ém/gém ém

éw éw éw éw/géw éw/géw éw

Subclasse [III,-ext]: 1 model Subclasse [III,+ext]: 2 models
26-62 26-37/39-62 38

éf éí
ím ím ím

íw íw íw

Processosfonolbgics
1. Espirantització d’oclusives sonores medíais
2. Espirantització de la labiodental sonora
3. Segregació de la iod (subclasse [III,+ext])

Processos optadus:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final

- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final

26. Pobla de l.illet. 2”. Pigucres, 28. Baga. 29. Crespiá. 30. Camillera. 31. Mieres, 32. l’Escala, 33. Sant l.lorenc de Morunvs, 34.
Berga, 35. Torelló, 36. Amer, 37. Girona. 38. Solsona, 39. Sant Bartomeu del Grau, 40. la Bisbal dT.mpordá. 41. \ ic. 42. Sant
Hilan Sacalm, 44. Sant l:cliu de Guíxols, 45. Centelles, 46. Tossa de Mar. 4.. Manresa, 48. Lloret de Mar. 49. Blanes, 50.
Pineda de Mar, 51. Caldes de Malavella. 52. Granollers. 53. Canet de Mar. 54. Igualada, 55. Tcrrassa, 56. Santa Coloma de
Queralt. 5^. Barcelona. 58. Yilafranca del Penedés. 59. \ alls, 60. Reus. 61. N ilanova d l'.scornalbou, 62. larragona.
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Síntesi

L’observació de les dades regulars del catalá oriental permet d’extreure les conclusions
següents en relació amb la subdivisió de les classes verbals:

La classe [I] no se subdividideix en subclasses peí fet que no compta amb cap increment que
delimiti subclasse léxica.

La classe [II] inclou dues subclasses verbals: una sense extensió ([II,-ext]) i una altra amb
extensió velar ([II,+ext]). La primera subclasse mai no afegeix cap mena d’increment. La
subclasse amb extensió presenta en general una distribució uniforme del segment velar, tret de
la vacil-lacio que pot detectar-se en algunes localitats peí que fa a la seva presencia a l,2[+pl]
del present de subjuntiu i de rimperatiu ([b3j3ém]~[b3YÉm]), a l’imperfet de subjuntiu

([bspés]—[boyés]) i al gerundi fluyen]—[baJJén]).

Aquest comportament vacil-lant revela informació sobre el valor morfológic d’aquest
increment. La seva possible abséncia de l’imperfet de subjuntiu —de vegades en convivencia
amb la solució amb increment— destaca el seu rol de marcador de subclasse léxica, que no

implica en principi una fundó distintiva en relació amb el mode o amb el temps. D’altra
banda, la seva abséncia a l,2[+pl] del present de subjuntiu genera un sincretisme amb les
mateixes persones de l’indicatiu, que en aquests casos és totalment permesa.

Cal destacar que, en algunes localitats, l’aplicació del principi d’elusió del sincretisme no

sempre és operatiu. En determinades varietats, la voluntat d’evitar la identitat formal entre
l’indicatiu i el subjuntiu sembla- justificar l’aparició d’un segment velar. En la subclasse

[II,+ext], l’esmentat increment, pero, adopta un valor definidor de subclasse léxica, per bé que

la seva distribució en les formes del paradigma pot variar de localitat a locaütat. El rebuig o

l’acceptació del sincretisme, depén, així mateix, deis diversos indrets que configuren les
varietats dialectals del catala. Alguns l’admeten; altres incorporen elements de carácter

morfológic o fonétic per desfer Pambigüitat. D’altra banda, l’existéncia freqüent de solucions
dobles altematives sembla indicar la relació directa d’aquest morf amb la unitat gramatical
subclasse léxica a través de l’extensió i l’abséncia d’una relació directa amb altres morfs com

ara els relacionáis amb mode/temps o amb nombre/persona.
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La classe [III] manté també la divisió en dues subclasses: sense increment palatal ([III,-ext]) i
amb increment palatal ([III,+ext]), i, com en pirinenc oriental, determinats verbs —bullir, cosir,
collir...— poden presentar simultaniament extensió palatal, abséncia d’extensió o pertányer
indistintament a les dues subclasses ([búAuk]~ [buAéJuk]).

Algunes localitats introdueixen de manera parcial i asistemáüca un increment velar (/ig/), que
és independent de les subclasses verbals, atés que pot aparéixer tant a [III,+ext] com a

[III,-ext], i no és freqüent que ocorri simultaniament en les dues subclasses. Sembla fins i tot,
com s’esdevenia en pirinenc oriental, que es manifesti amb més freqüéncia en la subclasse
sense extensió palatal. Les dues subclasses poden afegir, a més, un increment velar /ig/,

restringit solament a l’imperfet de subjuntiu. Les solucions més freqüents es corresponen amb
realitzacions dobles que alternen en una mateixa localitat. Solament Vilanova d’Escomalbou

presenta una realització única amb increment velar en aquest temps ([durmiyés] / [partiyés]).
Les altres localitats que presenten realitzacions duals són Igualada, Vilafranca del Penedés,
Valls i Tarragona. Es previsible que aqüestes localitats experimentin una certa influencia de
l’área occidental veina en la realització d’alguns elements morfológics o fonológics —cf.

l’epígraf § I.4.2.2. del primer volum en relació amb els trets més significatius que caracteritzen
la fonética i la morfología d’aquests indrets.

Com en pirinenc oriental, l’increment /ig/ ocupa el forat estructural corresponent a extensió,

per bé que no desenvolupa una funció diferenciadora de subclasse léxica. En el cas de

l’imperfet de subjuntiu, l’increment velar pot interpretar-se com la tendéncia a l’expansió

d’aquest segment de la subclasse [II,+ext], que inclou, addicionalment, la inserció de la vocal
temática corresponent. Aquest fet es registraría —com ocorre en verbs del tipus teñir i venir,
que es conjuguen parcialment com els verbs pertanyents a les subclasses [II,+ext] i [III,-ext]

([tíg+k], pero [tsn+í+m])— en Tentada léxica dels verbs en les localitats on s’adjunta
Tincrement velar.

Les dades verbals de la classe [III] de les dues varietats examinades fins ara semblen confirmar
Texisténcia de dos tipus d’increment: d’un increment velar (/ig/) i d’un increment palatal (/éj/
o /éj/). El darrer té un valor definitori de subclasse léxica; el primer no desenvolupa aquesta

funció, atés que pot aparéixer en el mateix temps de les dues subclasses. Hi ha indicis per
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suposar, pero, que el segment velar está relacionat indirectament amb mode/temps, de manera

que opera per evitar situacions d’idenütat formal entre indicatiu i subjuntiu.
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2.3. Catata occidental

Les solucions fonériques —cf. (62)— de les diverses localitats de l’área occidental destaquen

peí grau tan elevat d’heterogeneitat —més que qualsevol altra varietat— que poden manifestar
les realitzacions morfológiques i fonétiques de les desinéncies verbals. Fins i tot les formes no

personáis, que en les varietats examinades anteriorment experimentaven un comportament

for9a homogeni, en catalá occidental presenten realitzacions múltiples.

(62) Dadesfonétiques intradialectals
Classe p]

PI II F

o áJ3a/áJ3e/á|ía/áJ3á/áJ3o/áJ3e/áJ3a/áj e/áj e/ája/áve/áva/áe aré/aré

as/es á{3es/á(3as/ájes/áves/áes arás

e/e/a áj3e/áJ3a/áje/áve/áve/áva/áe/ás ará

ám/ém/ém ájlom/áJ3am/áJ3em/ájlem/áem arém/afém

áw/ém/éw á|low/áJ3o/á|3aw/á{3ew/á|3ew/áew aréw/aréw

an/en ápen/áj3an/ájen/áven/áen afán

C PS

aría/o/s/áya/a a/a/o/e/e/i/o/a/eyá/eyo
arís/aríes/anas es/eyes/os/is
arí/arie/aría/arle e/eyes/o/i
arím/aríem/aríem/ariom/aríam/ariam ém/ém/ám/eyém/ésem/ásem
afiu/aríew/ariew/aríow/aríaw/aríaw éw/éw/áw/eyéw/ésew/ásew
arín/aríen/arlan en/eyen/on/in

IS Imp NPe

ésa/ésa/ése/ésa/éso/ésá/ése/eyésá/ás/és/ára/iyés/iyésa a/a/o/e/a/s á

éses/ésis/eyéses/áses/áres/iyéses ám/ém/ém án

és/eyés/ás/ése/ésa/áre/iyés/iyésa
ésom/ésem/ésam/ésim/ésam/ésem/eyésom/ásem/ásom/áfem/iyésem
ésow/éso/ésew/ésaw/ésaw/ésiw/ésew/eyésow/ásew/árew/iyésew
ésen/ésin/eyésen/ásen/áren/iyésen

áw/éw/éw át

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Psterri d’Áneu, 66. Boí, 6~. Andorra la Vclla, 68. Llavorsí, 69. \ ilaller, 70. la lorrc de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’l’rgell. 75. la l’obla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. S2. lamarit de 1 ditera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I.leida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Kbre, 92. F-alset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Subclasse [II,-ext]
PI II F C

iyo/o ipaApaAiPaApoA.PeAaAeAiaAia/épa/épo ré/ré ría/o/e/a/a/ería

s/es ipesAies/éPes rás rís/ríes/nas/eríes

0/e/i ipeAieAia rá rí/ríe/ría/rle/eríe

ém/ém ipomAiPemAiemAiemAiam/épom/épam rém/rém rím/ríem/ríem/ríom/riam/ríam/erlom

ém/éw ipowAiPoAipewAiewAiewAiaw/épow/éPaw révv/réw ríu/ríew/ríew/ríow/ríaw/riaw/eríow

en ipenAien/éPen rán rín/ríen/rían/efíen

PS

ÍYa/iya/ÍY3/ÍYo/ÍYe/ÍYe/e/e/i/o/a/a/ge/eYa/eya/eye
iyes/iyos/os/es/is/as/ges/gos/eyes
iye/iYo/o/e/a/i/ge/go/eye
ém/ém/iYém/gém/ésem/iyésem/eYém
éw/ém/iyéw/géw/ésew/iyésew/eYéw
ÍYen/iyon/on/en/an/in/gen/gon/eYen

IS Imp
ÍYésa/ÍYése/ÍYésa/ÍYése/ÍYéso/ése/ésa/éso/ésa/ése/és/ÍYés/gésE/éra/iyéra/eYése/eYésa/eyés 0/e

ÍYéses/éses/ésis/géses/éres/ÍYéres/eYéses ém/ém/ám

ÍYés/és/gés/ére/¡Yére/eYés éw/éw/eYéw/áw
ÍYésom/ÍYésem/ÍYésem/ésom/ésem/ésam/ésem/ésam/ésim/gésem/érem/ÍYérem/eYésom/eYésem
ÍYésow/ÍYésew/ÍYésew/ésow/ésew/ésaw/ésew/ésaw/ésiw/ése\v/gés£w/érew/ÍYérew/eYésow/eYésew
ÍYésen/ésen/ésin/gésen/éren/ÍYéren/eYésen

NPers

re/ri/á

én/án

út

Subclasse pi,+ext]
PI II F

k ipaAPaAPaApeAiPo/épa/épá/épo/yépa/e/e/a/ywéPaA.eA.aAieAa ré/re

s ipes/éPes/YéPes/YéPas/ywépas/esAies rás

ipe/éPe/YéPe/yéPa/ywéPaA;eAieA:a/e rá

ém/ém/Yém/Ywém ipom/épomAiPem/yépom/YéPam/YwéPamAlemAiemAam/em/ém/am rém/rém

éw/éw/yéw/ywéw ipowAtPo/épowApem/Yépow/Yépaw/ywépawAewAiew/ew/éw/aw réw/réw

en/ywen ipen/épen/Yépen/YéPan/ywépanAen/en rán

ria/o/e/a/a/á

ris/ries/rías

rl/rie/ría/fíe

nm/fiem/riem/ríom/riam/ríam

ríu/ríew/ríew/ríow/ríaw/ríaw

rín/ríen/rían

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esterri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonanza, 72. el Pont de Sucrt, 73. Sort, 74. la Seu dTTgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Trcmp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segrc. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig, 87. Llcida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandcsa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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PS IS Imp NPers

ya/Ys/Y^Ys/Ye/Yo/Ya/Yi
Yes/yos/yas/yis
Ye/yo/ya/Yi
yém/yám/ém/ém/ésem
yéw/yáw/éw/éw/ésew
yen/yon/yan/yin

yésa/Yésa/Yésa/Yése/YesE/yéso/yés/Yésá/Ywés/Yéra
Yéses/ywéses/yéres/yésis
yes/ywés/yére
yésom/Yésem/ywésem/Yérem/Yésim
Yésovv/yésew/Yésaw/ywésew/Yérew/Yésiw
Yésen/ywésen/yéren/yésin

yém/ywém/
ém/ém

yém/ywéw/é
w/éw

re/ri

én/yén/ywén
yút/út

Subclasse [III,-ext]

PI II F C

oAisoAisko/iyo iJ3aA[J3sA,[3aApoAPeAieA,aA.a iré/iré iria/o/e/a/a/á

s/esAises ipesAiJ3asAies irás iris/ries/rías

0/eAis ipeAiJJaAieAie irá irí/rie/ría/rie

im/iyém íJ3omAPamA[temAiemAemAiam irém/irém irim/riem/ríem/ríom/riam/ríam

Iw/iyéw l^owAiJ3oA,|3awApewAewAiewAaw iréw/irém iriu/riew/ríew/riow/ríaw/riaw

en ipenAiPanAien irán irín/ríen/rían

PS

iya/iya/iYo/iYe/iya/iYá/eya/eya/a/a/e/e/a/i/iska/'skoA.skeAiskeya
iyes/eyes/es/is/os/asAskesAiskeyes
iye/eye/e/a/i/oAiskeAskeye
ím/ám/iYém/iYésem
íw/áw/iyéw/iyésew
iyen/eyen/en/in/on/anAskenAiskeyen

IS Imp NPers

isAiseAis3AisaAiSE/iyésa/iYés3/iyéso/iYés8/iyésa/ÍYése/iyésá/iYés/iskésaAira 0/eAis í

ísesAisis/iyéses/iskésesAres im/ám/iyém in/iyén
is/iyés/iskésAire
isomAisemAisimAisam/iyésom/iYésem/iyésam/iYésEm/iskésomAirem
ísowAisewAisiwAisaw/iyésow/iyéso/iYésew/iyésaw/iyésEw/iskésowAirew
isenAsin/iyésen/iskésenAiren

iw/áw/iyéw ít

Subclasse [III,+ext]
PI II F

iJoAisoAiskoAJko/éJo/éjJo ip§ApaApaAPoAPe/iyépaAsAiaAia iré/iré

iJesAises/éjes/éjjes iPesAiPas/iyépasAies irás

iJAis/éJ/éjJ iPeAiPa/iyépaAieAieAia irá

im/iyém iPomAiPamAPemAipEm/iyépamA¡emAemAiam irém/irém

iw/iyéw iPowAiPoA.pawAiPewAPsw/iyépawAewA.ewA.aw iréw/irém

iJenAsen/éjen/éjJen iPenA:Pan/iyépanAen irán

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Kstern dWneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Yilallcr, .0. la lorre de
Cabdella, 71. Bonanza, 72. el Pont de Suert. "3. Sort. 74. la Seu d’L rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, iremp, 78.
Benavarrí, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. lamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervcra, 86. Bellpuig, 87. Lleida. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga, 90. la Granadilla. 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falsot,
93. Gandcsa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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iría/o/e/a/a/á

iris/rles/rías

irl/ríe/ría/rie

irím/ríem/ríem/riom/ríam/ríam
iríu/ríew/ríew/ríow/ríaw/ríaw

irín/ríen/rían

PS

IJka/íJka/'Jke/íJka/'Jke/'iska/"ska/.sko/"skeAske/"isko/íska/Ja/-[Ja/"Je/"Je/".Ja/'Ji/éjJa/"se/éji
ijkes/íjkos/iskes/'skasAskos/".Jes/".Jos/"Jis/éjJesA.sos/éjis
IJke/'ijko/íske/ískaAskoA[Je/-Jo/iJi/'Je/éjJeA.so/éji
ím/ÍYém/ÍYám/iském/ísem/ÍYésem
im/ÍYém/ÍYáw/iskéwAisew/iYésew
íjken/íjkon/ísken/iskan/'skon/ijen/"Jin/-Jon/éjjen/'.son/éjin

IS Imp NPers

ís/íseAso/isaAsB/ísa/iYésa/iYéso/iYésa/iYése/iYése/iYéso/iYés/iskésE/iJkéseAra/iYés íj/ís/éj í

ísesAsis/iYéses/iskéses/iJkésesAres Im/iYém ín/ÍYén
is/¡Yés/iskés/iJkésAre
ísom/ísem/ísim/ísem/iYésom/ÍYésem/ÍYés3m/ÍYésem/iskésem/iJkésem/irem
lsowAsewAsiwAs8w/ÍYéso/ÍYésow/iYés8w/iYés3w/ÍYésew/iskésew/iJkésewArew
ísen/-sin/iYésen/iskésen/iJkésen/';ren

Iw/iYéw ít

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. listera d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Mella. 68. Llavorsi, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. “3. Sort. 74. la Seu d’L'rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1 ditera. 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cerrera, 86. Bcllpuig, 87. Jdeida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadella. 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Descripció

2.3.1. Formes no personáis
Classe [I]
Les formes d’infinitiu, gerundi i participi —cf. (63)— no presenten divergencia intradialectal.
(63)
63-95 63-95 63-95

kantá kantán kantát

La /r/ d’infinitiu no es manté enlloc, com es pot observar en les localitats occidentals que

presenten la seqüéncia d’infinitiu pronominal del verb morir (LaFV IV, 351); per tant, es pot

pressuposar que en el marc estrióte d’aquest dialecte, des d’una perspectiva intraparlar, no
existeix el morf corresponent a infinitiu en les classes [I] i [III]. Tanmateix, l’abséncia de dades
relacionades amb la possible sensibilizado fonética d’aquest segment, quan va seguit d’un
clític comen9at amb vocal o amb consonant, i el carácter general de la descripció que es

planteja en aquest treball indueixen a considerar l’existéncia subjacent de la marca d’infinitiu
en les classes esmentades.

Peí que fa al gerundi, la manca de dades manté la problemática plantejada en relació amb la
postulado d’una forma subjacent /nt/ per a aquesta forma impersonal.54 Atés que la present

descripció pren com a primer punt de referéncia la comparado intradialectal, pot postular-se
un segment morfológic /nt/ com a representant del gerundi d’aquesta área, que pot

experimentar, en fundó de la varietat, la caiguda de l’element dental final.

Resum

Classe fl] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X á X á n X á t

RS X á X á nt X á d

Estructura morfológica X T X T M X T M

34 Un treball recent (Yiaplana 1999) sobre la morfología del nord-occidental destaca que la majoria de localitats
d’aquesta zona no compten amb una representado morfológica del gerundi acabada en el segment dental. Sí que
inclouen l’oclusiva final, pero, les varietats de Tortosa i Amposta.

63. Alós d'Aneu, 64. Isavarre, 65. Kstern d'Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella» 68. ldavorsí, 69. Vilaller, /O. la dorre de
Cabdella. ”1. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’l’rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp. 78.
Benavarri. ~9. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de 1 .litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sio,
85. Ccrvera. 86. Bellpuig, 87. I.leida. 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Palset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Classe [II]
El verb batre no fou enquestat a Boí-66, Vilaller-69, Bonansa-71, el Pont de Suert-72,
Benavarri-78 i Fraga-89; en aqüestes localitats es pren com a referencia per a la subclasse

[II,-ext] la flexió del verbperdre.

En general, l’infinitiu deis verbs de la classe [II] adjunta una vocal epentética posposada al

segment relacionat amb mode. En algunes localitats la vocal de suport /e/ pot tancar-se en [i]
en posició final. El verb batre pot incorporar atípicament una vocal temática [á], que esdevé
una solució alternant a Bellpuig-86, com ocorrerá posteriorment en algunes localitats del
valenciá i com s’ha detectat préviament en catalá oriental. Aquest canvi de classe no succeeix
mai en el verb perdre, per la qual cosa es considera una realització particular de batre. El verb

perdre, en contrapartida, pot experimentar fenómens de dissimilació que afecten el primer o el

segon segment bategant [pédre, pérde]—cf. (64).

(64)
63-75/77-82/85/88/90-95 76/83-84/87 86

bátre bátre/ bátri bátre/ batá

63-64/69/71-72/78 65 66-68/70/73-75/77/91-95 76/83/86-87/89 79-81 82

pédre/ pérde pérdre/ pérde pérdre pérdre/ pérdri pérdre pédre

84-85/88/90

pérdre

63-80 81 82/87 83-86/89/90-95 88

béwre béwre béwre/ béwri béwre béwre

El gerundi es forma adjuntant la vocal temática de la classe [II] al radical i, a continuació,

disposant el morf relacionat amb mode, que en aquesta área dialectal podria ser /n/ des d’un

punt de vista intraparlar. A causa de l’abséncia de dades relacionades amb el comportament
del gerundi seguit de clític, s’opta per la solució general /nt/.

S’observen algunes atipicitats que afecten el verb batre, el qual pot tomar adoptar la vocal
temática de la classe [I], pero en la varietat occidental aquesta solució resta limitada a la

pronúncia deis joves —cf. 1,15. El gerundi del verb perdre55 pot adquirir l’increment

55 La realització átona del radical de perdre, juntament amb el de beure, reflecteix l’aplicació d’un procés de
reducció que s’aplica en Tarea occidental tant el vessant anterior (/é, é/ —> [e] / [-accent]) com posterior (/ó, o/

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarrc, 65. Esterri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Ydla, 68. l.lavorsí, 69. Yilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, ~1. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig, 87. I,leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falsee,
93. Gandesa. 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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velar propi dels verbs amb extensió. Aquest fet no deixa de ser un indicador de la tendencia al
transvasament dels verbs d’aquesta subclasse a la subclasse amb increment velar.

(65a)
63-85/87-88/90-95 86 63-81/83-95 82

batén batán/ batén perdén peryén

El verb beure no adopta el segment velar de manera sistemática en totes les localitats del catalá
occidental. Tamarit de Llitera-82 manifesta en el gerundi, a l,2[+pl] del present d’indicatiu i de

rimperatiu i a l’imperfet d’indicatiu les solucions [beywén], [beywém], [beywéw], [beywém],

[beywéw] i [beywéva], respectivament. Recasens (1996: 246) justifica aquesta realització com a

resultat d’una epéntesi de [g] entre vocal i /w/ —cf. me[yw]a; o [yw]era, ani[yw]ar, cre[yw]eta.
Sembla que l’epéntesi ha estat possible peí fet que la [w] adjacent és emesa amb una

constricció dorsovelar molí pronunciada. La present análisi, davant de dades nomináis que

experimenten la mateixa addició, considera que en les formes verbals esmentades, l’arrel

subjacent és en tots els casos /béw/ (/béw+é+n/, /béw+é+m/, /béw+é+m/, /béw+é+w/,

/béw+é+m/ i /béw+é+ba/), que adquireix una consonant velar epentética. Aquest element no
es pot identificar amb el segment extensió atés que es registra en formes verbals que no

requereixen necessáriament la preséncia de l’increment. Quan apareix l’extensió de la subclasse

[II,+ext], la solució és simplement l’element velar /g/ —cf. present de subjuntiu [béya],

imperfet de subjuntiu [beyés].

Altres indrets no afegeixen el segment velar —cf. Fraga-89, Riba-roja-91, Falset-92, Gandesa-
93, Calaceit-94 i Tortosa-95. En aquests casos l’arrel pot acabar, com ocorria en catalá oriental,
en una consonant espirant o labiodental ([be[3én], [bevén]), la qual cosa permet de determinar el
límits de les subárees dialectals que compten o no amb un segment labiodental subjacent.

L’arrel pot acabar en semiconsonant ([bején]), com també s’havia observat en alguns indrets de
la zona oriental. Sovint, les localitats poden adoptar més d’una solució alternativa. Amb el
radical [béj] també poden conviure uns radicáis subjacents en [béJ3/v], que experimenten la

—> [o] / [-accent]). El darrer procés s’aplica en algunes localitats occidentals en el verb dormir. Tanmateix, la
realització átona [durm] no s’explica per acció d’un procés de reducció similar al que ocorre en catalá oriental,
sino que es justifica per acció de la./ tónica, de carácter temádc en aquest cas, que pot provocar un tancament de
la o tónica de l’arrel.

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarre, 65. Iistcrri d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Y ella, 68. Llavorsí, 69. \ ílaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. d Pont de Suert, "3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig. 87. I.leida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. P'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. T ortosa.



280 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENQAMENTS DE SEGLE

caiguda de l’espirant o de la labiodental i després afegeixen una consonant antihiática. Aquest
procés es fa efectiu només en les realitzacions d’imperfet d’indicatiu d’algunes localitats. En
aquesta análisi, i atés que la irregularitat d’un verb no ve determinada per la aHomorfia en el
radical es compta, dones, amb una arrel /béj / per justificar les solucions de gerundi
esmentades.

(65b)
63-85/87-88/90-95 86 63-81/83-95 82

batén batán/ batén perdén peryén

63/69/71/76/79/82 64-65/90 66/70/72-73/75/77/80/84/86/88 78 67-68/74

beyén beyén/ bején bején beywén be|3én/ beyén

83/87 85 89/91/93/95 92 94

bejién/ bején be[3én/ bején/ beyén be[3én be[3én/ bevén bevén

El participi, en els verbs sense extensió —cf. (66)—, es forma de la manera habitual. En els
verbs amb extensió velar pot apreciar-se una realització al-lomórfica sense l’aproximant velar a
Cervera-85 ([beút]). El verb batre compta a Bellpuig amb una marca temática de la classe [I],

que no és extrapolable a la solució habitual d’aquesta subclasse de verbs. En aquest cas, el
contrast amb la solució habitual del participi de la classe [II] permet de considerar l’alteman9a
de les realitzacions /á/ i /ú/ i no deis segments /á+d/ i /úd/. Per aquest motiu, /ú/ adopta
un valor temátic.

(66)
63-85/87-95 86 63-95

batút batát/ batút perdút

63-84/86-95 85

beyút beyút/ beút

Resum

Subclasse [II,-ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X r(e)(i) X á/é n X ú t

RS X r X á/é n X ú d

Estructura morfológica X M X T M X T M

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d'Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Vella, 68. l.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ~3. Sort, 74. la Seu d’L’rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de ] .litera, 83. Balaguer. 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. ].leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Kbre, 92. Palset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Subclasse [II,+ext] Infinitiu Gerundi Partid ú
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

RF X fíe)® X 0/y é n X 0/y ú t

RS X r X 0/g é nt X 0/g ú

Estructura morfológica X M X (E) T M X (E) T M

Classe [III]
Els dos models d’aquesta classe56 —cf. (67)— presenten comportaments absolutament

homogenis en relació amb rinfinitiu. El verb dormir manifesta al-lomorfia en l’arrel a nivell
fonétic, el qual pot experimentar tancament per acció de la vocal tónica [í].

(67)
63/65-69/71-82/84-95 64/70 83 63-95

dormí durmí durmí/ dormí partí

El gerundi, tot i ser uniforme —cf. (68)—, pot adjuntar, de manera alternativa, a Tamarit de

Llitera-82, una extensió velar [iy] que afecta les dues subclasses.57

(68)
63/65-69/71-81/84-89/91-95 64/70/83 82 63-81/83-95 82

dormín durmín dormín/ dormiyén partín partín/ partiyén

Tret del comportament aHomórfic de l’arrel, el participi mostra una formació homogénia en

tota l’área del catalá occidental. Altres verbs distints del model, en canvi, poden incorporar
també una extensió velar en aquest temps; per exemple, collgut a Benavarri-78 i a Tamarit de
Llitera-82 i, a mes, la marca de participi de la classe [II]. Es tracta, pero, d’una solució
minoritaria i local.

56 El verb bullir experimenta la mateixa al-lomorfia, pero, en aquest cas, més que pensar en un tancament
motivat per acció de la /í/ tónica es podrien postular dues formes básiques alternatives /búX/ /bóX/. D’altra
banda, l’infinitiu d’aquest verb pot manifestar un comportament ja detectat en pirinenc oriental. Es tracta d’un
radical áton que incorpora el segment d’infinitiu i una vocal de suport [búXdre]. Aquesta solució, que apareix a
Benavarri-78 i Tamarit de Llitera-82 afecta també collir, pero no cosir, a diferencia del que ocorria en la zona
pirinenca oriental. L’abséncia de vocal temática també s’evidencia en la formació del futur i del condicional
(ibulldré / bulldria, culldré / culldrid), la qual cosa fa suposar que aquests verbs es conjuguen ara seguint el model de
la classe [II].

57 També afecta el verb bullir. En aquest verb, l’extensió velar pot ser a més [g]. Podría semblar que l’aparició
de [g] o [ig] té a veure amb l’estructura sil lábica del radical. En aquest cas seria possible de postular un morf
extensió únic /g/, que sofreix la inserció d’una epéntesi. És estrany, pero, el tancament en [i] o considerar que
aquesta vocal és un suport fonétic. Es prefereix de considerar, pero, tres realitzacions al-lomórfiques de
l’increment velar—/g/—/ig /~/eg/— motivades peí context d’aplicació.

63. A los d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la Forre de
Cabddla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort. 74. la Seu d’Urgell. "5. la Pf)bla de Segur, 76. Organyá, 7". Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bcllpuig, 87. l.leida. 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. P'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Resum

Classe [III] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel tema mode

RF X í r X 0/y í/é n X í t

RS X í X 0/g í/é nt X í d

Estructura morfológica X T X (E) T M X T M

Models verbals: formes no personáis
Classe [Tj: Model únic

Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RS X á r X á nt X á d

Subclasse (II,-extj: 1 model Subclasse ¡11,+extl: 4 models
Infinitiu Gerundi Partidpi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

[-ext] X r X é nt Ú d 63-95

[+ext] r 63-95

[+ext] X g é nt 63-65/67-
69/71/74/76/79
/82/85/90

[+ext] é nt X 64-68/70/72-
75/77-
78/80/83-95

[+ext] X g ú d 63-95

[+ext] X ú d 85

Subclasse ¡1II,-ext]: 4 models Subclasse ¡III,+ext]: 4 models
Infinitiu Gerundi Partid 3Í
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

[-ext] X i r 63-95

[-ext] X X i nt 63-95

[-ext] X X g é nt 82

[-ext] X X i d 96-118

[+ext] X í 63-95

[+ext] X í X í nt 63-95

[+ext] X X g é nt 82

[+ext] X X 1 d 63-95

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstxuents fináis

2. Simplificació del grup consonando -nt en posició final
3. Inserció d’epéntesi (classe [II])
4. Espirantització d’oclusives sonores mediáis

63. AIós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d'Áneu, 66. Boí. 67. Andorra la Yella. 68. Llavorsí, 69. Yilaller, ~0. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Iditera, 83. Balaguer. 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. P'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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5. Espirantització de la labiodental sonora
6. Elisio de -r en posició final

7. Inserció d’epéntesi [y] entre /w/ i vocal (Benavarri)

Processos optatius:
- Tancament de /e/ (—> [i]) en síl-laba átona i en posició final

2.3.2. Formes personáis
2.3.2.I. Imperfet d’indicatiu
Classe [I]

L’imperfet d’indicatiu —cf. (69)— és el temps que manifiesta la máxima variació, tant des del

punt de vista de l’estructura morfológica com des de la perspectiva de les representacions
fonológiques i fonétiques.

(69)
63-65/70 6658 67/74 68 69 71/78 72 73

kantápa kantápe kantápe kantápa kantápa kantápa kantápa kantápa
kantápes kantápes kantápes kantápes kantápes kantápas kantápes kantápes
kantápe kantápe kantápe kantápe kantápe kantápa kantápe kantápe
kantápom kantápom kantápom kantápom kantápom kantápam kantápom kantápom
kantápow kantápow kantápow kantápo kantápow kantápaw kantápow kantápow
kantápen kantápen kantápen kantápen kantápen kantápan kantápen kantápen

75 76 77 79 80-81 82

kantápo kantápe kantápe kantápa/kantápe kantápe kantápa/kantápo
kantápes kantápes kantápes kantápes kantápes kantápes
kantápe kantápe kantápe kantápe kantápe kantápe
kantápom kantápom kantápem kantápem kantápem kantápem
kantápow kantápow kantápew kantápew kantápew kantápew
kantápen kantápen kantápen kantápen kantápen kantápen

83 84/89 85 86-87/90 88

kantápe/kantáje kantáje kantápa/kantája kantápe/kantáje kantápa
kantápes/kantájes kantájes kantápes/kantájes kantápes/kantájes kantáves

kantápe/kantáje kantáje kantápe/kantáje kantápe/kantáje kantápe/kantáve
kantápem/kantájem kantájem kantápam/kantájam kantápem/kantájem kantápam
kantápew/kantájew kantájew kantápaw/kantájaw kantápew/kantájew kantápaw
kantápen/kantájen kantájen kantápen/kantájen kantápen/kantájen kantáven

58 La informació subministrada en el BDLC (III, 331) en relació amb Boí- 66 permet de reconstruir les
solucions de la persona de l’imperfet i del condicional, que foren oblidades en l^aFV: “pero fan en -ibe (timbe,
venibé) els pretérits imperfets en -ia i en els condicionáis se mengen la e en totes les persones singular i plural, fora
de la primera del singular, i així diuen: mirerio, mirerís, mireri, mirerím, mireríu, mirerin, com a l’Urgell, Pallars i Conca
de Tremp”.

63. Alós d'Ancu, 64. Isavarrc, 65. Hstcrri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Idavorsí, 69. VUallcr, 70. la Torre de
Cabdella, "1. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Scu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp. 78.
Benavarri, ™9. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de J ditera, 83. Balaguer, 84. Pradcll de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. IJeida, 88. Sanr Martí de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d Pbre, 92. Polset,
93. Gandesa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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91/94 92 93 95

kantáfSa kantáve kantáe/kantáve kantáva

kantá]3es/kantáes kantáves kantáes/kantáves kantáves

kantá|3e/kantáe kantáve kantáe/kantáve kantáva

kantáj3em/kantáem kantávem kantáem/kantávem kantávem

kantájlew/kantáew kantávew kantáew/kantávew kantávew

kantá[3en/kantáen kantáven kantáen/kantáven kantáven

Cal distingir, en un principi, els dos tipus d’estructura que pot presentar l’imperfet d’indicatiu
deis verbs de la classe [I]: una, dominant, que coincideix amb Testructura general d’aquest

temps en la majoria de les árees dialectals, amb un segment relacionat amb mode/temps que

inclou una consonant aproximant [J3a] o labiodental [va] en fundó de les localitats; una altra

estructura, limitada a Balaguer-83, Pradell de Sió-84, Cervera-85, Bellpuig-86, Lleida-87, Sant
Martí de Riucorb-88 i la Granadella-90, que introdueix un segment relacionat amb

mode/temps que compta amb una semiconsonant [ja]. Una possibilitat és considerar que

aquest segment té una entitat morfológica equivalent a [|3a]/[va]; una altra és tractar-lo com el
resultat de la caiguda de l’aproximant o de la labiodental anteriors i de la inserció d’una

epéntesi antihiática —cf. Riba-roja d’Ebre 91, Gandesa-93 i Calaceit-94, amb un segment

relacionat amb mode/temps vocálic explicable a causa de l’elisió de la labial [kantá+e+s]. Si es

pren en consideració aquesta darrera possibilitat, cal postular només dos morfs (/ba/ o /va/)
representants de mode/temps, que experimentaran l’aplicació de diverses regles fonológiques

segons la localitat —elisio d’espirant i inserció d’epéntesi antihiática. Aqüestes regles actuarien
básicament en l’ámbit verbal.

Recasens (1996: 300) referma aquesta pressuposició quan afirma que es tracta de la inserció
d’una epéntesi antihiática precedida d’una elisio de la consonant labial intervocálica.

La present descripció, des d’una perspectiva intradialectal, optará per plantejar Pexisténcia de
dues representacions al-lomórfiques —/va/ i /ba/, de carácter irreductible—59 relacionades
amb mode/temps de l’imperfet d’indicatiu de la classe [I]. El fet que existeixin formes
intermedies sense el segment aproximant sembla indicar la presencia de solucions hiátiques

39 Yiaplana (1999) afegeix encara el morf /ja/, relacionat amb mode/temps, a les representacions de
mode/temps deis verbs de la classe [I]. Els arguments indicats en aquest parágraf semblen, pero, desestimar
aquesta proposta en la present descripció.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d’Áncu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarn, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Pones. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I,litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Ealset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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situades al bell mig del procés, que s’acompliria amb la inserció d’una epéntesi antihiática.
D’altra banda, solucions del tipus [moléje], [plajiéje], [plajiéje]... (a Lleida-87 i a la Granadella-

90) fan pensar en simplificacions d’unes formes hipotétiques moleva, planyeva, rebeva... —que es

manifesten efectivament en altres localitats occidentals—, la consonant espirant de les quals
s’ha elidit. La situació hiática generada s’ha resolt, dones, amb un segment antdhiátic. Cal
observar que 1’elisió que pot experimentar la consonant espirant en els verbs de la classe [III]
mai no dona lloc a les solucions esmentades en els verbs de la classe [II], peí fet que la vocal
temática és una i (dormiva - dormid).

Quant a les terminacions verbals, el BDLC (X, 216-217) ofereix informado sobre algunes
localitats: així, a Gandesa-93, l’imperfet sovint elideix la labial i la -a esdevé [e] en la la persona

i [e] en la resta. Aqüestes terminacions són extrapolables també al condicional. LaFV, pero,

presenta una 3a persona amb [e] en la classe [I] i amb [e] a l’imperfet d’indicatiu i al
condicional de les altres classes. Aquesta discrepancia podría ser atribuida a un error de

transcripció. D’altra banda, a Falset (BDLC X, 219), la vocal final de l[-pl] i 3[-pl] de

l’imperfet i del condicional es realitza [e], pero les altres persones es pronuncien amb [e].

Riba-roja-92 i Tortosa-95 (BDLC, X, 221), per bé que coincideixen en alguns aspectes,

difereixen en la pronúncia de la -a de la 3a persona de l’imperfet i del condicional —amb [e] a

Riba-roja-91 i amb [a] a Tortosa-95. Peí que fa a Sant Martí de Riucorb-88 (BDLC X, 225), les
terminacions de l’imperfet i del condicional coincideixen amb les presentades en LaFV: [a],

[es], [e], [am], [aw], [en]. La pronúncia de les desinéncies de les dues primeres persones del

plural és extensible a l’imperfet de subjuntiu. Tot i que l’imperfet d’indicatiu de Ponts (BDLC
X, 232) conserva en LaFV la labial medial, Alcover en el Hollétí indica que el de la la

conjugado de vegades perd la -b- i acaba en [-áje]. Aquesta terminado és aplicable al verb anar

—cf. LaFV IV, 309—, pero no al verb cantar.

Quant al vocalisme, Alcover (1908c) assenyala unes realitzacions nasals i fosques de les aa i ee

átones fináis, que transcriu sempre com a [o]. En l’área occidental, aquest so es pot trobar a

Isavarre-64, Alós d’Áneu-63, Boí-66, la Torre de Cabdella-70 i la Pobla de Segur-75. En

particular, a Isavarre-64 (BDLC, III, 311), la a átona final es pronuncia en les formes verbals i

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. lísterrí dWneu. 66. Boí, 67. Andorra la Y ella, 68. Idavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Forre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, /5. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Iremp, 78.
Benavarrí, "9. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Scgre, 82. lamarit de Iditera, 83. Balaguer, 84. Pradcll de Sio,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I .leída. 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc. 92. B'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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en molts mots quasi com a o tancada —o castellana— (mirabo, mirario, miréso, tenibó). Atés que,

segons Alcover, aquesta pronúncia afecta també l’ámbit nominal, sembla tractar-se d’un
fenomen general i definit per regla. A Esterri d’Aneu-65, en relació amb la -a final, el QC6
recull: “generalment, fan la -a ben nasal, retirant-la a [-o] i sovint la fan [-o]. La mateixa persona

un cop la fa a (nasal) i un cop la fa [-o]. La [á] és gairebé [o]”. LaFV transcriu les pronúncies
de les -aa fináis de les localitats esmentades com a [a]. La realització de la -a final també

presenta aqüestes característiques a la Torre de Cabdella-69.60 A Tamarit de Llitera-82 (BDLC
XII, 26-30), per bé que la solució de la la persona és alternant, la realització -[o] de la -a átona
en posició final absoluta afecta també la morfología nominal: [krábo] (cabra), [dono] (dona).

Per determinar la representació subjacent de les terminacions d’imperfet d’indicatiu, des d’una

perspectiva intradialectal, es prendran com a referencia les realitzacions de Bonansa-71 i
Benavarri-78, que presenten una realització fonética única a totes les persones. Tenint en

compte l’aplicació d’una regla que converteix tota /a/ en síl-laba travada en [e], es justificaran
les solucions de les persones 2[-pl] i l,2,3[+pl] en les localitats que presenten una [e] en

aquests contextos —cf. Viaplana (1994,1996a).

D’altra banda, les variacions que experimenta la la persona es poden relacionar amb la

pronúncia que pot adoptar el segment final -a en l’ámbit de la morfología nominal. Semblen
confirmar aquest fet les breus referéncies que apareixen en el BDLC i en els quadems de camp

d’Alcover. En darrer terme, el tancament sistemátic de la [e] en la 3a persona, que també
ocorre en valencia, es pot justificar per l’aplicació d’una regla fonológica morfológicament
condicionada,61 per raó que només ocorre en les terceres persones de tots els temps (present

60 “Aquesta [-a] és tan fosca que sona com [-o]; el mateix succeeix en les desinéncies -ia, -a (subjtintiu) i -esa”;
(QC9).

61 Des d’un punt de vista historie, la realització [e] de la 3a persona del present d’indicatiu, de l’imperfet
d’indicatiu i del condicional en algunes varietats nord-occidentals i valencianes és encara de difícil justificació. Cal
recordar que la conversió de la -a final llatina en -e és sistemática quan es troba en síl-laba travada, pero no quan
es troba en posició final, que s’hauria de mantenir com a -a. El tractament que rep la -a final de 3a persona quan
esdevé -e sembla que respongui al fet que es consideri encara travada per la -(A)T originaria. Aquesta -t, pero, cau
en époques primerenques a causa d’una certa feblesa, per bé que el francés la va conservar fins ais segles XII i
XIII (Váánánen 1968: 120) i el comportament esperable hauria de ser, dones, -a, sense que experimentés la
influéncia de la consonant dental final. Una certa explicado d’aquesta modificado de la 3a persona podría trobar-
se en una voluntat de distingir la la persona de la 3a i evitar, així, el sincretisme que es generaría —sincretisme,
d’altra banda, que és perfectament tolerar en altres varietats. Tot amb tot, el fet que el tancament es produeixi en
la 3a persona sembla justificar, des d’un punt de vista sincrónic, l’acció de la regla fonológica morfológicament
condicionada postulada i que será aplicable també a la majoria de parlars valencians.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esterri d'Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclla, 68. I.lavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. 3. Sort, 74. la Seu dT’rgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, ”7. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I-litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. J,leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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d’indicatiu i condicional), que compten amb aquest mateix context —cf. Viaplana (1994,
1996a).62

Pot ocórrer que en algunes localitats s’observi una apandó constant de la [e] en totes les

persones de l’imperfet d’indicatiu i del condicional. En aquest cas, i atés que no existeix
altemanca, una primera visió de carácter intradialectal considerada l’existéncia d’una forma

subjacent /e/, que no experimenta aleshores cap de les regles esmentades. Com es veurá mes

endavant, aquest fet tindrá lloc, en valencia, a Llíria i a Castelló —cf. Clua (1999).

Peí que fa a les realitzacions del morf relacionat amb nombre/persona de 2[-pl], es distingiran
les realitzacions fonológiques sordes de Benavarri-78 i de Tamarit-82, que, segons Alcover,
tenen una parla apitxada peí fet que pronuncien sordes totes les sibilants. En catalá occidental,
l’área de l’apitxat compren alguns indrets del Baix Aragó occidental (Rafel 1981), Maella, Fraga
i alguns pobles de l’Alta Ribagorca —cf. Recasens (1996: 268).

Cal distingir també la realització fonética de l’element vocálic indos en el segment relacionat
amb mode/temps. Existeix, d’una banda, un acord total en els resultáis de les persones 2[-pl] i

3[+pl] (solucions amb [es] i [en]), tret de Bonansa-71 i Benavarri-78, que manifiesten en

aquests contextos —i al llarg de tot l’imperfet d’indicatiu— una vocal [a]. Per contra, la resta

de persones presenten un nombre important de divergéncies. Peí que fa a l[-pl], cal distingir
les realitzacions següents:

(70)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P P

kant á J3a/pa/pa/ pá/]3e/J3£/J3o 1

kant á e 1

kant á ja/je/je 1

kant á va/ve 1

62 Molí (1991: 89) consigna que la 3a persona rep un tractament especial i divers segons les regions. En balear i
en la major part del catalá oriental es pronuncia [a], per la qual cosa és difícil de distingir si fonológicament
correspon a una a o a una e. En catalá occidental i valenciá, que distingeixen aqüestes vocals, predomina la
pronuncia amb [e], com correspon.a una vocal origináriament travada. En alguerés, pero, la vocal es pronuncia
amb [a].

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Kstcrri d’Aneu, 66. Boí, 6-. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt, ”3. Sort, T4. la Seu d L rgell, 5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. *lremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió.
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I.leida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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Les vocals fináis en posició final absoluta de frase es poden considerar variants de realització
del fonema /a/; en alguns casos, variants posteriors: [a/o]; anteriors: [e/e], centráis: [a];

posteriors nasalitzades: [á]. Aquests fenómens ocorren també en valencia i en zones del catalá
central de transició que conserven l’oposició entre /e/ i /a/ en aquest context (Recasens
1996: 94). Algunes localitats poden presentar mes d’un comportament altematiu alhora.

La persona 3[-pl] recull una part de l’altemansa que s’observava a l[-pl] —cf. (71).
(71)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P P

kant á ga/ge 3

kant á e/e 3

kant á je 3

kant á va/ve/ve 3

kant á ve 3

Les terminacions d’l[+pl] presenten una coincidencia parcial amb les de 2[+pl], motivada per

l’aparició del morf [[3o] en aquesta persona, el qual pot ser justificat per l’aplicació de la regla
de labialització i posteriorment de monoftongació, que s’aplicava també en algunes localitats
del pirinenc oriental i del catalá oriental —en aquest cas amb reducció vocálica—, i, com es

veurá més endavant, en alguerés. Altres resultats de la vocal final ([e]~[e]~[a]) són atribuibles a

l’aplicació de processos fonológics optatius, de carácter asistemátic, que transformen la /a/
subjacent en les esmentades realitzacions fonétiques.
(72)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P

kant á ]3a/[3a/[3e/J3e/]3o m

kant á e m

kant á ja/je/je m

kant á ve m

En darrer terme, les solucions de 2[+pl] presenten un nombre d’alternances més elevat que les
d’l[+pl]:

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. E.stcrri d’Áneu. 66. Boí, 6 . Andorra la Vclla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. T. Sort, 74. la Seu d’Urgell. ~5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de lolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Llítera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja dTíbre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(73)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P

kant á j3a/J3a/]3e/j3e/J3o w

kant á po
kant á e w

kant á ja/je/je w

kant á ve w

L’observació de les dades permet de postular unes formes básiques /ba/ i /va/ relacionades
amb mode/temps per a totes les persones, les quals experimenten els processos fonológics
esmentats.

Resum

RE Classe [I] RS
a t m/t n/p p t m/t n/p Estructura morfológica
X á pa/pa/pa/pa/pe/jie/po/e/ja/je/je/va/ve i[-Pi] á ba/va X+ T + M/T
X á Pa/pe/e/je/ve s 2[-pl] á ba/va z/s X+ T + M/T + N/P
X á Pa/pe/e/e/je/va/ve/ve 3[-pl] á ba/va X+ T +M/T
X á pa/pa/pe/pe/po/e/ja/je/je/ve/pe/po m l[+pl] á ba/va m X+ T + M/T + N/P
X á Po 2[+pl]
X á Pa/pa/pe/pe/po/e/ja/je/j e/ve w 2[+pl] á ba/va w X+ T + M/T + N/P
X á Pa/pe/e/je/ve n 3[+pl] á ba/va n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
El model sense extensió —cf. (74a)— presenta en tots els casos una vocal temática [í] i una
doble representado relacionada amb mode/temps: d’una banda, una realització amb

aproximant [|3] i, d’una altra, una solució vocálica única. És vigent, dones, en algunes localitats,
el manteniment de la consonant aproximant intervocálica, que actúa en els imperfets
d’indicatiu dels verbs de les classes [II] i [III].

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Kstcrri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, "3. Sort, 74. la Scu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de "Polo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. í'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(74a)
63-65 68 67/73 74« 75 76 77/79 80 81

batida batida batípo batía batípo batípe batípe batíe batípe/batíe
batipes batipes batipes perdipes batipes batipes batipes batíes batipes
batípe batípe batípe perdípe batípe batípe batípe batíe batípe
batipom batipom batipom batipom batipom batipom batípem batípem batíem

batípow batípo batipow batípow batípow batípow batípew batípew batíew

batípen batípen batípen batípen batípen batípen batípen batípen bañen

82 83 84/93 85 86-87 88 90 91/94 92 95

batípo batíe batíe batía batíe batía/batíe batíe batía batíe batía

batipes batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes

batípe batíe batíe batíe batíe batíe batíe batíe batíe batía

batíem batíem batíem batíem batíem batíam batíem batíem batíem batíem

batíew batíew batíew batíaw batíew batíaw batíew batíew batíew batíew

bañen bañen bañen bañen bañen bañen bañen bañen bañen bañen

66/69 70 71 72 78 89

perdépa perdépo perdépa perdépa perdépa perdía/perdíe
perdépes perdépes perdépes perdépes perdépes perdíes
perdépe perdépe perdépa perdépe perdépa perdíe
perdépom perdépom perdépam perdépom perdépam perdíem
perdépow perdépow perdépaw perdépow perdépaw perdíew
perdépen perdépen perdépen perdépen perdépen perdíen

Les árees geográfiques que presenten aquesta terminado són l’Alta i Baixa Ribago^a (Rafel
1980), el Pallars (Coromines 1936), la Noguera, PAlt Urgell (Russell-Gebbet 1961-1962),

l’Alguer, amb [v] (Kuen 1932/1934) i punts nord-orientals del dialecte central.64

Com es pot apreciar a (85), en una mateixa localitat poden alternar ambdues solucions —cf.
Ponts-80, Artesa de Segre-81 i Tamarit-82. Les persones 2[-pl] i 3[+pl] manifiesten
sis tematicament un tancament en [e], pero les altres persones presenten diverses altemances

63 Tot i que la solució de la la persona en LaFV és en [ía], que podría manifestar un fenomen de canvi en
marxa, les realitzacions sistemátiques de la mateixa persona d’altres temps de la mateixa classe confirmen una
realització [í'Pa], que será la que s’adoptará en aquesta descripció. Un canvi d’aquestes característiques sembla que
ocorre en les realitzacions d’imperfet d’indicatiu de Ponts-80, Artesa de Segre-81 i Tamarit-82. La presencia de
realitzacions altematives amb el segment labial i sense en determinades persones de l’imperfet d’indicatiu i la
manca de sistematicitat formal d’aquesta representació en l’imperfet de diversos verbs d’aquesta localitat, semblen
confirmar la tendencia, a comengaments de segle almenys, a la desaparició de la consonant aproximant.
Addicionalment, LaFV inclou una breu indicació de tipus generacional quant a les diverses possibilitats de
realització de l’imperfet d’indicatiu. Així, a Ponts, la solució sense labial és propia deis joves i la que conserva el
segment aproximant és la solució emprada pels vells.

64 Yeny (1983) explica la persistencia del so labial intervocálic a causa de la pressió analógica ocasionada pels
verbs de la I conjugació.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri. 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts, 81. Artesa de Segrc, 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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vocáliques, que, en principi, coincideixen amb les de la classe [I]. S’observen, pero,

modificacions en els resultáis d’l[-pl] d’Andorra-67, la Torre de Cabdella-70, la Seu d’Urgell-
74, Sant Salvador de Toló-79, Tamarit-82, Balaguer-83, i a 3[-pl] a Gandesa-93. Quant a les
realitzacions d’l,2[+pl], les solucions en [|3o] alternen amb [J3e], [e], [a], [e] i []3a]. El model de

perdre, que completa les localitats en qué batre no fou recollit, manifesta en algunes localitats la

presencia d’una vocal temática [é], la qual va seguida en tots els casos d’un morf relacionat
amb mode/temps que inclou el segment labial. Aquesta vocal temática es constatará també en

les realitzacions del verb benre.

Els imperfets d’indicatiu dels verbs de la classe [II] manifesten un domini numéric de la [í]
temática sobre la [é] temática: doleva (solament a Bonansa-71, Benavarri-78), moleva (Bonansa-

71, el Pont de Suert-72, Sort-73), planyeva (Bonansa-71, Benavarri-78), rebeva (Boí-66, Vilaller-
69, Bonansa-71), meteva (Boí-66, la Torre de Cabdella-70, Benavarri-78), temeva (Benavarri-78),
valeva (Boí-66, Vilaller-69, la Torre de Cabdella-70, Bonansa-71, el Pont de Suert-72), enfront
de solucions majoritáries amb -iba o -ia.

El model amb extensió velar —cf. (74b)— presenta diverses solucions, motivades, en alguns
casos, per una al-lomorfia en el radical, ja observada en les realitzacions de gerundi, pero
també per l’adopció de l’increment velar (cf. Vilaller-69 i Bonansa-71).
(74b)
63-65 66 68 69 70 71 72 73 74 75

beíjJa bejéjla beí[3a beyépa bejépo beyépa bejépa beipo bepipo beipo
beiJ3es bejépes beipes beyé[3es bejépes beyépas bejépes beipes bepipes beipes
beí]3e bejépe beipe beyé^e bejépe beyépa bejépe beipe bepipe beipe
beipom bejépom beipom beyépom bejépom beyépam bejépom beipom bepipom beipom
beí[3ow bejépow beipo beyépow bejépow beyépaw bejépow beipow bepipow beipow
beipen bejépen beipen beyépen bejépen beyépan bejépen beipen bepipen beipen

76 77 78 79 80/84 82 83 86/90

beipe bepie/bée/beipe beywépa beipe béje beipa/beipo béje/beie béje
beipes bepies/bées/beipes beywépas beipes béjes beipes béjes/beies béjes
beipe bepie/bée/beipe beywépa beipe béje beipe béje/beie béje
beipom bepiem/béem/beipem beywépam beipem béjem beipem béjem/beism béjem
beipow bepiew/béew/beipew beywépaw beipew béjew beipew béjsw/beiew béjew
beipen bepien/béen/beipen beywépan beipen béjen beipen béjen/beien béjen

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarrc, 65. Ustcrri d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilallcr, /O. la lorre de
Cabdclla, 71. Bonansa. "*2. el Pont de Suert, ~3. Sort, ™4. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, . Iremp, /8.
Benavarri, 79. Sant Salvador de doló, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Iamarit de 1-litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sio,
85. Cervcra. 86. Bcllpuig. 87. J.lcida. 88. Sant Martí de Riucorb, 89. I-raga, 90. la Granadclla. 91. Riba-roja d’l-bre. 92. Falsct.
93. Gandcsa. 94. Calaceir. 95. Tortosa.
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85 87 88 89 67/74 91 92

bepia/béja bepíe/béje béja bepia/bepie beJJiJJa bejiía/beia bejJíe/bevíe
bejlíes/béjes bepíes/béjes béjes beJJíes bepipes bepies/beíes bepies/bevíes
bepie/béje bepíe/béje béje beJ3íe beJ3iJ3e be|íie/beíe beJJie/bevie
be|3íam/béjam bepíem/béjem béjam bepíem bejiíjlom bejííem/beiem bejliem/bevíem
bepíaw/béjaw bepíew/béjew béjaw beJJíew bepí^ow be|3íew/beíew be|5íew/bevíew
bejJien/béjen bepíen/béjen béjen bepíen be|ü|3en beJ3íen/beien be|3ien/bevien

93 94 95

bejJíe bevía beJJía
be(Jies bevíes beJJíes
bejJíe bevíe bejlía
bejJíem bevíem beJJíem
bejüew beview bejüew
beJJien bevíen bevíen

Ariibats en aquest punt, els resultáis del verb beure són contrastáis amb els del verb deure, per
tal de destriar els comportaments generalitzables. Les dades de (74c) reflecteixen les
terminacions extrapolables a tots els verbs que pertanyen a la subclasse [II,+ext].

(74c)
63-65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

dei^a dejépa depipa deipa deyépa dejépo deyépa dejépa deípo depípo deípo
ípes épes ipes ipes yépes épes yépas épes ipes ípes ípes
iPe épe íPe ÍPe yépe épe yépa épe ÍPe ÍPe íPe
íPom épom iPom íPom yépom épom yépam épom IPom íPom íPom
íPow épow ipo ipo yépow épow yépaw épow íPow íPow íPow
íPen épen íPen íPen yépen épen yépan épen íPen íPen íPen

76 77 78 79 80/84 82 83 86/90 85 87

deípe deípe deywépa deípe déje deípo/depío déje/deíe déje depía/déja depíe/je
ípes ípes épas ípes jes ípes jes/íes jes íes/jes íes/jes
íPe íPe épa íPe je íPe je/íe je íe/je íe/je
íPom íPem épam íPem jem ípem jemAem jem íam/jam íem/jem
íPow íPew épaw íPew jew ípew jew/íew jew íaw/jaw íew/jew
íPen íPen épan íPen jen íPen jen/íen jen íen/jen íen/jen

88 89 91 92 93 94 95

depía depía depía devíe depíe devía depía
íes íes íes íes íes íes íes

íe íe íe íe íe íe ía

íam íem íem íem íem íem íem

íaw íew íew íew íew íew íew

íen íen íen íen íen íen íen

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Yilaller, ~0. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 2. el Pont de Suert, . 3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, "7. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig. 87. 1.leída, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Ealsct,
93. Gandesa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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Les dades de (74c) indiquen cinc possibles terminacions d’imperfet d’indicatiu —al marge de
les realitzacions fonétiques de la vocal átona i del polimorfisme de l’arrel— en les diferents
localitats de Tarea occidental.

En primer lloc, una terminació /í+ba/, que incorpora una tema /í/, i un segment relacionat
amb mode/temps /ba/ (Alós d’Aneu-63, Isavarre-64, Esterri d’Áneu-65, Andorra-67,

Llavorsí-68, Sort-73, la Seu-74, la Pobla de Segur-75, Organyá-76, Tremp-77, Sant Salvador de
Toló-79, Tamarit-82).

En segon lloc, una terminació /é+ba/, que incorpora una tema /é/, i un segment relacionat
amb mode/temps /ba/ (Boí-66, la Torre de Cabdella-70, el Pont de Suert-72, Benavarri-78).

En tercer lloc, una terminació /g+é+ba/, que incorpora una extensió velar, un tema /é/ i un

segment relacionat amb mode/temps /ba/ (Vilaller-69, Bonansa-71). La presencia de
Tincrement velar a l’imperfet d’indicatiu pot justificar-se com un fenomen d’expansió

intraparadigmática; és a dir, dins l’ámbit del mateix verb.

En quart lloc, una terminació /i+a/, que incorpora una tema /í/, i un segment relacionat amb

mode/temps /a/ (Cervera-85, Lleida-87, Sant Martí de Riucorb-88, Fraga-89, Riba-roja-91,
Flaset-92, Gandesa-93, Calaceit-94, Tortosa-95).

En cinqué lloc, s’observa una realització fonética [béje] o [béje] (o [déje] o [déje]), segons la
localitat. Si es comparen les solucions d’imperfet d’indicatiu d’altres verbs pertanyents a la
mateixa classe verbal en les mateixes localitats, els resultats són els següents: moldre [moléje],

valdré [baléje], prendre [prenéje], temer [teméje]. Totes aqüestes dades semblen indicar l’adjunció
a l’arrel d’un segment temátic /é/ i d’un segment relacionat amb mode/temps, /a/ o potser

/ba/, que hauria perdut l’element bilabial i en lloc seu s’hauria incorporat un segment
antihiátic.

En el cas de benre o deure, la solució és més problemática peí fet que si s’aplica la mateixa
terminació cal postular una realització fonética [béje], que hauria de partir d’una possible

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri d?Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la Torre de
Cabdclk, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, "4. la Seu dT'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1 .litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. BeUpuig. 87. I.leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falset.
93. Condesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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realització subjacent /béb+é+ba/ o /béb+é+a/. Aqüestes estructures, en eliminar els

segments bilabials préviament espirantitzats, haurien donat lloc a una hipotética forma *[bééa],
que hauria reduit, d’una banda, les dues vocals idéntiques, i, d’una altra, hauria inserit una
epéntesi antihiática. L’abséncia d’epéntesi sembla justificar el resultat [bée] de Tremp.

Si aquesta solució pot resultar explicativa per al cas [béje] no ho és tant —almenys
inicialment— per a la solució [béje] de Balaguer-83 i Pradell de Sió-84, a causa de l’obertura de
la vocal tónica, que es pot identificar amb la vocal de l’arrel —cf. l’arrel [bék] a l[-pl] del

present d’indicatiu. En aquest cas, es podría pensar en un procés de reducció de les dues
vocals [é] i [é] en favor de la vocal tónica de l’arrel.65

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í/é pa/pa/pa/pe/po/a/a/a/d[3á i[-Pi] í/é ba/a X+ T + M/T

X í/é Pe/e s 2[-pl] í/é ba/a z/s X+ T + M/T + N/P

X í/é Pa/pe/a/e/e 3[-pl] í/é ba/a X+ T +M/T

X í/é Po/pe/e/e m 3[-pl] í/é ba/a m X+T+ M/T + N/P
X í/é Po l[+pl]
X í/é Pe/po/a/e/e w 2[+pl] í/é ba/a w X+T + M/T + N/P
X í/é Pe/e n 3[+pl] í/é ba/a n X4- T + M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
a ext t m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X í pa/pa/pa/pe/po

/a/a/a/e/pá
l[-pl] í ba/a X+ T + M/T

X a/e/e l[-pl] a X+ M/T

X y/yw é Pa l[-pl] 9 é ba X+ E + M/T

X í Pe/e s 2[-pl] í ba/a z/s X+ T + M/T + N/P

X y/yw é Pa/pe s 2[-Pl] 9 é ba z/s X+ E + M/T + N/P

X í Pe/a/e/e 3[-pl] í ba/a X+ T + M/T

65 D’altra banda, la tonicitat en el radical recorda el comportament d’un subgrup de verbs que, en el dialecte
central, manifesten un comportament similar —[deja], [kéja], [réja]. Aquests casos poden justificar-se a partir de
dues altematives. La primera planteja la possibilitat d’tma irregularitat en l’accentuació, de manera que el
manteniment del radical tónic —és a dir, sobre el qual no actui' la regla de desaccentuació— hagi generat la
semivocalització de la vocal temática subjacent /ds+í+a/ —» [deja]. L’altra alternativa considera una irregularitat
per manca d’actuació de la regla morfológica que insereix la vocal temática. Així, a partir d’una realització
subjacent [dé+0+a], amb caiguda previa de l’element espirant de l’arrel, es genera una solució [déa], que pot
incorporar una epéntesi antihiática, per véncer el contacte entre dues vocals fortes.
Davant d’aquestes explicacions altematives, la primera opció —l’incompliment de la regla de desaccentuació—

sembla la més explicativa des d’un punt de vista general i és aplicable també a l’agrupació de verbs dir, caure, riure,
el comportament deis quals és comú a diverses árees dialectals.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d'Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yclla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Bcnavaró, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cerrera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Ealset,
93. Gandcsa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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X y/yw é [3a/pe 3[-pl] 9 é ba X+ E + M/T + N/P

X e 3[-pl] a
X+ M/T

X í Po/a/e/e m l[+pl] í ba/a m
X+ T + M/T + N/P

X e/a/e/e m l[+pl] a m X+ M/T + N/P

X Y é Pa/po m l[+pl] 9 é ba m X+ E + T+ M/T + N/P

X yw é Pa m l[+pl] 9 é ba m X+ E + T+ M/T + N/P

X í Po w 2[+pl] í ba w X+ T + M/T + N/P

X e/a/e/e w 2[+pl] a w X + M/T + N/P

X Y é Pa/po w 2[+pl] 9 é ba w X+ E + T+ M/T + N/P

X yw é Pa w 2[+pl] 9 é ba w X+ E + T+ M/T + N/P

X í Pe/e n 3[+pl] í ba n X + T + M/T + N/P

X Y/YW é Pa/pe n 3[+pl] 9 é baa n X+ E + T+ M/T + N/P

Classe [III]
Deixant de banda l’aHomorfia en el radical, les realitzacions dels segments relacionats amb

mode/temps de la classe sense extensió —cf. (75a)— experimenten, en general, coincidencia
amb les de la classe [II], tret de la persona l[-pl], a Tamarit-82 i a Balaguer-83. Les alternances

presentades en aquesta subclasse són de la mateixa naturalesa que les de la classe [II]. Peí que
fa a la subclasse [III+ext], cal destacar la incorporació d’un segment velar [iy] a Bonansa-71,

que alterna amb la realització majoritária. Aquest fet sembla indicar, com ocorria en algunes
localitats amb el verb beure, una tendencia a l’expansió del segment velar a una altra classe
verbal —en aquest cas a [III,+ext] pero no a [III,-ext] (*dormigueva)—, aparentment sense
una funcionalitat específica —marca de nombre/persona o de mode/temps, que es podia
allegar en el cas del present d’indicatiu o del present de subjuntiu i de l’imperfet de
subjuntiu—, pero que ocupa, estructuralment, el forat corresponent a extensió.
(75a)
63/65-66 64 67/73-74 68 70 71/78 69/72

dormípa durmípa dormípa dormípa durmípo dormípa dormípa
dormípes durmipes dormípes dormípes durmípes dormípas dormípes
dormípe durmípe. dormípe dormípe durmípe dormípa dormípe
dormíPom durmípom dormípom dormípom durmípom dormípam dormípom
dormipow durmípow dormípow dormíPo durmípow dormípaw dormípow
dormípen durmípen dormípen dormípen durmípen dormípan dormípen

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Y ella, 68. Llavorsí, 69. \ ílaller, '0. la Torre de
Cabdclla, "1. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, - Tremp, 78.
Benavarri. ~9. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig. 87. ].leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadilla, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. balsct.
93. Gandesa. 94. Calaccit. 95. Tortosa.
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75 76 77 79 80 81 82 83

dormido dormipe dormipe dormipe dormipe dormíe dormípa durmíe

dormipes dormipes dormipes dormipes dormipes dormíes dormipes durmíes

dormipe dormíPe dormipe dormipe dormipe dormíe dormipe durmíe

dormtpom dormíPom dormípem dormípem dormípem dormíem dormípem durmíem

dormipow dormíPow dormípew dormípew dormípew dormíew dormípew durmíew

dormípen dormípen dormípen dormípen dormípen dormíen dormípen durmíen

84 85/88 86-87 89 90 91 92 93

dormíe dormía dormíe dormía/dormíe dormíe dormía dormíe dormíe

dormíes dormíes dormíes dormíes dormíes dormíes dormíes dormíes

dormíe dormíe dormíe dormíe dormíe dormíe dormíe dormíe

dormíem dormíam dormíem dormíem dormíem dormíem dormíem dormíem

dormíew dormíaw dormíew dormíew dormíew dormíew dormíew dormíew

dormíen dormíen dormíen dormíen dormíen dormíen dormíen dormíen

94 95

dormía dormía

dormíes dormíes

dormíe dormía

dormíem dormíem

dormíew dormíew

dormíen dormíen

Els segments relacionats amb mode/temps de la subclasse amb extensió —cf. (75b)— són

quasi coincidents amb els de la classe sense extensió.66 Cal destacar una realització alternativa

que apareix a Artesa-81 i una nova solució alternant amb extensió velar [iy], que ocorre a

Bonansa-71, pero que no apareixia en la subclasse sense extensió.

(75b)
63-66 67/73-74 68 69/72 70/75 71 76 77

partípa partípo partípa partípa partípo partípa/partiyépa partípe partípe
partípes partípes partípes partípes partípes partípas/partiyépas partípes partípes
partípe partípe partípe partípe partípe partípa/partiyépa partípe partípe
partípom partípom partípom partípom partípom partípam/partiyépam partípom partípem
partípow partípow partípo partípow partípow partípaw/partiyépaw partípow partípew
partípen partípen partípen partípen partípen partípan/partiyépan partípen partípen

66 Les realitzacions d’imperfet del verb bullir coincideixen, amb petites modificacions —cf. 1 [-pl] del Pont de
Suert-72, Tamarit-82 i Fraga-89 en LaFl' (III, 210)—, amb les de les classes anteriors. En cap indret no apareix
un increment velar.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Estcrri d’Aneu, 66. Boí, 6~. Andorra la Yclla, 68. Liavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ”3. Sort, 74. la Seu d’UrgclI. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, ~7. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de ]litera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió.
85. Cervcra, 86. Bcllpuig, 87. 1 leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’IIbre, 92. Falsee
93. Gandesa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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78 79 80 81 82 83-84/86-87 85/88 89

partíjpa partipe partipe partípe/partíe partipa partíe partía partía/partíe
partí]3as partipes partipes partipes/partles partipes partles partíes partíes
partida partípe partipe partipe/partle partipe partíe partíe partíe
partiJ3am partipem partipem partípem/partíem partipem partÍEm partíam partíem
partíJ3aw partipew partipew partipew/partlew partipew partÍEw partíaw partíew
partl|3an partipen partipen partipen/partlen partipen partíen partíen partíen

90 91 92 93 94 95

partíe partía partíe partíe partía partía
partíes partíes partíes partíes partíes partíes
partíe partíe partíe partíe partíe partía
partíam partíem partíem partíem partíem partíem
partíew partíew partíew partíew partíew partíew
partíen partíen partíen partíen partíen partíen

Resum

RF Subclasse [111,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í J3a/pa/J3a/J3e/J3o/a/a/e i [pi] í ba/a X+ T + M/T
X í Pa/pe/e s 2[-pl] í ba/a z/s X+ T + M/T + N/P
X í Pe/a/e/e/pa 3[-pl] í ba/a X+ T +M/T
X í pa/pe/pe/po/a/e/e m l[+pl] í ba/a m X+ T + M/T + N/P
X í Po 2[-pl]
X í Pa/pe/pe/po/a/e/e w 2[-pl] í ba/a w X+ T + M/T + N/P
X í Pa/pe/e n 3[+pl] í ba/a n X+ T + M/T + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p Estructura morfológica
X 0/iy í/é pa/pa/pa/pe/po/a/a/e i[-Pi] 0/ig í/é ba/a X+ (E) + T + M/T
X 0/iY í/é Pa/pe/e s 2[-pl] 0/ig í/é ba/a s X+ (E) +T + M/T + N/P
X 0/iY í/é Pe/a/e/e/pa 3[-pl] 0/ig í/é ba/a X+ (E) +T +M/T
X 0/iY í/é Pa/pe/pe/po/a/e/e m l[+pl] 0/ig í/é ba/a m X+ (E) + T + M/T + N/P
X í Po 2[-pl]
X 0/iY í/é Pa/pe/pe/po/a/e/e w 2[-pl] 0/ig í/é ba/a w X+ (E) +T + M/T + N/P
X 0/iY í/é Pa/pe/e n 3[+Pl] 0/ig í/é ba/a n X+ (E) + T + M/T + N/P

63. AIós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. I-'stcrri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclla, 68. IJavorsí, 69. Vílaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgeil, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. I remp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de 1 ditera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig. 87. 1 deida. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’P.bre, 92. Falsct,
93. Gandcsa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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Models verbals: impetfet d’indicatiu
Classe [I]: 3 models
63-69/70-77/79-81/83-
87/89-90/91/94

78/82 88/92-93/95

ába ába áva

ábaz ábas ávas

ába ába áva

ábam ábam ávam

ábaw ábaw ávaw

ában ában ávan

Subclasse [II,-ext]: 7 models (perdre)
63-65/67-68/73-77/79 80 81 82 83-95 66/69-72 78

iba ia iba/ia iba ia éba éba

íbaz iaz ibaz ibas iaz ébaz ébas

iba ia iba iba ia éba éba

íbam ibam iam iam iam ébam ébam

íbaw ibaw iaw iaw iaw ébaw ébaw

iban iban ian ian ian éban éban

Subclasse [II,+ext]: 7 models
63-65/67-68/73-76/79 82 66/70/72 69/71 77 78 80/83-84-95

iba iba éba géba ia/íba géba ia

ibaz ibas ébaz gébaz iaz/íbaz gébas iaz

iba iba éba géba ia/iba géba ia

ibam ibam ébam gébam iam/ibam gébam iam

ibaw ibaw ébaw gébaw iaw/ibaw gébaw iaw

iban iban éban géban ian/iban géban ian

Subclasse [III, -ext]: 3 models Subclasse [III,+ext]: 5 models
63-77/79-80/82 78/82 81/83-95 63-70/72-77/79-80/82 78/82 71 81 83-95

iba iba ia iba iba iba/igéba iba/ia ia

ibaz ibas iaz ibaz ibas ibaz/igébaz ibaz/íaz iaz

iba iba ia iba iba iba/igéba iba/ia ia

ibam ibam iam ibam ibam ibam/igébam ibam/iam iam

ibaw ibaw iaw ibaw ibaw ibaw/igébaw ibaw/iaw iaw

iban iban ian iban iban iban/igéban iban/ían ian

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis (classes [I], [II], [III])
2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d’Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclla, 68. I.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Ditera, 83. Balaguer, 84. Pradcll de Sió,
85. Cer\’era, 86. Bellpuig, 87. Llcida. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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5. Labialització de /a/ seguida de [m]/[w] (localitats 63-65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76)
6. Monoftongació ow > o (localitat 68)
7. Elisio d’aproximant (procedent de /b/ o /v/ entre vocals)
8. Inserció d’epéntesi antihiática
9. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final

de 3a persona (/a/ [e] / ##) (localitats 63-65, 67,68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79-81, 82-

91/94).
-Manca l’aplicació de la regla de desaccentuació

Processos optadus:
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de /a/ (—> [á]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—»[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.3.2.2. Imperfet de subjuntiu
Classe [I]

L’imperfet de subjuntiu manifesta alternances peí que fa a l’aparició del segment extensió. El
Pont de Suert-72 i Tortosa-95 introdueixen unes formes alternaüves amb extensió velar—[ey]

i [iy], respectivament—, que són atípiques en els verbs de la classe [I]. La vocal temática
dominant és [é], pero també pot aparéixer [á], de manera alternativa, a Bonansa-71, la Seu-74,

Tremp-77 i Calaceit-94. Peí que fa ais morfs relacionats amb mode/temps, s’observen diverses

discrepáncies de carácter morfológic, que poden experimentar, al seu tom, modificacions

fonétiques.

Les divergéncies a nivell fonétic depenen de la persona gramatical. Així, les persones 2[-pl] i
3[+pl] mostren les realitzacions més estables dels morfs relacionats amb mode/temps, els

quals poden teñir les representacions subjacents següents: /sa+z/ /sa+n/, /ra+z/ /ra+n/,

/si+z/ /si+n/. Per contra, l[-pl] presenta les alternances següents: [s], [sa], [sa], [so], [sá], [se],

[sa], [se] i [ra], de les quals /s/, /sa/, /se/ i /ra/ tenen carácter morfológic; la resta són
variacions contextuáis del fonema /a/, les quals, en ser de carácter asistemátic i no

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Listerri dWneu, 66. Bou 67. Andorra la Yella, 68. IJavorsí, 69. Yilaller, /O. la lorrc de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. ~5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Iremp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Marti de ltiucorb. 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja dT.bre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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generalitzables a exemples provinents de la morfología nominal, són explicables a partir de
regles fonológiques de carácter optatiu.

Els segments relacionats amb mode/temps de les persones l,2[+pl] manifesten les
realitzacions [si], [se], [so], [se], [re], [sa] i [so]. Les dues darreres solucions són atribuides a un

procés de labialització de la vocal /a/, que, a 2[+pl], com a l’imperfet d’indicatiu, pot arribar a

una monoftongació en [o], a través d’un procés [o\v] > [o]. Finalment, 3[-pl] manifesta una

alternaba menor ([se]~[sa]) en relació amb la representació del segment de mode/temps [s],

que és la solució majoritária. Es tracta de realitzacions alternants a Benavarri-78 i a Tortosa-95,

respectivament. Finalment, el morf [re] apareix a Calaceit-94.

L’observació de les dades de (76) manifesta l’existéncia de diverses solucions altematives en

una mateixa localitat. Des d’un punt de vista intradialectal, les diferents realitzacions

fonétiques es poden remetre a tres formes básiques generáis: /sa/, que pot experimentar

l’aplicació de diverses regles fonológiques, /ra/, que ocorre en una zona fronterera amb el
valencia, i /si/, de carácter minoritari. Quan s’esdevé que en una localitat existeixen
realitzacions sistemátiques, sense alternaba, del morf [se] a totes les persones de l’imperfet de

subjuntiu, és raonable de postular una forma básica /se/, que no experimenta l’acció de cap

de les regles fonológiques esmentades. Aquesta solució només ocorre a Benavarri-78. Si, en
canvi, hi ha alternaba fonética en les diverses persones, s’opta per una realització /sa/,
general des d’un punt de vista intradialectal.

(76)
63-65 66 68 69 70/75 72 76

kantésa kantésa kantésa kantéso kantésá/kanteyésá kantése

kantéses kantéses kantéses kantéses kantéses kantéses/kanteyéses kantéses

kantés kantés kantés kantés kantés kantés/kanteyés kantés

kantésom kantésom kantésom kantésom kantésom kantésom/kanteyésom kantésom

kantésow kantésow kantéso kantésow kantésow kantésow/kanteyésow kantésow

kantésen kantésen kantésen kantésen kantésen kantésen/kanteyésen kantésen

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Hstcrri d’Aneu, 66. Boí. 67. Andorra la Vella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Pont#. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió.
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I.lcida, 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Fraga. 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. F'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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67 73/79 71/77 74 78 85
kantésa kantésa kantás/kantés kantás/kantés/kantésa kantés/kantése kantés/kantésa
kantéses kantéses kantáses/kantéses kantáses/kantéses kantéses kantésis
kantés kantés kantás/kantés kantás/kantés kantés/kantése kantés
kantésom kantésom kantásem/kantésem kantásom/kantésom kantésem kantésam/kantésim
kantésaw kantésow kantásew/kantésew kantésaw kantésew kantésaw/kantésiw
kantésen kantésen kantásen/kantésen kantásen/kantésen kantésen kantésin

80 81/86-87/90 82 83 84/93 88

kantése kantése kantéso kantése kantése kantésa

kantéses kantéses kantéses kantéses kantéses kantéses

kantés kantés kantés kantés kantés kantés

kantésam kantésem kantésem kantésem kantésem kantésam

kantésaw/kantéso kantésew kantésew kantésew kantésew kantésaw

kantésen kantésen kantésen kantésen kantésen kantésen

89 91 92 94 95

kantésa/kantése kantésa kantés kantára kantés/kantésa/kantiyés/kantiyésa
kantéses kantéses kantésis kantáres kantéses/kantiyéses
kantés kantés kantés kantáre kantés/kantésa/kantiyés/kantiyésa
kantésem kantésem kantésim kantárem kantésem/kantiyésem
kantésew kantésew kantésiw kantárew kantésew/kantiyésew
kantésen kantésen kantésin kantáren kantésen/kantiyésen

Resum

RF Classe [I] RS
a ext tcm m/1 n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X á ra i[-Pi] á ra X+ T+ M/T

X á/é s l[-p!| á/é s X+ T + M/T

X é ss/sa/sa/sá/se/se/so 1[-P1] é sa/se X+ T + M/T + N/P

X ey é sá l[-pl] eg é sa X+ E+ T+ M/T

X ¡Y é s/sa l[-pl| ¡g é s/sa X+ E + T + M/T + N/P

X á re/se s 2|-pl) á ra/sa y. X+ T + M/T + N/P

X é se/si s 2|-pl| é se/si ■¿/s X+ T + M/T + N/P

X ey/iy é se $ 2[-pl| eg/ig é sa y X+ E + T + M/T + N/P

X á re 3|-pl| á ra X+ E + T + M/T + N/P

X é sa/sa/sa/sá/se/se/so/s 3|-pl| é sa/se/s X+ T + M/T

X ey é s 3|-pl] eg é s X+ E + T + M/T

X ¡Y é s/sa 3[-pl] •g é s/sa X+ E + T + M/T

X á re/se/so m l|+pl] á ra/sa m X+ T + M/T + N/P

X é sa/sa/se/se/si/so m I|+Pl| é sa/se m X+ T + M/T + N/P

X ey é SO m l[+pl] eg é sa m X+ E + T + M/T + N/P

X >Y é se m l[+pl] íg é sa m X+ E + T + M/T + N/P

X á re/se w 2[+pl) á ra/sa w X + T + M/T + N/P

X é sa/sa/se/se/si/so w 2[+pl| é sa/se/si w X+ T + M/T + N/P

X é so 2[+Pl| é sa w X+ T + M/T + N/P

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilaller, 70. la lorrc de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgeíl, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Ircmp, 78.
Benavarri, "79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de I .litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Pbre, 92. Palset,
93. Gandesa, 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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X ey é so w 2[+pl] eg é sa W X+ E + T + M/T + N/P

X ¡Y é se w 2[+pl] ¡g é sa w X+ E + T + M/T + N/P

X á re/se n 3[+pl] á ra/sa n X+ T + M/T + N/P

X é se/si n 3[+pl] é sa/se/si n X+ T + M/T + N/P

X ey/iy é se n 3[+pl] eg/ig é sa n X+ E + T + M/T + N/P

Classe [II]

Algunes terminacions de la subclasse sense extensió —cf. (77a)—, com ocorre en el present
de subjuntiu, adopten un increment velar —majoritáriament [iy], pero que també pot ser [g].
En aquest darrer cas es produeix una assimilació en la consonant oclusiva final del radical.

Aquest fet ocorrerá també en el present de subjuntiu de Lleida-87.

(77a)
63-65 68 73 75 76 77 79

batiyésa batiyése batiyésa batiyéso batése batés/batiyés batésa

batiyéses batiyéses batiyéses batiyéses batéses batéses/batiyéses batéses

batiyés batiyés batiyés batiyés batés batés/batiyés batés

batiyésom batiyésom batiyésom batiyésom batésom batésem/batiyésem batésem

batiyésow batiyésow batiyésow batiyésow batésow batésew/batiyésew batésew

batiyésen batiyésen batiyésen batiyésen batésen batésen/batiyésen batésen

67/74 80 81/86 82 83 84 85

batése batése batése batéso/batiyéso batés/batése batése batés/batésa

batéses batéses batéses batéses/batiyéses batéses batéses batésis

batés batés batés batés/batiyés batés batés batés

batésom batésam batésem batésem/batiyésem batésem batésem batésam/batésim

batésow batésaw batésew batésew/batiyésew batésew batésew batésaw/batésiw

batésen batésen batésen batésen/batiyésen batésen batésen batésin

87 88 90 91 92 93

baggése/batiyése batésa batése/batiyése batésa batés batiyése
baggéses/batiyéses batéses batéses/batiyéses batéses batésis batiyéses
baggés/batiyés batés batés/batiyés batés batés batiyés
baggésem/batiyésem batésam batésem/batiyésem batésem batésim batiyésem
baggésew/batiyésew batésaw batésew/batiyésew batésew batésiw batiyésew
baggésen/batiyésen batésen batésen/batiyésen batésen batésin batiyésen

94 95

batéra/batiyéra batiyés/batiyése
batéres/batiyéres batiyéses
batére/batiyére batiyés
batérem/batiyérem batiyésem
batérew/batiyérew batiyésew
batéren/batiyéren batiyésen

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Estera d’Aneu, 66. Boi, 6~. Andorra la Vclla, 68. IJavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. -3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig, 87. I.leída, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’P'.brc, 92. P'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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66 69 70 71 78 89 72

perdésa perdeyése perdeyésa perdeyés perdés/perdése perdésa/perdése rej3iyésa
perdéses perdeyéses perdeyéses perdeyéses perdéses perdéses reJ3iyéses
perdés perdeyés perdeyés perdeyés perdés perdés reJJiyés
perdésom perdeyésom perdeyésom perdeyésem perdésem perdésem reJ3iyésom
perdésow perdeyésow perdeyésow perdeyésew perdésew perdésew rej3iyésow
perdésen perdeyésen perdeyésen perdeyésen perdésen perdésen reJ3iyésen

Peí que fa a les alternances en els segments relacionats amb mode/temps, s’observa una

coincidencia —tret dels resultáis de Andorra-67, Vilaller-69, la Torre de Cabdella-70, la Seu-

74, Ponts-80, Balaguer-83, Sant Martí de Riucorb-88, Tortosa-95— amb les de la classe [I].

Algunes formes de l’imperfet de subjuntiu del verb perdre presenten l’extensió [ey], com

succeeix també en el present de subjuntiu. El verb rebre, substituí de batre iperdre, que no tenien

representado d’imperfet de subjuntiu al Pont de Suert-72, adopta un increment velar [iy]. La

presencia d’aquesta extensió és, en certa manera, aleatoria, atés que no marca subclasse léxica i
només indica de manera relativa mode/temps. Omple, tanmateix, la casella estructural buida

corresponent a extensió.

D’altra banda, si la preséncia de l’increment es vol justificar per la tendéncia a véncer el
sincretisme que s’establiria entre l’imperfet de subjuntiu i el present de subjuntiu en les
localitats que incorporen en aquest darrer temps un morf relacionat amb mode/temps (/sa/) a

l,2[+pl], cal destacar que, peí que fa a la classe [I], hi ha una identitat formal entre els dos

temps a Riba-roja-91 i a Gandesa-93 —cf. [kantésem]. Solament Tortosa-95 adjunta de

manera alternativa Pincrement /ig/ ([kantésem/kantiyésem]). Peí que fa a la subclasse [II,-ext],

Riba-roja-91 i Gandesa-93 mantenen el sincretisme, així com Tortosa-95, que l’admet a

1,2 [+pl], com s’observa en els dos temps que inclouen Pincrement velar. Solucions gairebé

idéntiques ocorren a l’imperfet de subjuntiu i al present de subjuntiu en tots els verbs de la
classe [II] ([batiyésem]).

Totes les terminacions d’imperfet de subjuntiu de la classe [II] amb extensió —cf. (91)—

presenten un increment velar [y]. S’observa, a més, que el Pont de Suert-72 i Tremp-77

compten amb una aHomorfia en el radical. Peí que fa al segment relacionat amb mode/temps,

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri dÁneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, /O. la Iorrc de
Cabdclla, "1. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, >1. iremp, .'8.
Benavarri. "9. Sant Salvador de d oló, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. 'lamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera. 86. Bellpuig, 87. LIcida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. braga, 90. la Ciranadella, 91. Riba-roja d’hbre, 92. Palset,
93. Gandcsa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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s’evidencien certes discrepáncies en relació amb la seva distribució en la subclasse [II,-ext] i en
la classe [I] —cf. els comportaments parcialment discrepants de Boí-66, Vilaller-69, la Torre
de Cabdella-70, el Pont de Suert-72, Tamarit-82, Lleida-87, Sant Martí de Riucorb-88, Fraga-
89 i Tortosa-95.

(77b)
63-65 66/68-69 67 70/75 71/78 72 73 74 76

beyésa beyésa beyése beyéso beyés bejyésá beyésa beyése beyése
beyéses beyéses beyéses beyéses beyéses bejyéses beyéses beyéses beyéses
beyés beyés beyés beyés beyés bejyés beyés beyés beyés
beyésom beyésom beyésom beyésom beyésem bejyésom beyésom beyésom beyésom
beyésow beyésow beyésow beyésow beyésew bejyésow beyésow beyésaw beyésow
beyésen beyésen beyésen beyésen beyésen bejyésen beyésen beyésen beyésen

77 79 80 82 83 84/89

beyés/bejyés beyésa beyése beyéso/beywés beyés/beyése beyése
beyéses/bejyéses beyéses beyéses beyéses/beywéses beyéses beyéses
beyés/bejyés beyés beyés beyés/beywés beyés beyés
beyésem/bejyésem beyésem beyésam beyésem/beywésem beyésem beyésem
beyésew/bejyésew beyésew beyésaw beyésew/beywésew beyésew beyésew
beyésen/bejyésen beyésen beyésen beyésen/beywésen beyésen beyésen

85 86-87/90 93 88 91 92 94 95

beyés/beyésa beyése beyése beyésa beyésa beyés beyéra beyés/beyésa
beyésis beyéses beyéses beyéses beyéses beyésis beyéres beyéses
beyés beyés beyés beyés beyés beyés beyére beyés
beyésam/beyésim beyésem beyésem beyésam beyésem beyésim beyérem beyésem
beyésaw/beyésiw beyésew beyésew beyésaw beyésew beyésiw beyérew beyésew
beyésin beyésen beyésen beyésen beyésen beyésin beyéren beyésen

Resum
RF Subclasse [11,-ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p K morfológica
X é s/ra/sa/sa/sa/se/se/so i[-Pi] é s/ra/se X+ T+ M/T

X »Y é s/ra/sa/sa/sa/se/so/se i[-Pi] íg é s/ra/sa X+ E + T + M/T

X 9 é se s 2[-pl] 9 é sa z X+ E + T + M/T 4- N/P

X é re/se/si s 2[-pl] é ra/se/si z/s X+ T+ M/T + N/P

X é si s 2[-pl] 9 é se X+ E + T + M/T + N/P

X 9 é se 2[-pl] íg é ra/sa X+ E + T + M/T + N/P

X íy é re/se 2[-pl] íg é re/s X+ E + T + M/T + N/P

X iy/0 é re/s 3[-pl] é re/s X+ T + M/T + N/P

X 9 é s 3[-pl] 9 é s X+ E + T + M/T + N/P

X é re/sa/sa/se/se/so/si/sa m l[+pl] é sa/se/si/ra m X+ T + M/T + N/P

X íy é re/se/se/so m l[+pl] íg é ra/sa m X+ E + T + M/T + N/P

X 9 é se m l[+pl] 9 é sa/sa m X+ E + T + M/T + N/P

X é re/sa/sa/se/ss/so/si/sa w 2[+pl] é ra/sa/se/si w X+T+ M/T + N/P

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Estcrri d’Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yclla, 68. l.lavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa. ~2. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, Trcmp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig. 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. braga. 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. balset,
93. Gandesa, 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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X 9 é se w 2[+pl] 9 é sa w X+ E + T + M/T + N/P

X ÍY é re/se/se/so w 2[+pl] ig é ra/sa w X+ E + T + M/T + N/P

X ÍY é re/se n 3[+pl] >9 é ra/sa n
X+ E + T + M/T + N/P

X re/se/si n 3[+pl] é ra/se/si n
X + T + M/T + N/P

X 9 é é n 3[+pl] 9 é sa n X+ E + T + M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
a e t m/t n/p p ext t m/1 n/p E morfológica
X ÍY é s/ra/sa/sa/sa/sá/se/so/se i[-Pi] íg é s/ra/sa X+ E + T+ M/T

X yw é se i[-Pi] 9 é sa
X+ E + T + M/T

X Y é re/se/si s 2[-pl] 9 é ra/se/sa/si z/s X+ E + T + M/T + N/P

X yw é se s 2[-pl] 9 é sa Z X+ E + T+ M/T + N/P

X Y é re/s 3[-pl] 9 é ra/s X+ E + T + M/T

X yw é s 3[-pl] 9 é s X+ E + T + M/T

X Y é re/sa/sa/se/se/so/si m l[+pl] 9 é ra/se/sa/si m
X+ E + T + M/T + N/P

X yw é se m 1[+Pl] 9 é sa m
X+ E + T + M/T + N/P

X Y é re/sa/se/se/so/si/sa w 2[+pl] 9 é ra/se/sa/si w
X+ E + T + M/T + N/P

X yw é se w 2[+pl] 9 é sa w
X+ E + T + M/T + N/P

X Y é so 2[+pl]
X Y é re/se/si n 3[+pl] 9 é ra/se/sa/si n

X+ E + T + M/T + N/P

X yw é se n 3[+pl] 9 é sa n
X+ E + T+ M/T + N/P

Classe [III]
La subclasse [III] sense extensió palatal —cf. (78a)— presenta una tendencia gairebé

generalitzada a incorporar un increment velar [iy] ([dormiyésa]) —tret de la Seu-74, Benavarri-
78, Cervera-85, Bellpuig-86, Sant Martí de Riucorb-88, la Granadella-90, Riba-roja-91, Falset-
92 i Calaceit-94, que no l’adopten mai. D’altra banda, Vilaller-69, Sant Salvador de Toló-79,
Fraga-89 i Gandesa-93 presenten solucions alternatives en el marc del mateix verb. Solament
Vilaller-69 mostra un increment /ísk/, que apareix en totes les persones del temps, el qual és
relacionable amb una representació aHomórfica de l’extensió palatal ([dormivésa/dormislcésa]).
Aquesta localitat, pero, no la manifesta en el model amb extensió, la qual cosa pot ser un
indicador de la tendencia incipient a l’expansió del segment palatal a altres temps de la
subclasse oposada.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Y ella, 68. Llavorsí, 69. \ ilaller, /O. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa. 72. el Pont de Suert. “3. Sort, 74. la Seu dT'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. 1 .lcida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(78a)
63 64/70 65-66 67/73 68

dormís/dormiyésa durmiyésa dormiyésa dormiyésa dormiyésa
dormiyéses durmiyéses dormiyéses dormiyéses dormiyéses
dormiyés durmiyés dormiyés dormiyés dormiyés
dormiyésom durmiyésom dormiyésom dormiyésom dormiyésom
dormiyésow durmiyésow dormiyésow dormiyésow dormiyéso
dormiyésen durmiyésen dormiyésen dormiyésen dormiyésen

69 71/77 72 74 75 76

dormiyésa/dormiskésa dormiyés dormiyésa dormís dormiyéso dormiyése
dormiyéses/dormiskéses dormiyéses dormiyéses dormíses dormiyéses dormiyéses
dormiyés/dormiskés dormiyés dormiyés dormís dormiyés dormiyés
dormiyésom/dormiskésom dormiyésem dormiyésom dormísom dormiyésom dormiyésom
dormiyésow/dormiskésow dormiyésew dormiyésow dormísaw dormiyésow dormiyésow
dormiyésen/dormiskésen dormiyésen dormiyésen dormísen dormiyésen dormiyésen

78 79 80 81/87/90

dormís/dormíse dormísa/dormiyésa dormiyése dormiyése
dormíses dormíses/dormiyéses dormiyéses dormiyéses
dormís dormís/dormiyés dormiyés dormiyés
dormísem dormísom/dormiyésom dormiyésam dormiyésem
dormísew dormísow/dormiyésow dormiyésaw dormiyésew
dormísen dormísen/dormiyésen dormiyésen dormiyésen

82 83 84 85 86

dormiyésa/dormiyéso durmiyés/durmiyése dormiyése dormís/dormísa dormíse

dormiyéses durmiyéses dormiyéses dormísis dormíses

dormiyés durmiyés dormiyés dormís dormís

dormiyésem durmiyésem dormiyésem dormísim dormísem

dormiyésew durmiyésew dormiyésew dormísiw dormísew

dormiyésen durmiyésen dormiyésen dormísin dormísen

88 89 91/95 92 93 94

dormísa dormíse/dormiyése dormiyésa dormís dormíse/dormiyése dormirá

dormíses dormíses/dormiyéses dormiyéses dormísis dormíses/dormiyéses dormites

dormís dormís/dormiyés dormiyés dormís dormís/dormiyés dormiré

dormísam dormísem/dormiyésem dormiyésem dormísim dormísem/dormiyésem dormírem

dormísaw dormísew/dormiyésew dormiyésew dormísiw dormísew/dormiyésew dormírew

dormísen dormísen/dormiyésen dormiyésen dormísin dormísen/dormiyésen dormiten

El model amb extensió palatal67 —cf. (78b)— presenta també l’increment velar que ha

aparegut en la subclasse sense extensió ([partiyésa]), per bé que hi ha localitats que compten

67 El verb bullir toma a evidenciar la tendencia a adoptar els increments velars: [iy], majoritari, [ey], a Vilaller-69,
[y] a Alós-63, Isavarre-64, la Pobla de Segur-75, Tremp-77, Benavarri-78, Balaguer-83, Fraga-89, Gandesa-93 i

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. listera d'Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella. 68. I.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt. "3. Sort, ~4. la Seu d’L'rgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, . Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Ditera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’F.bre, 92. F'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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amb realitzacions alternatives sense cap increment ([partisa]). Una nova extensió palatalitzada

/íjk/ ([partijkése]) apareix a Gandesa-93, mentre que /ísk/ ([partiskése]) es manifesta a Fraga-
89. Les realitzacions fonétiques d’ambdós increments són átons perqué van seguides de la
vocal temática /é/. Aqüestes solucions poden interpretar-se com a manifestacions de la
tendencia a l’expansió de l’increment palatal a temps de la mateixa subclasse verbal.

Quant a la distribució de les realitzacions dels segments relacionats amb mode/temps, no
existeix una coincidencia total en les dues subclasses —cf. les discrepáncies parcials a Alós
d’Áneu-63, el Pont de Suert-72, la Pobla de Segur-75, Sant Martí de Riucorb-88, Tortosa-95—
ni tampoc en relació amb la distribució en les altres dues classes verbals.

(78b)
63-66 67/73 68 69/72 70 71/77 74

partiyésa partiyésa partiyésa partiyésa partiyéso partiyés partís/partiyés
partiYéses partiyéses partiyéses partiyéses partiyéses partiyéses partíses/partiyéses
partiyés partiyés partiyés partiyés partiyés partiyés partís/partiyés
partiyésom partiyésom partiyésom partiyésom partiyésom partiyésem partisom/partiyésom
partiyésow partiyésow partiyéso partiyésow partiyésow partiyésew partísow/partiyésow
partiyésen partiyésen partiyésen partiyésen partiyésen partiyésen partísen/partiyésen

75 76 78 79 80 81/87

partiyés partiyése partís/partíse partíso/partiyéso partiyése partiyése
partiyéses partiyéses partíses partíses/partiyéses partiyéses partiyéses
partiyés partiyés partís partís/partiyés partiyés partiyés
partiyésom partiyésom partísem partisom/partiyésom partiyésom partiyésem
partiyésow partiyésow partísew partísow/partiyésow partiyésow partiyésew
partiyésen partiyésen partísen partísen/partiyésen partiyésen partiyésen

Tortosa-95, i, parcialment, a Balaguer-83, i l’increment [ísk] al Pont de Suert-72. Novament, la distribució dels
segments relacionats amb mode/temps no és absolutament coincident amb la de les altres classes verbals. La
Pobla de Segur-75, Benavarri-78,- Ponts-80, Tamarit-82, Sant Martí de Riucorb-88 i Fraga-89 presenten
discrepáncies parcials en relació amb les altres classes examinades.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áncu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella. 68. Llavorsi, 69. Vilaller, 0. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonanza, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, 74. la Seu d’LTgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organva, Iremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Pontí. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradcll de Sio,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d F-bre. 92. balset,
93. Gandes-a, 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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82 83 84 85 86 88 89

partiyésa/partiyéso partiyés/partiyése partiyése partís/partísa partíse partísa partiskése
partiyéses partiyéses partiyéses partísis partíses partíses partiskéses
partiyés partiyés partiyés partís partís partís partiskés
partiyésem partiyésem partiyésem partísim partísem partísem partiskésem
partiyésew partiyésew partiyésew partísiw partísew partísew partiskésew
partiyésen partiyésen partiyésen partisin partísen partísen partiskésen

90 91 92 93 94 95

partíse partísa partís partíse/partiyése/partijkése partirá partiyés/partiyésa
partíses partíses partísis partíses/partiyéses/partijkéses partíres partiyéses
partís partís partís partís/partiyés/partijkés partiré partiyés
partísem partísem partísim partísem/partiyésem/partijkésem partírem partiyésem
partísew partísew partísiw partísew/partiyésew/partijkésew partírew partiyésew
partísen partísen partisin partísen/partiyésen/partijkésen partíren partiyésen

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p E. morfológica

í s/ra/sa/sa/se/se i[-Pi] í s/ra/se X+ T+ M/T

X íy é s/sa/sa/sa/sá/se/so/se i i-pii íg é s/sa X+ E + T + M/T

X isk é sa
i i-pii isk é sa

X+ E + T + M/T

X í re/se/si s 2[-pl| í re/se/si z/s X+ T+ M/T + N/P

isk/iy é se s 2[-pl] ísk/ig é sa z X+ E + T + M/T + N/P

X í re/s 3[-pl| í ra/s X+ T + M/T

X é s/sa/se 3[-pl| é s/sa X+ T + M/T

X isk/iy é s 3[-pl] ísk/ig é s X+ E + T + M/T

X í re/sa/se/so/si/sa m 1[+Pl| í ra/sa/se/si m X+ T + M/T + N/P

X isk é so m l|+plj isk é sa m X+ E + T + M/T + N/P

»y é sa/se/se/so m l[+plj íg é sa m X+ E + T + M/T + N/P

X í re/sa/se/so/si/sa w 2|+plj í rasa/se/si w X+ T + M/T + N/P

X isk é so w 2|+pl| isk é sa w X+ E + T + M/T + N/P

X íy é sa/se/se/so w 2|+pl] íg é sa w X+ E + T + M/T + N/P

X í re/se/si n 3[+pl| í ra/sa/se/si n X+ T + M/T + N/P

X isk/iy é se n 3[+pl| ísk/ig é sa n X+ E + T + M/T + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
a e t m/t | n/p p ext t m/t n/p E. morfológica

í s/ra/sa/sa/se/se 1 l-p'l í s/ra/se X+ T+ M/T

X ¡y é s/sa/sa/sa/sá/se/so/se 11-pl] •9 é s/sa - X+E + T+ M/T
X isk/ijk é se l[-plj ísk/íjk é sa X+ E + T + M/T
X í re/se/si s 2[-pl] í ra/sa/se/si z/s X+ T+ M/T + N/P

isk/iy/ijk c se s 2|-pl] isk/ig/íjk 6 sa z X+ E + T + M/T + N/P
X í re/s 3|-pl] í ra/s X+ T + M/T
X isk/iy/ij'k é s 3|-pl| isk/ig/ijk é s X+ E + T + M/T

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I .litera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. balset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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X í re/se/so/si m ii+pii í ra/sa/se/si m X+ T + M/T + N/P
X isk/ijk é se m ii+pii isk/ijk é sa m X+ E + T + M/T + N/P

¡Y é sa/se/se/so m i[+Pij ig é sa m X+ E + T + M/T + N/P
X í re/se/so/si w 2|+pl| í ra/sa/se/si w X+ T + M/T + N/P
X isk/ijk é se w 2|+pl| Isk/ijk é sa w X+ E + T + M/T + N/P
X ¡Y é sa/se/se/so w 2[+plj ¡g é sa w X+ E + T + M/T + N/P
X í re/se/si n 3[+plj í ra/sa/se/si n X+ T + M/T + N/P
X isk/iy/ijk é se n 3|+pl| ísk/ig/íjk é sa n X+ E + T + M/T + N/P

Models verbals: imperfet de subjuntiu
Classe [I]: 10 models

63-70/73/75/79-
81/83-84/86-91/93

82 72 71/77 74 78 85

ésa ésa ésa/eyésa ás/és ás/és/ésa és/ése és/ésa

ésaz ésas ésaz/eyésaz ásaz/ésaz ásaz/ésaz éses ésiz

és és és/eyés ás/és ás/és és/ése és

ésam ésam ésam/eyésam ásam/ésam ásam/ésam ésem ésam/ésim

ésaw ésaw ésaw/eyésaw ásaw/ésaw ésaw ésew ésaw/ésiw

ésan ésan ésan/eyésan ásan/ésan ásan/ésan ésen ésin

92 94 95

és ára és/ésa/igés/igésa
ésis áras éses/igéses
és ára és/ésa/igés/igésa
ésim áram ésem/igésem
ésiw áraw ésew/igésew
ésin áran ésen/igésen

Subclasse [11,-ext]: 16 models
63-65/68/73/75 66-67/74/76/79-

81/84/8/886/91
77 82 83/88 85 87

igésa ésa és/igés ésa/igésa és/ésa és/ésa gésa/igésa
igésaz ésaz ésaz/igésaz ésas/igésas ésaz ésiz gésaz/igésaz
igés és és/igés és/igés és és gés/igés
igésam ésam ésam/igésam ésam/igésam ésam ésam/ésim gésam/igésam
igésaw ésaw ésaw/igésaw ésaw/igésaw ésaw ésaw/ésiw gésaw/igésaw
igésan ésan ésan/igésan ésan/igésan ésan ésin gésan/igésan

(model de perdre)
90 92 93 94 95 69-70 71 78 72

ésa/igésa és igésa éra/igéra igés/igésa egésa egés és/ése gésa
ésaz/igésaz ésiz igésaz éraz/igéraz igésaz egésaz egésaz éses gésaz
és/igés és igés éra/igéra igés egés egés és gés
ésam/igésam ésim igésam éram/igéram igésam egésam egésam ésem gésam
ésaw/igésaw ésiw igésaw éraw’/igéraw igésaw egésaw egésaw ésew gésaw
ésan/igésan ésin igésan éran/igéran igésan egésan egésan ésen gésan

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. \ ilaller, 0. la Torre de
CabdeUa, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, "3. Sort, "4. la Seu d'L rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, * * Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Genera, 86. Bellpuig, 87. I.leída, 88. Sanr Martí de Riucorb, 89. l;raga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. b'alset,...
93. Gandesa, 94. Calaccir, 95. Tortosa.
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Subclasse [II,+ext]: 8 models
63-70/72-76/79-
80/84/86-91/93

71/77 78 82 83/95 85 92 94

gésa gés gés gés/gésa gés/gésa gés/gésa gés géra
gésaz gésaz géses gésas gésaz gésiz gésiz géraz
gés gés gés gés gés gés gés géra
gésam gésam gésem gésam gésam gésam/gésim gésim géram
gésaw gésaw gésew gésaw gésaw gésaw/gésiw gésiw géraw
gésan gésan gésen gésan gésan gésin gésin géran

Subclasse [III,-ext]: 12 models
63 64-68/70/72-73/75-76/80-

81/84/87/90-91/95
82 69 71/77 74 78 79/89/93

ís/igésa igésa igésa igésa/iskésa igés Is ís/íse ísa/igésa
igésaz igésaz igésas igésaz/iskésaz igésaz isaz Ises ísaz/igésaz
igés igés igés igés/iskés igés is ís is/igés
igésam igésam igésam igésam/iskésam igésam isam ísem isam/igésam
igésaw igésaw igésaw igésaw/iskésaw igésaw ísaw ísew ísaw/igésaw
igésan igésan igésan igésan/iskésan igésan ísan ísen ísan/igésan

83 85 86/88 92 94

igés/igésa is/ísa isa ís ira

igésaz ísiz isaz ísiz íraz

igés is is ís ira

igésam isim isam ísim íram

igésaw isiw ísaw ísiw íraw

igésan ísin ísan ísin irán

Subclasse [III,+ext]: 13 models
63-69/70/72-
73/76/84

71/77/75/80-
81/87

82 74 78 79 83/95 85

igésa igés igés ís/igés ís/íse ísa/igésa igés/igésa ís/ísa

igésaz igésaz igésas ísaz/igésaz íses ísaz/igésaz igésaz ísiz

igés igés igés ís/igés ís ís/igés igés ís

igésam igésam igésam ísam/igésam ísem ísam/igésam igésam ísim

igésaw igésaw igésaw ísaw/igésaw ísew ísaw/igésaw igésaw ísiw

igésan igésan igésan ísan/igésan ísen ísan/igésan igésan ísin

86/88/90-91 89 92 93 94

isa iskésa ís ísa/igésa/ijkésa ira

isaz iskésaz ísiz ísaz/igésaz/ijkésaz íraz

ís iskés ís ís/igés/ijkés ira

isam iskésam ísim ísam/igésam/ijkésam íram

ísaw iskésaw ísiw ísaw/igésaw/ijkésaw íraw

ísan iskésan ísin ísan/igésan/ijkésan irán

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarn, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamant de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig, 87. 1.leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceó, 95. Tortosa.
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Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora

4. Labialització (> [o]; pero > [a] a 85) de /a/ seguida de [m]/[w] (63, 65, 66, 67, 68-70, 73, 75, 76, 79)
5. Transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)
6. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ —» [e] / ##)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de /a/ (—4 [á]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—»[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—» [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—¥ [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.3.2.3. Pretérit perfet simple
No s’ha recollit cap forma de perfet simple en l’área del caíala occidental.

2.3.2.4. Futur

Classe [I]
Les terminacions del futur —(79), (80a), (80b), (81a), (81b)— presenten una divergencia, com
ocorria en catalá central, en relació amb Tobertura de la e dels segments relacionats amb

mode/temps on apareix aquesta vocal —a l[-pl] i l,2[+pl]. La realització d’l[-pl] amb [s]

ocorre a Alós d’Áneu-63, Isavarre-64 i Esterri d’Áneu-65. Peí que fa a la forma amb [s]

d’l,2[+pl], apareix únicament a Balaguer-83. La resta de localitats pronuncien aqüestes

persones amb [é]. Les altemances /ré/ i /ré/ són de carácter morfológic.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Kstcrri d'Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yclla, 68. l.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa. 72. el Pont de Suert. “3. Sort, 74. la Seu d’L'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Trcmp. 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponrs, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de I-litera, 83. Balaguer. 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. I'raga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’T.bre, 92. Talset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(79)
63-65 66-82/84-95 83

kantaré kantaré kantaré

kantarás kantarás kantarás

kantará kantará kantará

kantarém kantarém kantarém

kantaréw kantaréw kantaréw

kantarán kantarán kantarán

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a ré/ré i [pi] á ré/ré X+ T + M/T
X a rá s 2[-Pl] á rá z/s X+ T + M/T + N/P
X a rá 3[-pl] á rá X+ T +M/T
X a ré/ré m l[+pl] á ré/ré m X+ T + M/T + N/P
X a ré/ré w 2[+pl] á ré/ré w X+ T + M/T + N/P
X a rá n 3[+pl] á rá n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
A més de l’altemanca morfológica esmentada, el verb perdre pot experimentar la inserció d’una
vocal epentética, que s’insereix entre el grup consonántic dr.

(80a)
63-65 67-68/73-82/8488/90-95 83 66/70-71/78/89 69

batré batré batré perdré perderé
batrás batrás batrás perdrás perderás
batrá batrá batrá perdrá perderá
batrém batrém batrém perdrém perderém
batréw batréw batréw perdréw perderéw
batrán batrán batrán perdrán perderán

(80b)
63-65 66-82/84-95 83

bewré bewré bewré

bewrás bewrás bewrás

bewrá bewrá bewrá

bewrém bewrém bewrém

bewréw bewréw bewréw

bewrán bewrán bewrán

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Hsterri d’Aneu, 66. Bol, 6”. Andorra la Yella, 68. l.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. 73. Sort. 74. la Seu d’Urgell. "5. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervcra, 86. Bellpuig, 87. Lleida, SS. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’libre, 92. Palset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X (e)ré/ré i[-Pi] ré/ré X + M/T
X (e)rá s 2[-pl] rá z/s X + M/T 4- N/P
X (e)rá 3[-pl] rá X +M/T
X (e)ré/ré m l[+pl] ré/rs m X + M/T 4- N/P
X (e)ré/ré w 2[+pl] ré/rs \v X 4- M/T 4- N/P
X (e)rá n 3[+pl] rá n X 4- M/T 4- N/P

Classe [111]
A més de les altemances morfológiques citades, s’observa una allomorfia de carácter fonétic
en el radical del verb dormir, motivada per l’acció de la i átona següent.

(81)
63/65 64 70 66-69/71-

82/84-95
83 63-65 66-82/84-

95
83

dormiré durmiré durmiré dormiré durmiré partiré partiré partiré
dormirás durmirás durmirás dormirás durmirás partirás partirás partirás
dormirá durmirá durmirá dormirá durmirá partirá partirá partirá
dormirém durmirém durmirém dormirém durmirém partirém partirém partirém
dormiréw durmiréw durmiréw dormiréw durmiréw partiréw partiréw partiréw
dormirán durmirán durmirán dormirán durmirán partirán partirán partirán

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ré/ré i t-pi] í ré/ré X 4- M/T
X i rá s 2[-pl] í rá z/s X 4- M/T 4- N/P
X i rá 3[-pl] í rá X 4-M/T
X i ré/ré m l[+pl] í ré/ré m X 4- M/T 4- N/P

X i ré/ré w 2[+pl] í ré/ré w X 4- M/T 4- N/P
X i rá n 3[+pl] í rá n X 4- M/T 4- N/P

Models verbals: futur
Classe [I]
63-65 66-77/79-

81/84-95
78/82 83

aré aré aré aré

aráz aráz arás aráz

ará ará ará ará

arém arém arém arém

aréw aréw aréw aréw

arán arán arán arán

63. Alos d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. l.lavorsí, 69. \ ílaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa. 72. el Pont de Suert. "3. Sort. 74. la Seu dT'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavam, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I ditera. 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga. 90. la GranadeUa. 91. Riba-roja d’Kbre. 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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Classe [II] Classe [III]
63-65 66-77/79-

81/84-95
78/82 83 63-65 66-77/79-

81/84-95
78/82 83

ré ré ré ré iré iré iré iré

ráz ráz rás ráz iráz iráz irás iráz

rá rá rá rá irá irá irá irá

rém rém rém rém irém irém irém irém

réw réw réw réw iréw iréw iréw iréw

rán rán rán rán irán irán irán irán

Processosfonológks
1. Ensordiment d’obstxuents fináis

2. Inserció d’epéntesi (subclasse [II,-ext])

2.3.2.5. Condicional

Classe p]
En les terminacions del condicional —cf. (82), (83a), (83b), (84a), (84b)— cal destacar
l’abséncia del segment vocálic final del morf relacionat amb mode/temps ([fí]), que poden

presentar totes les persones. Aquesta solució68 ja havia aparegut esporádicament en algunes
localitats del pirinenc oriental i del catalá oriental, i era atribuida, en la primera varietat, a causa

de la seva extensió limitada, a un relaxament articulatori, per la qual cosa es mantenia una

forma básica /fía/, que incorporava el segment vocálic, en aquell cas neutre. En pirinenc

oriental, més sistemátic quant a l’aparició d’aquesta solució, es considerava que /ría/ era una

realització morfológica alternativa. En catalá occidental, aquesta solució conviu sovint amb
altres formes completes del morf. Tanmateix, aquesta descripció li atorga un valor morfológic,

per bé que és susceptible de rebre un tractament diferent des d’un punt de vista interdialectal.

D’altra banda, caldria esperar una certa similitud en les terminacions vocáliques átones de

l’imperfet d’indicatiu, de Pimperfet de subjuntiu i del condicional, atés que són contextualment
idéntiques. De fet, les alternances que presenta el condicional en relació amb la representació
de mode/temps són parcialment coincidents, pero inferiors en nombre, a les que manifesta

Pimperfet d’indicatiu. Així, tret d’algunes coincidéncies esporádiques —cf. Vilaller-69,

68 Alcover (BDLC, III, 328) en delimita el domini en la zona occidental quan parla de la realització del
condicional a Vilaller-68: “no s’utilitzen les desinéncies del condicional que són característiques de les regions de
la Seu, Andorra i el Pallars en [-ía], [-ís], [-í], [-ím], [-íu], [-ín] ([miraría], [mirarís], [mirari], [mirarím], [miraríw],
[mirarín])”.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d'Aneu, 66. Boi, 67. Andorra la Vclla, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt, ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarít de Llitera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Bonansa-71, el Pont de Suert-72, Sort-73, la Pobla de Segur-75, Organyá-76, Tremp-77,
Benavarri-78, Ponts-80, Cervera-85, Sant Martí de Riucorb-88, Riba-roja-91, Falset-92,
Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-95, especialment en relació amb l[-pl]— la resta de
localitats manifesten certes divergéncies, que cal atribuir a variants fonétiques del segment /a/,
el qual es correspon amb la representado fonológica postulada per a aquest temps. Novament,
la persona 2[+pl] pot manifestar realitzacions reduides a causa del contacte amb el morf /w/

corresponent a nombre/persona.

(82)
63-65 67-68/73-74/79 66 70/75 76 77

kantaría kantaría kantarí kantarío kantarís kantarís
kantarís kantarís kantarís kantarís kantarís kantaríes/kantarís
kantarí kantarí kantarí kantarí kantarí kantari/kantaríe
kantarím kantarím kantarím kantarím kantarím kantarím
kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu kantaríu
kantarín kantarín kantarín kantarín kantarín kantaríen/kantarín

80/93 81/83-84/86-87/90 72 63-65 85/88 69 71/78

kantarís kantarís kantaría kantaría kantaría kantaría kantaría
kantaríes kantaríes kantaríes kantarís kantaríes kantaríes kantarías
kantaríe kantaríe kantaríe kantarí kantaríe kantaríe kantaría

kantaríem kantaríem kantaríem kantarím kantaríam kantaríom kantaríam
kantaríew kantaríew kantaríow kantaríu kantaríaw kantaríow kantaríaw

kantaríen kantaríen kantaríen kantarín kantaríen kantaríen kantarían

82/91/94 89 92 95

kantaría kantaría/kantaríe kantaríe kantaría
kantaríes kantaríes kantaríes kantaríes

kantaríe kantaríe kantaríe kantaría

kantaríem kantaríem kantaríem kantaríem
kantaríew kantaríew kantaríew kantaríew

kantaríen kantaríen kantaríen kantaríen

Resum
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X á río/ría/ría/ría/ríe/río i[-Pi] á ría X+T + M/T
X á ría/ríe/rí s 2[-pl] á ría/rí z/s X+T + M/T 4- N/P
X á rí/ría/ríe/rí 3[-pl] á ría/rí X.+ T-+M/T
X á ría/ría/ríe/ríe/rí/río m l[+pl] á ría/rí m X+ T + M/T 4- N/P
X á ríu 2[+pl]
X á ría/ría/ríe/ríe/río \v 2[+pl] á ría \v X+ T 4- M/T 4- N/P
X á ría/ríe/rí n 3[+pl] á ría/rí n X4- T 4- M/T 4- N/P

63. Alós d’Ancu. 64. Isavarre, 65. Ksterri dÁncu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Yilaller, 70. la Iorre de
Cabdella. 71. Bonansa. 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’L'rgell. 75. la Pobla de Segur. 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cerrera, 86. Bellpuig, 87. J.leida, 88. Sant Martí de Kiucorb, 89. Braga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’hbre, 92. Balset,
93. Gandcsa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Classe [II]
Tret de l’abséncia de vocal temática, que caracteritza el condicional i el futur deis verbs de la
classe [II], s’evidencia una coincidencia total amb les terminacions del condicional de la classe
m-

(83a)
63-65 75 76 77 80 81/83-84/86/87/90 82/91 85/88

batría batrio batrie batrie batrie batrie batría batría

batris batrís batris batries/batrís batries batries batries batries

batrí batrí batrí batrí/batrie batrie batrie batrie batrie

batrím batrím batrím batrím batriem batriem batriem batríam

batriu batriu batriu batriu batriew batriew batriew batríaw

batrin batrin batrin batrien/batrin batrien batrien batrien batrien

67-68/73-74/79 92 93 94 95

batría batrie batrie batría batría

batris batries batries batries batries

batrí batrie batrie batrie batría

batrím batriem batriem batriem batriem

batriu batriew batriew batriew batriew

batrin batrien batrien batrien batrien

66 69 70 71/78 72 89

perdrí perdería perdrío perdría perdría perdría/perdrís
perdrís perderles perdrís perdrías peróríes perdríes
perdrí perderte perdrí perdría peróríe perdríe
perdrím perderíom perdrím perdríam peróríem perdríem
perdríu perderíow perdríu perdríaw peróríow perdríew
perdrín perderíen perdrín perdrían peróríen perdríen

(83b)
63-65 66 67-68 69 70 71/78 72 73/74 75 76

bewría bewrí bewría bewría bewrío bewría bewría bewría bewrío bewríe

bewrís bewrís bewrís bewríes bewrís bewrías bewríes bewrís bewrís bewrís

bewrí bewrí bewrí bewríe bewrí bewría bewríe bewrí bewrí bewrí

bewrím bewrím bewrím bewríom bewrím bewríam bewríem bewrím bewrím bewrím

bewríu bewríu bewríu bewríow bewríu bewríaw bewríow bewríu bewríu bewríu

bewrín bewrín bewrín bewríen bewrín bewrían bewríen bewrín bewrín bewrín

77 79 80/93 81/83-84/86-87/90 82/91/94 85/88 89

bewríe bewría bewríe bewríe bewría bewría bewría/bewríe

bewríes/bewrís bewrís bewríes bewríes bewríes bewríes bewríes

bewrí/bewríe bewrí bewríe bewríe bewríe bewríe bewríe

bewrím bewrím bewríem bewríem bewríem bewríam bewríem

bewríu bewríu bewríew bewríew bewríew bewríaw bewríew

bewríen/bewrín bewrín bewríen bewríen bewríen bewríen bewríen

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. I'stcrri d’Ancu. 66. Bol, 67. Andorra la Yclla. 68. Llavorsí, 69. Yilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa. ~2. el Pont de Sucrt. ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, ~7. Trcmp, 78.
Benavarri, ”9. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig. 87. Lleida. 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Iibre. 92. Falset,
93. Gandesa. 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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92 95

bewríe bewría

bewrles bewríes

bewríe bewría

bewríem bewríem

bewríew bewríew

bewríen bewríen

Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X rla/ría/rla/ríá/rle/rlo i[-Pi] ría X+ T + M/T
X ría/ríe/rí s 2[-pl] ría/rí z/s X+ T + M/T + N/P
X rí/ría/ríe/rí 3[-pl] ría/ri X+ T +M/T
X rla/ría/rie/ríe/rí/rlo m l[+pl] ría/rí m X+ T + M/T + N/P
X ríu 2[+pl]
X rla/ría/ríe/rle/río w 2[+pl] ría w X+ T + M/T + N/P
X ría/ríe/rí n 3[+pl] ría/rí n X+ T + M/T + N/P

Classe [III]
Les desinéncies dels verbs de la classe [III] presenten la mateixa distribució que les desinéncies
dels verbs de les classes [I] i [II].

(84a)
63/65 64 66 67/68/73-74/79 69 70 71/78 72

dormiría durmiría dormirí dormiría dormiría durmirlo dormiría dormiría

dormirís durmirís dormirís dormirís dormirles durmirís dormirías dormirles

dormirí durmirí dormirí dormirí dormirle durmirí dormiría dormirle

dormirím durmirím dormirím dormirím dormirlom durmirím dormiríam dormirlem

dormiríu durmiríu dormiríu dormiríu dormirlow durmiríu dormiríaw dormirlow

dormirín durmirín dormirín dormirín dormirlen durmirín dormirían dormirlen

75 76 77 80/93 81 82/94 83

dormirlo dormirle dormirle dormirle dormirle dormirla durmirle

dormirís dormirís dormirles/dormirís dormirles dormirles dormirles durmirles

dormirí dormirí dormirí/dormirie dormirle dormirle dormirle durmirle

dormirím dormirím dormirím dormirlem dormirlem dormirlem durmirlem

dormiríu dormiríu dormiríu dormiríew dormiríew dormiríew durmirlew

dormirín dormirín dormirien/dormirín dormirlen dormirlen dormirlen durmirlen

63. Alós d’Ancu, 64. lsavarrc, 65. Ksteni d’Áncu, 66. Boí, 6/. Andorra la Vella, 68. Tlavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la lorrc de
Cabdclla, 71. Bonanza, 72. el Pont de Sucrt. 73. Sort, 74. la Seu d’L’rgcll. 5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Iremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradelí de Sió,
85. Cervcra, 86. Bcllpuig, 87. Llcida, 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Fibre. 92. F'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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84/86-87/90 85 89 91 92 95

dormirle dormiría dormiría/dormirle dormirla dormirle dormiría

dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles

dormirle dormirle dormirle dormirle dormirle dormiría

dormiríem dormiríam dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem

dormiríew dormiríaw dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew

dormirlen dormirlen dormirlen dormirlen dormirlen dormirlen

(84b)
63-65 66 67-68/73-

74/79
69 70/75 71/78 72 76 77

partirla partir! partirlo partirla partirlo partirla partirla partirle partirle
partirís partirís partirís partirles partirís partirlas partirles partirís partirles/partirís
partir! partir! partir! partirle partir! partirla partirle partir! partirl/partirle
partirlm partirlm partirlm partirlom partirlm partirlam partirlem partirlm partirlm
partirlu partirlu partirlu partirlow partirlu partiríaw partirlow partirlu partirlu
partirín partirín partirín partirlen partirín partirían partirlen partirín partirlen/partirín

80/93 81/83-84/86-
87/90

82/94 85/88 89 91 92 95

partirle partirle partirla partirla partirla/partirle partirla partirle partiría
partirles partirles partirles partirles partirles partirles partirles partirles
partirle partirle partirle partirle partirle partirle partirle partirla
partirlem partirlem partirlem partirlam partirlem partirlem partirlem partirlem
partirlew partirlew partirlew partiríaw partirlew partirlew partirlew partirlew
partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 1 rlo/rla/rla/ríá/ríe/río i[-Pi] i ría X+ T + M/T

X 1 río/ríe/rí s 2[-pl] i ría/rl z/s X+ T + M/T + N/P
X 1 rí/ría/rle/rl 3[-pl] 1 ría/rl X+ T +M/T
X 1 rla/rla/ríe/rle/rl/río m l[+pl] 1 ría/rl m X+ T + M/T + N/P
X 1 rlu 2[+pl]
X 1 ría/ría/ríe/ríe/rlo w 2[+pl] 1 ría w X+ T + M/T + N/P
X 1 río/rle/rl n 3[+pl] 1 ría/rl n X+ T + M/T + N/P

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d’Ancu. 66. Boi, 6". Andorra la Yulla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri. 79. Sant Salvador de Tolo, SO. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1,litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. J-leída, 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Traga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Kbre, 92. T'alset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Models verbals: condicional

Classe [T|: 6 models
66 63-65/67-71/73-76/79 78 77 72/80-81/83-95 82

arí aria aria aria aria aria

aríz aríz arís ariaz/aríz aríaz arias

arí arí arí arí/aría aria aria

arím arím arím arím aríam aríam
aríw aríaw aríaw aríaw aríaw aríaw

arín arín arín arían/arín arían arían

Classe [II]: 6 models
66 63-65/67-71/73-76/79 78 77 72/80-81/83-95 82

rí ría ría ría ría ría

ríz ríz rís ríaz/ríz ríaz rías

rí rí rí rí/ría ría ría

rím rím rím rím ríam ríam

ríw ríaw ríaw ríaw ríaw ríaw

rín rín rín rían/rín rían rían

Classe [III]: 6 models
66 63-65/67-71/73-76/79 78 77 72/80-81/83-95 82

irí iría iría iría iría iría

iríz iríz iris iriaz/iríz iríaz irías

irí irí irí irí/iría iría iría

irím irím irím irím iríam iríam

iríw iríaw iríaw iríaw iríaw iríaw

irín irín irín irían/irín irían irían

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Inserció d’epéntesi
3. Labialització de /a/ seguida de [m]/[w]
4. Monoftongació [ow] —> [u]
5. Transformado de /a/ en [e] en sü-laba átona final travada (/a/ —» [e] / + C #)
6. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en sü-laba átona final
de 3a persona (/a/ —> [e] / ##)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en sü-laba átona i en posició final
- Nasalització de /a/ (—> [a]) en sü-laba átona, en posició final

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella. 68. Llavorsí, 69. Yílalier, .0. la lorre de
Cabdella, 71. Bonanza, 72. el Pont de Sucrt. ”3. Sort, 74. la Seu d L rgelí, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, . Iremp, 78.
Benavarrí, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. lamarit de I .litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sio,
85. Cervi-ra, 86. Bellpuig, 87. I,leída, 88. Sant Martí de ltiucorb, 89. Praga. 90. la Granadilla. 91. Riba-roja d’Ebrc. 92. l-'alset,
93. Gandesa, 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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- Velarització de /a/ (—>[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.3.2.6. Present d’indicatiu

Classe [I]
En contrast amb una realització homogénia del morf corresponent a mode/temps [o] a 1 [-pl]
—cf. (85)—, les altees persones poden presentar diverses alternances. Peí que fa ais segments
temátics d’l,2[+pl], la solució majoritária és la realització [é], que pot alternar, fins i tot en
Támbit d’una mateixa localitat, amb el tema [á], propi de la classe [I], i amb [é], en el cas de
Benavarri-78. Es tracta d’una alternaba de tipus morfológic. Les persones 2 [-pl] i 3[+pl]

poden manifestar dues solucions alternatives amb [es]~[as] / [en]~[an]. En aquest cas pot

pensar-se en una divergencia de tipus fonétic provocada per l’acció d’una regla fonológica que

converteix, en les localitats de l’área occidental —tret de Bonansa-71 i Benavarri-78, que ja

compten amb una realització [a] en aquests contextos—, tota /a/ subjacent en [e] quan va

seguida de /z/ o /n/.
(85)
63-
65/69/81/91/93

66 67/88 68/70/72-73/75-
77/83/87/90/94

71 74/79-80/82/85-
86/89

78

kánto kánto kánto kánto kánto kánto kánto

kántes kántes kántes kántes kántas kántes kántas

kánte kánte kánte kánte kánta kánte kánta

kantám kantém kantám/kantém kantám kantém kantám/kantém

kantáw kantáw kantáw/kantéw kantáw kantéw kantáw/kantéw

kánten kánten kánten kánten kántan kánten kántan

84 92 95

kánto kánto kánto

kántes kántes kántes

kánte kánte kánta

kantám/kantém kantém kantám/kantém

kantáw/kantéw kantéw kantáw/kantéw

kánten kánten kánten

La terminado de 3 [-pl] experimenta tees resultats possibles. La forma dominant és [e]. Aquesta
vocal apareix també en la mateixa persona en el condicional i a l’imperfet d’indicatiu de totes

les conjugacions. Segons Recasens (1996: 98), aquest resultat és análeg a l’ascens de /a/
travada davant les consonants s i n en el cas de terminacions flectives nomináis i verbals, atés

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. -3. Sort, 74. la Seu d’L'rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp. 78.
Benavarri, “9. Sant Salvador de Tolo, 80. Pont#. 81. Artesa de Segrc. 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. I-alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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que els acabaments verbals de 3a persona provenen origináriament d’un acabament llatá -

AT.69 La solució [e] apareix a Pradell de Sió-84 i a Falset-92, mentre que a pobles de la franja

aragonesa —Bonansa-71 i Benavarri-78— i meridionals —Tortosa-95— pronuncien una [a]
final.

En aquesta descripció es postula una forma básica /a/ que es converteix en [e] per acció d’una

regla fonológica morfológicament condicionada, que també s’ha aplicat a l’imperfet d’indicatiu
i al condicional. La [s] final de 3a persona de Pradell de Sió-84 i de Falset-92 s’explica per la
tendencia a l’obertura que presenten aquests indrets quan la /a/ es troba en posició final —cf.
les terminacions idéntiques d’l[-pl] i 3[-pl] de l’imperfet d’indicatiu, del condicional i de

l’imperfet de subjuntiu d’aquestes localitats. Obviament, en cap de les dues poblacions s’aplica

préviament la regla fonológica morfológicament condicionada.

La solució [a] de Bonansa-71, Benavarri-78, Pradell de Sió-84 i Tortosa-95 coincideix amb la
forma básica postulada per a aquest morf.
Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X O ir-pii O X+ M/T
X e/a s 2[-pl] a z/s X+ M/T + N/P
X e/a/e 3 [-pl] a X+ M/T
X é/é/á m l[+pl] é/é/á m X+ T + N/P
X é/é/á w 2[+pl] é/é/á w X+ T + N/P
X e/a n 3[+pl] a n X+ M/T + N/P

Classe [II]
El tret més destacable de la subclasse [II,+ext] —cf. (86a)— és l’aparició d’un segment velar
altematiu a 1 [-pl] del present d’indicatiu de Gandesa-93 i Calaceit-94. La presencia d’aquesta
extensió —seguida del morf relacionat amb mode/temps /o/— confirma la tendencia a

l’absorció dels verbs que no posseeixen un increment per part dels verbs de la classe amb
increment velar. Indirectament, aquest fet sembla desdir la proposta segons la qual Pincrement
está relacionat directament amb nombre/persona, com podrien suggerir solucions del tipus
[dórk] o [séqk]. El fet que l’extensió [iy] estigui preposada al segment [o], relacionat amb
mode/temps, confirma el valor d’extensió d’aquesta realització al lomórfica, en tot equivalent

69 Vegeu, pero, nota 60.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Kstcrri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclía, 68. Llavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la lorrc de
Cabdclla. "1. Bonansa. 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá. 77. Trcmp, 78.
Benavarri. ~9. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1 .litera. 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera. 86. Bellpuig, 87. Lleida. 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falsct,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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al segment velar /g/, pero justificada formalment per raó que s’adjunta a l’arrel sense

modificar-la.

Els verbs de la classe sense extensió presenten una divergencia morfológica en la representació
de les vocals temátiques d’l,2[+pl]. La vocal temática [s] apareix altemant a Benavarri-78,
mentre que el tema [é] és la solució majoritária.

D’altra banda, en la majoria de les localitats que compten —sovint de manera alternativa—
amb una vocal [e] a 2[-pl] i 3[+pl], aquest segment té un carácter epentétic. En canvi, i en

concordaba amb el que s’ha postulat en les varietats que posseeixen solucions equivalents, es
considera que aquesta vocal també pot adquirir entitat morfológica quan apareix a 2[-pl] i en

alguns indrets també a 3[-pl]. La motivació és la voluntat de fer més transparent el morf
relacionat amb mode/temps, donat que les formes sense vocal són perfectament

pronunciables.
(86a)
63/75 93/94 64/65/67-68/73-74/76-77/79-87/90-92/95 78 66/69/71-72 88

báto bátiyo/báto báto báto pérdo pérdo
bátes/báts báts báts bátes pérdes Pértf
bát bát bát bát pérde pért
batém batém batém batém perdém perdém
batéw batéw batéw batéw perdéw perdéw
báten báten báten báten pérden pérden

El verb beure —cf. (86b)— adopta unes solucions sistemátiques en les tres persones del

singular i a 3[+pl], tret d’Artesa de Segre-81 i Sant Martí de Riucorb-88, que presenten una

al-lomorfia en el radical en /béj/ ([bejém]). Les realiteacions d’Artesa de Segre-81 són

incompletes perqué cap deis verbs que presenten la mateixa alternaba que beure (deure i moure)
fou recollit en aquesta localitat. Les discrepáncies es concentren a l,2[+pl].

A més de les altemances morfológiques ja esmentades quant al tema, algunes localitats
inclouen l’extensió velar, que sol aparéixer en el present de subjuntiu; d’altres, per contra,

presenten un radical alternatiu /béj/, que ja havia aparegut en la formado del gerundi. En

aquest cas no s’adjunta mai l’extensió velar. Riba-roja-91 presenta un radical acabat amb vocal

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsi, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la l’obla de Segur, 76. Organyá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervcra, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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[beém], que pot ser el resultat de l’elisió previa de la consonant espirant o labiodental del
radical, sense que experimenti la inserció d’un element antdhiátic.

(86b)
82 83/85/87 70/73/75/77/79-

80/84/86/90
88 63/67 64-65/68/74/89/93/95

bék bék bék bék bék bék
béws béws béws béws béws béws

béw béw béw béw béw béw

beyém bejlém/bejém bejém bejém befJém/beyém beJ3ém
beyéw be|3éw/bejéw bejéw bejéw beJJéw/beyéw be|3éw
béywen béwen béwen béwen béwen béwen

66/72 69/71 76 78 91 92 94 81 88

béjk bék bék bék bék bék bék bék bék
béws béws béws béws béws béws béws béws béws

béw béw béw béw béw béw béw béw

bejém beyém beyém/bejém beywém beJ3ém/beém bejlém/bevém bevém bejém
bejéw beyéw beyéw/bejéw beywéw beJ3éw/beéw bejléw/bevéw bevéw bejéw
béwen béwen béwen béwen béwen béwen béwen béwen

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p P Estmctura morfológica
X O i[-Pi] 0 1 [pl] X+ M/T
X (e)/0 s 2[-Pl] a/0 z/s 2[-pl] X+ N/P
X (e)/0 3[-pl] a/0 3 [-pl] X

X é/é m l[+pl] é/é m l[+pl] X+ T + N/P
X é/é w 2[+pl] é/é w 2[+pl] X+ T + N/P
X (e) n 3[+pl] a/0 n 3[+pl] X+N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X k i t-pi] 9

X+ M/T
X s 21-pll z/s X+ N/P
X 3 [-pl] X

X 0/y/yw é m l[+pl] 0/9 é m X+ (E) + T + N/P
X é m l[+pl] é m X+ T + N/P

X 0/y/yw w 2[+pl] 0/g w X+ (E) + T + N/P
X é w 2[+pl] é w X+ T + N/P
X 0/yw (e) n 3[+pl] 0/g n X + (E) +N/P

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Kstcrri dWncu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, /O. la lorre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ™3. Sort, 74. la Seu d’LTgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. lremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. S2. lamarit de Iditera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bdlpuig, 87. I.leída, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. I;raga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Falsea,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Classe [III]
En catalá occidental es manifesten clarament els dos models proposats per a aquesta classe: un
model sense extensió palatal: dormir, un model amb extensió palatal: partir, i, encara, una serie
de verbs que poden incloure o no incloure alternativament l’extensió: bullir (collir.; cosir).

Peí que fa al model sense extensió —cf. (87a)—, en algunes localitats apareix novament un

segment vocálic en la casella corresponent al morf relacionat amb mode/temps —[dórm+e+s]
de 2[-pl]. En aquest cas, la vocal esmentada esdevé un segment morfológicament rellevant.

Quant a l’extensió, s’observa una forma alternativa a l,2[+pl] amb increment [iy] a Tamarit-82

([dormim]~[dormiyém]). Les extensions [ísk]~[ís] no palatalitzades, que conviuen amb
solucions sense extensió, manifesten la seva expansió en verbs que inicialment no les

incorporen. Tanmateix, aquesta difusió no és completa, perqué tot i aparéixer a l,2,3[-pl] no es

troben a 3[+pl] —cf. [durmíses], pero [dórmen]. En darrer terme, l’extensió [iy] també es

registra a l[-pl] a Gandesa-93 i Calaceit-94. En aquest cas, és el segment velar el que

s’expandeix i pren la forma de [iy] per tal de no modificar el radical.70 Es tracta en tots dos
casos de solucions altematives que poden ser interpretades com el resultat d’una tendencia a

l’expansió deis segment velars i palatals d’altres subclasses, que omplen d’aquesta manera

forats estructuráis buits.

(87a)
63/95 64 65/67-68/73-77/79-81/84-92 66/69/78 70

dórmo dórmo dórmo dórmo dórmo/durmíso

dórmes/dórms dórmes/dórms dórms dórmes dórmes/dórms/durmíses

dórm dórm dórm dórme dórm/dórme/durmís

dormím durmím dormím dormím durmím

dormíw durmíw dormíw dormíw durmíw

dórmen dórmen dórmen dórmen dórmen

71 72 82 83 93-94

dórmo/dormísko dórmo/dormíso dormísko dórmo dórmiyo
dórmes/dormíses dórmes/dórms/dormíses dormíses dórms dórms

dórme/dormís dórm/dormís dormís dórm dórm

dormím dormím dormím/dormiyém durmím dormím

dormíw dormíw dormíw/dormiyéw durmíw dormíw

dórmen dórmen dórmen dórmen dórmen

70
Cf., en aquest sentit, les realitzacions balears de l’epígraf § II.2.5.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Esteró d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’L’rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I.leída, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Les alternances que resten, un cop eliminada 1’aHomorfia del radical, són les següents —cf.
(87b): d’una banda, cal distingir la presencia d’un segment [o], relacionat amb mode/temps,

que pot anar precedit o no d’un segment extensió. Aquest increment, de característiques

palatals ([ís]~[ísk]) o velars ([iy]) apareix a l[-pl]. El segment velar es manifesta també

altemativament a l,2[+pl] a Tamarit-82. Aquesta incorporació suposa un canvi de vocal
temática. En algunes localitats, les altres persones del singular poden rebre també un

increment, que en aquest cas és [ís].

(87b)
63-64/95 65/67-68/73-77/79-81/83-92 66/69/78 70 71 72 82 93-94

0 o o o/íso oAsko o/íso ísko iyo
es/s s es es/s/íses esAses es/sAses íses s

e 0/el:is e/ís 0As ís

ím ím ím ím ím ím ím/iyém ím

íw íw iw iw ÍW íw íw/iyéw ÍW

n n en 0/en en n en n

Deixant de banda l’estabilitat en la realització del segment relacionat amb mode/temps [o] a

l[-pl], que és constant en totes les classes, el model de la classe [III] amb extensió71 —cf.

(87c)— compta amb diversos tipus d’increment en funció de la localitat: [ís, ísk, ÍJ, íjk, éj, éjj].

(87c)
63-65/68/76/79-
81/84-88/90-91/95

67 66/69-70/72/75/77 71/89 73 74

partíjo parido partíso partísko partíJko/partíJo partíjo/partéjo
partíj'es partíjes partíses partíses partíj'es partíJes/partéJes
partíj partíj1 partís partís partíj1 partíj/partéj
partím partiyém partím partím partím partím
partíw partiyéw partíw partíw partíw partíw
partíjen partíj'en partísen partísen partíjen partíjen/partéjen

71 El verb bullir manifesta clarament la tendencia a adoptar un increment palatal, de característiques variables
segons la localitat, per bé que també pot conjugar-se sense cap extensió. A mes dels increments constatáis en la
subdasse anterior, cal afegir encara una extensió palatal [g], que en certa manera podria equiparar-se al segment
[iy], que apareixia en el model de dormir. El segment vocálic de 2[-pl] i 3[+pl] té, com en les altres subclasses, un
valor epentétic, tot i que les realitzacions de Boí-66 poden fer pensar que es tracta d’un segment morfológic. Cal
evidenciar que, en tots els contextos, aquesta vocal té una funció resil-labificadora, de manera que repara
estructures formades per una coda complexa. És destacable la tendencia del radical acabat en un segment palatal,
que s’observará també en algunes localitats valencianes, de palatalitzar el segment fricatiu alveolar representant de
nombre/persona a 2[-pl]. Així, certes realitzacions constaten una assimilació progressiva de la palatalitat [{]; les
altres manifesten aquesta assimilació pero inclouen l’epéntesi d’una oclusiva entre [X] i [j]. D’altra banda, en el cas
del verb bullir, Tamarit-82 no manifesta el resultat alternatiu a l,2[+pl] amb increment velar.

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri d’Áncu, 66. Boí, 6". Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Yilallcr, 70. la i orre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. 73. Sort. 74. la Scu d’L’rgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Toló. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió.
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Mam' de Riucorb. 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Kbre, 92. Palset.
93. Gandesa, 94. Calaccit, 95. 'i ’ortosa.
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78/94 82 83 92 93

partísko partísko partíso/partíjo partéjjo partíjko
partíjes partíses partíses/partij'es partéjjes partij'es
partíJ1 partís partís/partíj partéjj" partíj-
partím partím/partiyém partím partím partím
partíw partíw/partiyéw partíw partíw partíw
partíjen partísen partísen/partíjen partéjj"en partíjen

L’increment palatal sembla que es difon en aquesta área dialectal d’una manera interpersonal,
de manera que les persones l,2[+pl], que, en principi, no posseeixen extensió, poden arribar a

adquirir-la. Aqüestes persones també es poden trobar afectades peí segment velar [iy]. En tots

dos casos la vocal temática no és [í] sino [é]. Aquest fet podria induir a pensar que les
extensions palatals de la subclasse [III,+ext] presenten, en aquest cas, la seriació de dos
increments: el palatal própiament dit i el velar, que tomada a fer patent, en darrer terme, la
seva tendencia expansiva.

En el marc de la segmentado morfológica, i dins la casella extensió, increments del tipus [ísk]

podrien, dones, ser reanalitzats com [ís+k] o ser consideráis com un sola entitat ([ísk]). Si es
pren en consideració la primera posició, cal recordar que s’ha postulat que, en general, la

representado fonológica de l’extensió velar és /g/. En aquest cas caldria plantejar l’existéncia
d’una realització al-lomófica /k/. L’altra opció és considerar que es tracta d’un morf extensió

compacte, no segmentable morfológicament ([ísk]). En aquest estudi, de tenor clarament

morfologicosincrónic, s’opta per considerar aquesta última possibilitat, per bé que en algunes
varietats dialectals es troben morfs relacionats amb extensió formáis per encadenaments de
diversos increments. És el cas, per exemple, de les realitzacions del present de subjuntiu de

rdvissenc-formenterer, que compten amb l’increment [ojkiy]. La segmentado morfológica
basada en el criteri de la recurrencia de segments indueix en aquest cas a una análisi de tipus

[ajk+iy] i no [sj+k+iy].

L’extensió majoritária és la solució palatal [íj], que pot incorporar un segment velar final [íjk].
Altres manifestacions de l’increment palatal són la solució [éj] —que apareix de forma

alternativa a [íj] a la Seu d’Urgell-74—, les solucions no palatalitzades sense adjunció d’un

segment velar [ís] —Boí-66, Vilaller-69, la Torre de Cabdella-70, el Pont de Suert-72, la Pobla

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Estem d’Aneu, 66. Boí. 6”. Andorra la Yella. 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella. 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. ”5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Pont?. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida. 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaccit, 95. Tortosa.
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de Segur-75 i Tremp-77— o amb la presencia de velar [ísk] —Bonansa-71, Benavarri-78,

Fraga-89, Calaceit-94— en la persona l[-pl]; finalment, les solucions palatalitzades amb

segregado de la iod [éjj] —Falset-92. En aquest cas, es pot pensar en una forma básica /éj/, a

la qual s’aplica una regla fonológica de segregado de la iod. Alguns d’aquests increments
poden aparéixer simultániament en una mateixa localitat. Novament, Tamarit de Llitera-82

mostra de manera alternativa la presencia de l’increment velar /ig/ a 1,2 [+pl].

Recasens (1996: 269-270) indica que en valencia, com es veurá en l’apartat següent, i en

comarques meridionals del catalá nord-occidental (Baix Ebre, Terra Alta, Baix Aragó), en

comarques de la franja catalanoaragonesa i a diversos indrets d’Eivissa, /s/ es converteix en [J]

quan va seguida de consonant oclusiva velar sorda en les formes verbals incoatives.

L’alternar^a que es produeix entre les realitzacions [fk] i [sk] en aqüestes zones suggereix que

la presencia del so palatal en aquest context té motivacions fonétiques. Així, /s/ i /k/ són

especialment palatals en valencia i, a mes, la fricativa esdevé palatal davant /k/ a causa de

l’anticipació del gest d’elevació dels dors lingual. Tanmateix, tot i que es podria postular
inicialment una forma básica única /ísk/, la palatalització no s’aplica sistemáticament en totes

les localitats examinades en l’ámbit nominal {mosca, busca..).12 Atés que no es tracta d’un procés

general, es considera en tots els casos l’existéncia de dues formes fonológiques distintes.73

72 Segons Recasens (1996: 270) les realitzacions fricatives palatals en realitzacions no verbals del tipus mo[Pc]a,
pe[fk]a, fo[fk] no tenen la mateixa distribució geográfica que la realització palatal seguida de l’oclusiva velar sorda
de les formes incoatives. Les realitzacions esmentades ocorren en l’extrem meridional del País Valencia (Vinalopó
Mitjá).

73 Com és sabut, des d’un punt de vista generatiu, les altemances fonétiques poden ser resoltes a través de la
postulado d’una forma básica i la formulado de regles fonológiques que donen compte de les realitzacions reais.
En el cas de determinades al-lomorfies d’abast redui't, la solució que es planteja pot ser doble: o bé postular dues
formes básiques, sense incloure cap regla fonológica, atés que les realitzacions fonológiques coincideixen amb les
fonétiques; o bé postular una sola forma básica i justificar l’al lomorfia en termes de regles fonológiques. En el cas
de l’increment palatal, i, inicialment, des d’una perspectiva intradialectal, el present estudi ha pres la primera
opció.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Áncu, 66. Boí, 67. Andorra la Yclla, 68. l.lavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonanza, 72. el Pont de Suert, ~3. Sort, /4. la Seu d’Lrgell, /5. la Pobla de Segur, /ó. Organyá, 7/. Iremp, 78.
Benavarn, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig. 87. I.leida, 88. Sant Mam de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Ealset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. '1 ’ortosa.
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Resum

RF Subclasse III,-ext RS

arrel ext tema m/t n/p p ext t m/t n/p E. morfológica
X iy/ísk/ís/0 O i[-Pi] ig/ísk/ís/0 O X+ (E) + M/T
X ís/0 (e)/0 s 2[-pl] ís/0 e/0 z/s X+ (E) + N/P
X ís/0 3[-pl] ís/0 X+CE)
X 0/iy í/é m l[+pl] 0/ig í/é m X+ (E) + T + N/P
X 0/iY í/é w 2[+pl] 0/ig í/é w X+ (E) + T + N/P
X ís/0 (e) n 3[+pl] n X+N/P

RE Subclasse [III,+exf RS

a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p E. morfológica
X ísk/ís/íJk/íJYéjj'/éj O i i-pii ísk/ís/íj/éj/ijk 0 X+ E + M/T
X ís/íj/éjj/éj (e) s 2[-pl] ís/íj/éj- z/s X+ E + N/P
X ís/íj/éj'/éjj' 3|-pl] ís/íj/éj X + E

X 0/iy í/é m l[+pl] 0/ig í/é m X+ (E) + T + N/P
X 0/iY í/é w 2[+pi] 0/ig í/é w X+ (E) + T + N/P
X ís/íj/éjj/éj (e) n 3[+Pl] ís/íj/éj n X+ E + N/P

Models verbals: present d’indicatiu
Classe |T|: 7 models
63-
65/69/71/81/91/
93

66 67/88 68/70/72-73/75-
77/83-

84/87/90/94-95

78 74/79-
80/85-
86/89/92

82

0 0 0 0 o 0 o

az az az az as az as

a a a a a a a

ám ém ám/ém ám/ém ém ém

áw éw áw/éw áw/éw éw éw

an an an an an an an

Subclasse [II,-ext]: 7 models
63/75 64/65/67-68/73-74/76-77/79-87/90-92/95 82 78 66/69/71-72 88 93/94

o 0 0 o 0 o igo/o
az/z z s as az z z

ém ém ém ém/ém ém ém ém

éw éw éw éw/éw éw éw éw

n n n n an n n

63. Alós d’Áncu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Vclla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Sucrt, ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balagucr, 84. Pradcll de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. P'alset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.



La descripció dels models regulars 329

Subclasse [II,+ext]: 5 models
69/71 78/82 64-66/68/70/72-75/77/79-80/83/84-

85/86-87/89-95
88 63/67/76 81 (incom)

9 g g g g bék

z s z z z béws

gém gém ém ém ém/gém
géw géw éw éw éw/géw
n gn n n n

Subclasse [III,-ext]: 9 models
63-64/95 65/67-68/73-

77/79-81/83-92
66/69 78 70 71 72 82 93-94

0 0 0 0 o/íso oAsko o/íso ísko igo
az/z z az as az/z/ísz az/ísz az/z/ísz íss z

a a /a/ís a/ís /ís ís

ím ím ím ím ím ím ím ím/igém ím

íw íw ÍW ÍW ÍW íw íw íw/igéw ÍW

n en an an an an an n n

Subclasse [III,+ext]: 12 models
63-65/68/76/79-
81/84-88/90-91/95

67 66/69-
70/72/75/77

71/89 73 74 78 94 82

ijo ífo íso ísko íjko/íjo íjo/éjo ísko ísko ísko

ífz ífz ísz ísz ífz íjz/éjz ífs ífz íss

íj íj ís ís íj m íl V ís

ím igém ím ím ím ím ím ím ím/igém
íw igéw íw ÍW íw ÍW íw ÍW íw/igéw
íjn íjn ísn ísn íjn íjn/éjn ÍJn íjn ísn

83 92 93

íso/íjo éjo íjko
ísz/íjz éjz íjz
ís/íj éj íj
ím ím ím

ÍW íw íw

ísn/íjn éjn íjn

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Inserció d’epéntesi (subclasse [III,+ext])

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boi, 6 . Andorra la \ clla> 68. IJavorsí, 69. \ ilaller, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa. "2. el Pont de Suert, ”3. Sort, 74. la Seu dT'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig. 87. I.leida. 88. Sant Marti de Riucorb. 89. braga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. b'alset,
93. Gandesa. 94. Calaceit. 95. T’ortosa.
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5. Segregado de la iod (subdasse [III,+ext])
6. Transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)
7. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ —> [e] / ##)

23.2.1. Present de subjuntiu
Classe [I]
A diferencia de les realitzacions de present de subjuntiu del pirinenc oriental i del catalá

oriental, que presentaven uns resultats forca homogenis, el catalá occidental, manifiesta un

nombre elevat d’altemances en aquest temps. Els comportaments observats tenen a veure

amb la tipologia i amb la distribució de determinats segments morfológics. Així, peí que fa al

segment extensió, en principi inexistent en el present de subjuntiu deis verbs de la classe p]
—tret de l’Alguer—, s’observa l’aparició d’un segment velar [ey] al Pont de Suert-72.

D’aquesta manera, es poden destriar dos submodels básics en relació amb l’altema^a que es

manifesta en el morí extensió: d’una banda, el que presenta l’estructura morfológica general de
la classe p], que, en principi, no contempla cap mena d’extensió; d’una altra banda, el que

compta amb una extensió de tipus velar /eg/, que resta, pero, limitat al subjuntiu, a Falset-92,
i només a l’imperfet de subjuntiu en el cas de Tortosa-95.

Quant al segment temátic, es constaten tres realitzacions: [é], dominant numéricament; [á], que
alterna amb [é] a Organyá-76 i Calaceit-94; [é] a Sant Martí de Riucorb-88.

Peí que fa ais segments corresponents a mode/temps, cal distingir entre el que pot aparéixer
en les persones l,2[+pl] a Riba-roja-91, Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-95 —es tracta

d’una realització [se] que també ocorre en alguns indrets de Valencia— i els que apareixen en

la resta del temps. En aquests casos cal observar les realitzacions que tenen lloc en les diverses

persones. Així, a 2[-pl] i 3[+pl], que presenten les solucions més homogénies, es distingeixen
els resultats [es]/[en], [os]/[on] i [is]/[in], que en alguns casos poden alternar en una mateixa
localitat.

La presencia a 2[-pl] i 3[+pl] no significa, pero, que aquests segments apareguin també a l[-pl]
i 3[-pl]. La terminació [i] només es constata a l[-pl] a Falset-92. A Cervera-85 i Lleida-87 no

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d’Ancu. 66. Boí, 67. Andorra la Yclla, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ~3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. ”5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Ditera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’libre. 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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apareix a l[-pl], pero sí a 3[-pl]. La desinencia [o], per contra, no s’observa mai a l[-pl], tot i

que es manifiesta en algunes localitats a 3[-pl]. La persona 3[-pl], a més dels segments [o] i [i]
esmentats, presenta una solució [e]. En contrapartida, 1 [-pl] manifesta una extensa pluralitat de
solucions ([o/a/a/a/e/e/i/o/á/o]), que en la majoria de casos són variants anteñors o posteriors
del fonema /a/, per bé que la comparaba amb els resultáis de la resta de persones del temps
manifesta també la possibilitat d’altres realitzacions fonológiques possibles.

En el cas d’Organyá-76- la terminado d’l[-pl] ([e]) es remet a /a/ peí fet que apareix
sistemáticament a Fimperfet d’indicatiu, al condicional i a l’imperfet de subjuntiu; de manera

que /a/ esdevé [e] en posició final. Aquest procés d’obertura també s’aplica en Fámbit
nominal.

El Pont de Suert-72 presenta una alternativa amb increment velar, que es podria justificar per
una voluntat d’evitar el sincretisme entre les persones dels dos presents, d’indicatiu i de

subjuntiu —cf. (85) i (88). Aquest sincretisme és, pero, admés en altres indrets.

(88)
63-6674 68-69 70/75 71 72 76 67/74

kánta kánta kánto kánte kánteyá/kánteyo kánte kánta

kántes kántes kántes kántes kánteyes/kántes kántos kántes/kántos

kánte kánte kánte kánte kánteye/kánte kánto kánte/kánto

kantém kantém kantém kantém kantém/kanteyém kantám/kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw/kanteyéw kantáw/kantéw kantéw

kánten kánten kánten kánten kánteyen/kánten kánton kánten/kánton

73 77/79/89 78 80-81/84 83 85 86 87

kánta kánte kánte kánte kánte kánta kánte kánte

kántes kántes kántes kántos kántos kántis kántis/kántos kántes/kántis/kántos

kánte kánte kánte kánto kánto kánti kánti/kánto kánte/kánti/kánto

kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw

kánten kánten kánten kánton kánton kántin kántin/kánton kánten/kánton

74 La confrontació amb les dades d’altres verbs permet de deduir que 1 [-pl] del present de subjuntiu de Boí-66
coincideix amb les realitzacions d’Alós d’Áneu-63, Isavarre-64 i Esterri d’Aneu-65.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Kstcrri d'Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. IJavorsí, 69. Vilaller, 70. la lorre de
Cabddla, 71. Bonansa. 72. el Pont de Suert. “3. Sort, 74. la Seu d'L’rgdl. 75. la Pobla de Segur, 76. Organya, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida. 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falsee,
93. Gandesa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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88 82 90 91 92 93 94 95

kánta kánto kánte kánta kánti kánte kánta kánte

kántos kántes kántes/kántos kántes kántis kántos kántos kántes

kánto kánte kánte/kánto kánte kánti kánto kánto kánte

kantém kantém kantém kantésem kantém kantésem kantásem/kantésem kantésem

kantéw kantéw kantéw kantésew kantéw kantésew kantásew/kantésew kantésew

kánton kánten kánten/kánton kánten kántin kánton kánton kánten

Resum

RF Classe [I RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X o/o/a/a/e/e/i/o i[-Pi] a/e/i/o X+ M/T
X ey á/o i[-Pi] eg a X + E + M/T
X e/i/o s 2[-Pl] a/i/o 2 X + M/T + N/P

X ey e s 2[-pl] eg a 2 X+ E + T + N/P

X e/i/o 3[-pl] a/i/o X+ M/T

X ey e 3[-pl] eg a X+ E + M/T

X á/é/é m l[+pl] á/é/é m X + M/T 4- N/P
X á/é se m l[+pl] á/é sa m X + T + M/T + N/P
X ey é m l[+plj eg é m X + E +M/T 4- N/P
X á/é/é w 2[+pl] á/é/é w X 4- M/T 4- N/P
X á/é se w 2[+pl] á/é sa w X 4- T 4- M/T 4- N/P
X ey é w 2[+pl] eg é w X 4- E 4-M/T 4- N/P
X e/i/o n 3[+pl] a/i/o n X 4- M/T 4- N/P
X ey e n 3[+pl] eg a n X 4- E 4-M/T 4- N/P

Classe [II]

Si en la classe p] s’observava una introducció incipient del segment velar [ey], en la subclasse

pi,-ext] —cf. (89a)— l’increment [iy] apareix en un nombre considerable de localitats —Alós

d’Áneu-63, Isavarre-64, Esterri d’Áneu-65, Andorra-67, Sort-73, la Pobla de Segur-75, Tremp-
77, Lleida-87, Sant Martí de Riucorb-88, la Granadella-90, Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-

95. La seva presencia no és estable en totes les persones i sovint conviu amb altres
realitzacions altematives de l’extensió velar. La presencia del segment /g/ a Lleida-87 suposa

un procés d’assimilació del segment oclusiu dental del radical ([bágge]). Aqüestes realitzacions
assimilades tenen lloc també en algunes localitats del valencia i el balear. El recurs al verb

perdre, que omple les abséncies del verb batre, posa de manifest la presencia d’una extensió [ey],

que apareix a Boí-66 i que alterna amb [iy]. Aqüestes extensions es poden estendre a totes les

persones o aparéixer només en les tres persones del singular i en la tercera del plural.

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Aneu. 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. l.lavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de doló, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Iditera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. l;raga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Hbrc, 92. I;alsct,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Els morfs corresponents a tema presenten una doble alternaba ([é] i [é]). El tema [é] sois es

manifesta a Sant Martí de Riucorb-88. En el verb perdre apareix també un tema [á] a Benavarri-
78.

El morf relacionat amb mode/temps coincideix totalment amb la representació [se], que té
lloc en algunes localitats en les persones l,2[+pl], pero només presenta coincidéncies parcials
amb les representacions d’aquest morf en la classe [I] en la resta persones —cf. les solucions

divergents de la Torre de Cabdella-70, la Seu d’Urgell-74, Benavarri-78, Sant Salvador de

Toló-79, Tamarit-82, Cervera-85, Bellpuig-86, Lleida-87, Sant Martí de Riucorb-88, Fraga-89,
Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-95.

(89a)
64-65 68 73 75 76 77 63 67

bátiya bátiya bátiya bátiyo báte bátiye báte/bátiya báte

bátiyes bátiyes bátiyes bátiyes bátos bátiyes bátiyes bátes/bátiyes
bátiye bátiye bátiye bátiye báto bátiye bátiye báte/bátiye/bátiyo
batém batém batém/batiyém batiyém batém batém batiyém batém

batéw batéw batéw/batiyéw batiyéw batéw batéw batiyéw batéw

bátiyen bátiyen bátiyen bátiyen báton bátiyen bátiyen báten/bátiyen

74 79 80-81/84 82 83 85 86 88

báte/báti báte báte báto báte báta/báti báts báta/bátiye
bátes/bátis bátes bátos bátes/bátis bátos bátis bátes/bátis/bátos bátos

báte/báti báte báto báte/báti báto báti báte/báti/báto báto

batém batém batém batém batém batém batém batém

batéw batéw batéw batéw batéw batéw batéw batéw

báten/bátin báten báton báten báton bátin báten/bátin/báton báton

87 90 91 92 93

bágge/bátiye báte báta báti bátiye/bátiyo
bágges/bággos/bátiyes/bátiyos bátes/bátiyes/bátiyos/bátos bátes bátis bátiyes/bátiyos
bágge/bággo/bátiye báte/bátiye/báto báte báti bátiye/bátiyo
baggém/batiyém batém/batiyém batésem batém batiyésem
baggéw/batiyéw batéw/batiyéw batésew batéw batiyésew
bággen/bággon/bátiyen/bátiyon báten/bátiyen/bátiyon/báton báten bátin bátiyen/bátiyon

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri dWncu, 66. Bot, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Yilallcr, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort. 74. la Seu d'L'rgdl, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segrc. 82. lamarit de Uitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. 1.leída, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Palset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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94 95

bátiya bátiya
bátiyes bátiyes
bátiye bátiye
batésem/batiyésem batiyésem
batésew/batiyésew batiyésew
bátiyen bátiyen

66 69 70 71 72 78 89

pérda/pérdiya pérdeya pérdeya pérdeye pérdiya pérda pérda/pérde
pérdes/pérdiyes pérdeyes pérdeyes pérdeyes pérdiyes pérdas pérdes
pérde/pérdiye pérdeye pérdeye pérdeye pérdeye pérda pérde
perdém perdém/perdeyém perdém perdeyém perdém perdám perdém
perdéw perdéw/perdeyéw perdéw perdeyéw perdéw perdáw perdéw
pérden/pérdiyen pérdeyen pérdeyen pérdeyen pérdiyen pérdan pérden

En la subclasse amb extensió —cf. (89b)—, l’increment velar apareix en totes les localitats,

pero a Sant Martí de Riucorb-88 no ocorre en les dues persones del plural. En altres indrets
—cf. Balaguer-83, Cervera-85, Lleida-87, Fraga-89 i la Granadella-90— una de les formes
alternatives no incorpora l’increment velar. Novament, el morf [se], relacionat amb

mode/temps, toma a ser present a Riba-roja-91, Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-95 en la
subclasse [II,-ext] i també en la resta de classes. En darrer lloc, la distribució deis segments

relacionats amb mode/temps de les persones l,2,3[-pl] i 3[+pl] no és totalment coincident
amb la que presenta la subclasse [II,+ext] —cf. els comportaments parcialment divergents
d’Andorra-67, la Seu d’Urgell-74, Tremp-77, Tamarit-82, Balaguer-83, Bellpuig-86, Sant Martí
de Riucorb-88, Riba-roja-91, Falset-92, Gandesa-93, Calaceit-94 i Tortosa-95.

(89b)
63-66 67 68-69 70-71 72 73 74 75 76/84

béya béya béya béyo béyá/béjyá béya béya béyo béye
béyes béyes/béyos béyes béyes béyes/béjyes béyes béyes/béyos béyes béyos
béye béye/béyo béye béye béye/béjye béye béye/béyo béye béyo
beyém beyém beyém beyém bejyém beyém beyém beyém beyém
beyéw beyéw beyéw beyéw bejyéw beyéw beyéw beyéw beyéw
béyen béyen/béyon béyen béyen béyen/béjyen béyen béyen/béyon béyen béyon

77 78 79 80/86 82 83 85 87

béye béya béye béye béya béye/béyi béya/béyi béye
béyes béyas béyes béyos béyes béyis/béyos béyis béyes/béyos
béye béya béye béyo béye béyi/béyo béyi béyo
beyém beyám beyém beyém beyém bepém/beyém/bejém bepém/beyém/bejém beyém/bejém
beyéw beyáw beyéw beyéw beyéw bepéw/beyéw/bejéw bepéw/beyéw/bejéw beyéw/bejéw
béyen béyan béyen béyon béyen béyin/béyon béyin béyen/béyon

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. hstcrri d’Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Uavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 3. Sort, 74. la Seu d’LTgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de ] ditera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió.
85. Cerrera, 86. Bellpuig, 87. Llcida, 88. Sant Martí tic Riucorb, 89. Fraga, 90. la Granadclla. 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Falsct.
93. Gandcsa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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88 89 90 91/94 92 93 95

beya béya/béye béye/béyi béya béyi béye béya/béye
béyos béyes béyes/béyis/béyos béyes béyis béyes/béyos béyes
béyo béye béye/béyi/béyo béye béyi béye/béyo béye
bejém bejJém/beyém beyém/bejém beyésem beyém beyésem beyésem
bejéw beJ3éw/beyéw beyéw/bejéw beyésew beyéw beyésew beyésew
béyon béyen béyen/béyin/béyon béyen béyin béyen/béyon béyen

Les diverses realitzacions vocáliques d’l[-pl] en les dues subclasses poden apreciar-se a (90).
Tot i que hi ha elements fonétics comuns, s’evidencia una solució nasalitzada en el model amb
extensió velar. Les representacions de (89b) indiquen la distribució geográfica d’aquests
resultáis.

(90)
Arr Ext Tem M/T Mod N/P P Arr Ext Tem M/T Mod N/P P

bág g e 1 bé Y o/a/a/á/e/e/i/o 1

bát a/a/e/e/i/o 1 béj Y a 1

bát ÍY o/a/a/e/e/o 1 bé Y a 1

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p Estructura morfológica
X g e i i-pi] g e X+ E + M/T
X a/a/e/e/i/o i[-Pi] a/i/o X + M/T
X ÍY a/a/a/e/e/o i[-Pi] íg a/o X + E + M/T
X e/i/o s 2[-pl] a/i/o z/s X+ M/T + N/P
X g/iY e/o s 2[-pl] g/íg a/o z X+ E + M/T + N/P
X e/i/o 3[-pl] a/i/o X + M/T
X gdY e/o 3[-pl] g/jg a/o X + E + M/T
X é se m l[+pl] é sa m X + T + M/T + N/P
X é m l[+pl] é m X + T + N/P
X ÍY é se m l[+pl] íg é sa m X + E +T + M/T + N/P
X g é m l[+pl] g é m X + E+T + N/P
X é w 2[+pl] é sa w X + T + M/T + N/P
X é se w 2[+pl] é w X + T + N/P

X iY é se w 2[+pl] íg é sa w X + E +T + M/T + N/P

X g é w 2[+pl] g é w X + E+T + N/P

X e/i/o n 3[+pl] a/i/o n X+ M/T + N/P

X g/íY e/o n 3[+pl] g/íg a/o n X+ E + M/T + N/P

63. Alós d’Áneu, 64. Isavarrc, 65. lísterri d'Ancu, 66. Boí, 67. Andorra la Y ella, 68. Tlavorsí, 69. \ ilallcr, /O. la Iorrc de
Cabdella, 71. Bonansa. ~2. el Pont de Sucrt, ~3. Sort, 74. la Seu d’LTgell, . 5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 7/. I remp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de I-litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sio,
85. Ccrvcra, 86. Bcllpuig. 87. Ucida. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga, 90. la Granaddla, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaccit. 95. Tortosa.
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RF Subclasse [II,+ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/1 n/p Estructura morfológica
X Y a/a/a/á/e/e/i/o i[-Pi] 9 a/i/o X+ E + M/T

X Y a/e/i/o s 2[-pl] 9 a/i/o Z X+ E + M/T+ N/P

X Y a/e/e/i/o 3[-pl] 9 a/i/o X + E+ M/T

X é/e m l[+pl] é/e m X+ T + N/P

X iY é/á m l[+pl] íg é/á m X+E + T + N/P

X ¡Y é se m l[+pl] ig é sa m X+ E + T +M/T + N/P

X é/é w 2[+pl] é/é w X+ T + N/P

X ÍY é/á w 2[+pl] ig é/á w X+ E + T + N/P

X ÍY é se w 2[+pl] ig é sa w X+ E + T +M/T + N/P

X Y a/e/i/o n 3[+pl] g a/i/o n X+ E + M/T+ N/P

Classe [III]
Deixant al marge l’al-lomorfia en el radical, el verb model de la subclasse [III,-ext] —cf.

(91a)— manifesta una tendencia a adoptar un increment, que pot ser de naturalesa diversa

([iy], [ey], [ísk]) i fins i tot un increment complex format per l’encadenament de dues

extensions ([ísk+ey]). En relació amb la presencia de l’extensió, poden ocórrer diverses

possibilitats:

a) que en una mateixa localitat alternin formes amb increment i sense —Boí-66, Sort-73 i la

Granadella-90 ([dórma/dórmeya]);

b) que una mateixa localitat presentí solucions amb mes d’un increment —Llavorsí-68,

Vilaller-69, Tamarit-82 ([dórmiya/dormiska]);

c) que l’increment velar es difongui a totes les persones del present de subjuntiu —Alós
d’Áneu-63, Isavarre-64, Esterri d’Áneu-65, el Pont de Suert-72, la Pobla de Segur-75 i Lleida-
87 ([dórmiya]);

ct) que l’increment velar s’estengui parcialment només a determinades persones del temps

—/ig/ a Sant Salvador de Toló-79 a l,2[+pl]; /ig/ a Organyá-76, Ponts-80, Artesa de Segre-
81 i Gandesa-93 a l,2,3[-pl] i 3[+pl].

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Hsterri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 3. Sort, 74. la Seu d’Urgel!, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de lolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Uitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Traga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. T'alsct,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(91a)
63-65 66 67 68

dórmiya dórma/dórmeya dórma dórmiya/dormiska
dórmiyes dórmeyes/dórmes dórmes dórmiyes/dormískes
dórmiye dórme/dórmeye dórme dórmiye/dormiske
dormiyém dormiyém dormim/dormiyém dormiyém
dormiyéw dormiyéw dormlw/dormiyéw dormiyéw
dormiyen dórmeyen/dórmen dórmen dórmiyen/dormlsken

69 70 71 72 ■ 73

dórma/dórmeya/dormiska/dormiskeya durmísko dormiske dórmiya dórma/dórmiya
dórmeyes/dórmes/dormiskeyes/dormískes durmiskes dormískes dórmiyes dórmes/dórmiyes
dórme/dórmeye/dormiske/dormískeye durmíske dormiske dórmiye dórme/dórmiya
dormiyém durmiyém dormiyém dormiyém dormiyém
dormiyéw durmiyéw dormiyéw dormiyéw dormiyéw
dórmeyen/dórmen/dormískeyen/dormísken durmisken dormísken dormiyen dórmen/dórmiyen

74 75 76/80-81 77 78 79

dórma/dórmi dórmiyo dórme dórmiye dórma dórma

dórmes/dórmis dórmiyes dórmos dórmiyes dórmas dórmes

dórme/dórmi dórmiye dórmo dórmiye dórma dórme

dormiyém dormiyém dormiyém dormim/dormiyém dormám dormiyém
dormiyéw dormiyéw dormiyéw dormíw/dormiyéw dormáw dormiyéw
dórmen/dórmin dormiyen dórmon dormiyen dormán dórmen

82 83 84 85 86

dórmiya/dórmiyo/dormísko dórme dórme dórma dórme

dórmiyes/dormískes dórmos dórmos dormís dórmes/dórmos

dórmiye/dormiske dórmo dórmo dórmi dórme/dórmo

dormiyém durmím/durmiyém dormim/dormiyém dormím dormím

dormiyéw durmíw/durmiyéw dormíw/dormiyéw dormíw dormíw

dórmiyen/dormísken dórmon dórmon dórmin dórmen/dórmon

87 88 89 90

dórmiye dórmo dórma/dórme dórme/dórmiye
dórmiyes dórmos dórmes dórmes/dórmiyes/dórmos
dórmiye dórmo dórme dórme/dórmiye/dórmo
dormiyém dormím dormím dormim/dormiyém
dormiyéw dormíw dormíw dormíw/dormiyéw
dormiyen dórmon dórmen dórmen/dórmiyen/dórmon

63. A los d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Kstcrn dWneu, 66. Boí, 6". Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Vílaller, 70. la lorre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. 73. Sorr. 74. la Scu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Marti de Riucorb. 89. braga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Palset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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91 92 93 94 95

dórma dormí dórmiye dórmiya dórmiya/dórmiye
dórmes dórmis dórmiyes dórmiyes dórmiyes
dórme dormí dórmiye dórmiye dórmiye
dormísem/dormiyésem dormím dormísem dormísem dormiyésem
dormísew/dormiyésew dormíw dormísew dormísew dormiyésew
dórmen dórmin dórmiyen dórmiyen dórmiyen

Cal reiterar, d’una banda, que l’aparició del segment [iy] a l,2[+pl] provoca un canvi en la
vocal temática i cal destacar, d’una altra, que aquest increment és independent de la resta, atés

que pot aparéixer encara que en les altres persones hi hagi un altre tipus d’extensió. Ja s’ha
al-ludit, a més, a les vocals temátiques [í] i [é], pero no és sobrer esmentar també la vocal [á],

que apareix a Benavarri-78. Es considera que aquesta /á/ és una vocal temática des d’un punt

de vista estructural, tot i que no és la vocal propia de la classe [III] sino de la classe [T|.

Finalment, la distribució deis segments relacionáis amb mode/temps d’l,2,3[-pl] i de 3[+pl] no
coincideix totalment amb la deis segments relacionats amb mode/temps de les classes [I] i [II]
—cf. les discrepand.es d’Andorra-67, Bonansa-71, la Seu d’Urgell-74, Tremp-77, Sant Salvador
de Toló-79, Tamarit-82, Balaguer-83, Cervera-85, Bellpuig-86, Lleida-87, Sant Martí de
Riucorb-88, la Granadella-90 i Gandesa-93.

El model amb extensió75 —cf. (91b)— presenta diversos tipus d’increment: palatalitzats ([íj],

[éjj], [íjk]), no palatalitxats ([ísk], [ís]), velars, ([ey] i [iy]), el darrer deis quals pot aparéixer en
solitari o altemant amb formes sense extensió a l,2[+pl], Com en el model anterior, en una

mateixa localitat poden conviure formes amb més d’una extensió —cf. la Seu d’Urgell-74, Sant
Salvador de Toló-79, Balaguer-83 i Lleida-87. Quant a les vocals temátiques, a més de [í],
alternen [é], que apareix quan s’ha adoptat l’extensió velar, i [á], en el cas d’Organyá-76 i
Benavarri-78. Com en la subclasse anterior, la distribució deis segments relacionats amb

mode/temps d’l,2,3[-pl] i 3[+pl] no és totalment coincident amb la que apareix en les altres

75 El verb bullir—cf. LaFV (III, 211)— presenta lá possibilitat de conjugar-se com un verb sense extensió.
Tanmateix, incorpora l’increment gairebé sistemáticament a l,2[+pl] —tret de Cervera-85, Bellpuig-86, Sant
Martí de Riucorb-88 i Falset-92, que presenten les solucions en [ím], [íw]. Les persones l,2[+pl] incorporen
majoritáriament un increment velar —[iy] o [y], que, en alguns indrets es pot estendre també a la resta del temps
—en forma de [y], [ey] o [iy]. Aqüestes persones poden adoptar un increment palatal —[íj]—, no palatalitzat
—[ísk]— o velar. Com en les subclasses anteriors, a més de les vocals temátiques [í] i [é], pot aparéixer la vocal [á]
a Benavarri-78.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Áneu. 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell. "5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Ditera, 83. Balagucr, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Ealset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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dues classes —cf. les divergéncies a Andorra-67, Llavorsí-68, Vilaller-69, el Pont de Suert-72,

Sort-73, la Seu d’Urgell-74, la Pobla de Segur-75, Organyá-76, Pradell de Sió-84, Cervera-85,
Sant Martí de Riucorb-88, Riba-roja-91 i Gandesa-93.

(91b)
63-65 66 67 68 69 70 71

partíjka partíska partíja partíjka partíska partísko partíske
partíjkes partlskes partíJes/partíJos partíjkes partískes partískes partískes
partíJke partíske partíJe/partíJo partíjke partíske partíske partíske
partiyém partiyém partiyém partiyém partím/partiyém partiyém partiyém
partiyéw partiyéw partiyéw partiyéw partíw/partiyéw partiyéw partiyéw
partíjken partlsken partíjen/partíjon partíjken partísken partísken partísken

72 73 74 75 76 77

partíska partíjka partíjo/partéjjo partíske partíJe partíske
partískes partíjkes partíjes/partéjjes partískes partíjos partískes
partíske partíjke partíje/partéjje partíske partíjo partíske
partiyém partiyém partím/partiyém partiyém partiyám/partiyém partím/partiyém
partiyéw partiyéw partíw/partiyéw partiyéw partiyáw/partiyéw partíw/partiyéw
partísken partíjken partíjen/partéjjen partísken partíjon partísken

78 79 80-81 82 83 84

partíska partísko/partíjo partíje partíska/partísko partíse/partíje partíje
partískas partískes/partíjes partíjos partískes partísos/partíjos partíjos
partíska partíske/partíje partíjo partíske partíso/partíJo partíjo
partiyám partím/partiyém partiyém partiyém partím/partiyém partiyém
partiyéw partíw/partiyéw partiyéw partiyéw partíw/partiyéw partiyéw
partískan partísken/partíjen partíjon partísken partíson/partíjon partíjon

85 86 87 88 89

partíja/partíji partíje partíske/partíje partíja partíska/partíske
partíJis partíjespartíjos partískes/partískos/partíjes/partíjos partíjos partískes
partíJi partíje/partíjo partíske/partísko/partíje/partíjo partíjo partíske
partím partím partiyém partím partiském
partíw partíw partiyéw partíw partiskéw
partíJin partíjen/partíjon partísken/partískon/partíjen/partíjon partíjon partísken

90 91 92 93 94 95

partíje partíJa/partíJe partéjji partíjke partíjka partíJka/partíJke
partíjes/partíjos partíjes partéjjis partíjkes/partíJkos partíjkes partíjkes
partíje/partíjo partíje partéjji partíjke/partíjko partíjke partíjke
partím partísem partím partiyésem partísem partiyésem
partíw partísew partíw partiyésew partísew partiyésew
partíjen/partíjon partíjen partéjjin partíjken/partíjkon partíjken partíjken

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Kstcrri d'Áncu, 66. Boí. 67. Andorra la \ ella. 68. Llavorsí, 69. Vilaller, /O. la lorre de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’Urgcll. "5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, “9. Sant Salvador de Tolo, 80. l’onts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de l.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Llcida, 88. Sant Marti de Riucorb, 89. Fraga. 90. la Granadella. 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falset,
93. Gandesa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Resum

RF Subclasse [111,-ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/1 n/p Estructura morfológica
X a/a/a/e/e/i/o i i-pi] a/i/o X+ M/T

X ey a/a i[-Pi] eg a X+ E + M/T

X ¡Y a/a/a/á/e/e/o i[-Pi] ¡g a/o X+ E + M/T

X Isk a/e/o i[-Pi] ísk a/o X+ E + M/T

X ískey a i[-Pi] ískeg a X+ E + M/T

X e/i/o s 2[-pl] a/i/o 7. X+ M/T + N/P

X ey/iy/ísk/ískey e s 2[-pI] eg/igAisk/ískeg a 2 X+ E + M/T + N/P

X a/e/i/o 2[-pl] a/i/o X+ M/T

X ey/ísk/ískey e 2[-pl] eg/ísk/ískeg a X+ E + M/T

X ¡Y a/e 2[-pl] ¡g a X+ E + M/T

X í/á si/sa/sa/su m 2[-plj í/á si/sa m X+ T+ M/T + N/P

X í se m 3[-pll í sa m X+ T+ M/T + N/P

X ¡Y é m 3[-pl| ¡g c m X+ E + T+ M/T + N/P

X ¡Y é se m 3[-Pl| ¡g c sa m X+ E + T+ M/T + N/P
X í/á w 3[-pl] í/á w X+ T+ M/T + N/P
X í se w 3[-pl] í sa w X+ T+ M/T + N/P

X ¡Y é w l[+pl| ig é w X+ E + T+ M/T + N/P

X >Y é se w l[+pl| ¡g é sa w X+ E + T+ M/T + N/P
X e/i/o n l[+pl] a/i/o n X+ M/T + N/P

X ey/ísk/ískey e n l[+pl] eg/ísk/ískeg a n X+ E + M/T + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p Estructura morfológica
X ís e i[-Pi] ís a

X+ E + M/T

X a/a/a/e/e/i i[-pi] ij a/i X+ E + M/T

X Isk a/a/a/á/e/e/o i[-pi] ísk a/o X+ E + M/T

X ijk a/a/e/e i[-Pi] ijk a X+ E + M/T

X étf a i[-Pi] éjl a X+ E + M/T

X Ü e/i/o s 2[-pl] y a/i/o Z X+ E + M/T + N/P

X Isk a/e/o s 2[-pl] isk a/o z
X+ E + M/T + N/P

X éjj e s 2[-Pl] y; a z X+ E + M/T + N/P

X íjk/ís e/o s 2[-pl] íjk/ís a/o z X+ E + M/T + N/P

X y i s 2[-pl] y i z X+ E + M/T + N/P

X ís o 2[-pl] ís o
X+ E + M/T

X y e/i/o 3[-pl] y a/i/o X+ E + M/T

X yk e/o/a/a/e/e 3[-pl] íjk a X+ E + M/T

X isk a/e/o 3[-pl] ísk a X+ E + M/T

X ®jí e/a 3[-pl] éjJ a X+ E + M/T

X éj i 3[-pl] y i X+ E + M/T

X í m 3[-pl] í m X+ T+ N/P

X í se m 3[-pl] í sa m X+ T + M/T + N/P

X Y é/á m l[+pl] Y é/á m
X+ E + T+ N/P

X íy é se m l[+pl] íy é sa m
X+ E + T+ M/T + N/P

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. Estcrri d’Ancu. 66. Boí, 6~. Andorra la Telia, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. _3. Sort. 74. la Seu d’Urgell. ”5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Scgre. 82. Tamarit de 1.litera. 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervcra, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Palset,
93. Gandesa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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X isk é m i[+Pi] isk é m
X+ E + T+ N/P

X í w i[+Pi] í w X+ T+ N/P

X í se w i[+Pi] í sa w X+ T + M/T + N/P

X ¿y é/á w i[+Pi] íy é/á w X+ E + T + M/T + N/P

X iy é se w 2[+pl] >Y é sa w X+ E + T + M/T + N/P

X isk é w 2[+pl] isk é X+ E + T+ N/P

X ií e/i/o n 2[+pl] ií a/i/o n X+ E + M/T + N/P

X isk a/e/o n 2[+pl] isk a/o n X+ E + M/T + N/P

X ijk/ís e/o n 2[+pl] ijk/ís a/o n X+ E + M/T + N/P

X éjj e n 3[+pl] éjj a n X+ E + M/T + N/P

X éí i n 3[+pl] éj i n
X+ E + M/T + N/P

Models verbals:76 present de subjuntiu
Classe [T¡: 18 models
63-66/68-70/73/75 66 71/77/79/89 72 76 67/74/90 78 80-81/84 83

a e eya a a e a e

ez es ez eyez/ez oz ez/oz es oz oz

e e e eye/e o e/o e 0 0

ém ém ém ém/eyém ám/ém ém ém ém ém

éw éw éw éw/eyéw áw/éw éw éw éw éw

en en en eyen/en on en/on en on on

85 86 87 88 82 91 92 93 94 95

a a a a a a i a a a

iz iz/oz ez/iz/oz oz es ez iz oz oz az

i i/o e/i/o 0 e e i 0 0 a

ém ém ém ém ém ésam ém ésam ásam/ésam ésam

éw éw éw éw éw ésaw éw ésaw ásaw/ésaw ésaw

in in/on en/on on en en in on on an

Subclasse [II,-ext]: 25 models
64-
65/68/77

73 75 76/80-81/84 63 67 74 791
89

82 83 85

iga iga iga a a/iga a a/i a a a a/i

igaz igaz igaz oz igaz az/igaz az/iz az as/is oz iz

iga iga iga 0 iga a/iga/igo a/i a a/i 0 i

ém ém/igém igém ém igém ém ém ém ém ém ém

éw éw/igéw igéw éw igéw éw éw éw éw éw éw

igan igan igan on igan an/igan an/in an an on in

^
La determinació de les formes básiques del present de subjuntiu s’ha dut a terme a partir de les realitzacions

recurrents i majoritáries que defineixen cadascuna de les subclasses. La classe [I] presenta, en general, uns morfs
relacionats amb mode/temps que es diferencien clarament dels de les classes [II] i [III]- Aquesta discrepancia
sembla justificable per una voluntat de distingir la classe [I] de la resta.

63. Alós dWneu, 64. Isavarre, 65. Eísterri d'Aneu, 66. Boí. 67. Andorra la \ día, 68. Llavorsí, 69. \ iialíer, /O. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, "7. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Síó,
85. Cervera. 86. Bellpuig. 87. Ideida. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Palset,
93. Gandcsa. 94. Calaceit. 95. Tortosa.
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86 88 87 90 91 92 93 94

a a/iga ga/iga a a i iga/igo iga
az/iz/oz oz gaz/goz/igaz/igoz az/igaz/igoz/oz az iz igaz/igoz igaz
a/i/o 0 ga/go/iga a/iga/o a i iga/igo iga
ém ém gém/igém ém/igém ésam ém igésam ésam/igésam
éw éw géw/igéw éw/igéw ésaw éw igésaw ésaw/igésaw
an/in/on on gan/gon/igan/igon an/igan/igon/on an in igan/igon igan

95 66 69 70 71-72 78

iga a/iga ega ega ega a

igaz az/igaz egaz egaz egaz az

iga a/iga ega ega ega a

igésam ém ém/egém ém egém ám

igésaw éw éw/egéw éw egéw áw

igan an/igan egan egan egan an

Subclasse pi,+ext]: 15 models
63-66/68-73/75/77/79 67/74 76/80/84/86 78 82 83 85 87 88

ga ga ga ga ga ga/gi ga/gi ga ga

gaz gaz/goz goz gas gas giz/goz giz gaz/goz goz

ga ga/go go ga ga gí/go gi go go

gém gém gém gám gém ém/gém ém/gém gém/ém ém

géw géw géw gáw géw éw/géw éw/géw géw/éw éw

gan gan/gon gon gan gan gin/gon gin gan/gon gon

89 90 91/94 92 93 95

ga ga/gi ga gi ga ga

gaz gaz/giz/goz gaz giz gaz/gos gaz

ga ga/gi/go ga gi ga/go ga

ém/gém gém/ém gésam gém gésam gésam
éw/géw géw/éw gésaw géw gésaw gésaw
gan gan/gin/gon gan gin gan/gon gan

Subclasse [III,-ext]: 23 models
63-65/72/75/87 66 67 68 69 70-71 73 74

iga a/ega a iga/íska a/ega/íska/ískega íska a/iga a/i

igaz egaz/az az igaz/ískaz egaz/azAskegazAskaz ískaz az/igaz az/iz

iga a/ega a iga/íska a/egaAskaA[skega Iska a/iga a/i

igém igém Im/igém igém igém igém igém igém
igéw igéw íw/igéw igéw igéw igéw igéw igéw
igan egan/an an igan/ískan egan/anA;skeganAskan ískan an/igan an/in

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarrc, 65. hsterri d’Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella. 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgcll, 75. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Tremp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de 1,litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Kbrc, 92. Falset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. I'ortosa.
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76/80-81 77 78 79 82 83-84 85 86 88 89

a iga a a iga/íska a a a a a

oz igaz as az igas/ískas oz iz az/oz oz az

o iga a a iga/íska 0 i a/o 0 a

igém ím/igém ám igém igém ím/igém ím ím ím ím

igéw íw/igéw áw igéw igéw íw/igéw 1W íw iw íw

on igan an an igan/ískan on in an/on on an

90 91 92 93-94 95

a/iga a i iga iga
az/igaz/os az iz igaz igaz
a/iga/o a i iga iga
ím/igém ísam/igésam ím ísam igésam
íw/igéw ísaw/igésaw íw ísaw igésaw
an/igan/on an in igan igan

Subclasse pil,+ext]: 21 models
63-65/68/73 66/70-72/75 67 69/77 74 76 78

íjka íska íJa íska ija/éja íJa íska

íjkaz ískaz íjaz/íjoz ískaz íjaz/éjaz íjoz ískas

íjka íska íja/íjo íska íja/éja íjo íska

igém igém igém ím/igém ím/igém igám/igém igám
igéw igéw igéw íw/igéw íw/igéw igáw/igéw igáw
íjkan ískan íjan/íjon ískan íjan/éjan íjon ískan

79 80-81/84 82 83 85 86/90 87 88

íska/íja íJa íska ísa/íja íja/íji íJa íska/íja ÍJa
ískas/íjaz íjoz ískas ísoz/íjoz íjiz íjaz/íjoz ískaz/ískoz/íjaz/íjoz íjoz
íska/íja íjo íska íso/íjo íji íja/íjo íska/sko/"Ja/"Jo íjo
ím/igém igém igém ím/igém ím ím igém ím

íw/igéw igéw igéw íw/igéw íw íw igéw íw

ískan/íjan íjon ískan íson/íjon íjin íjan/íjon ísken/ískon/íJen/íJon íjon

89 91 92 93 94 95

íska íJa éji íjka íjka íjka
ískaz íjaz éjiz íjkaz/íjkoz íjkaz íjkaz
íska íJa éji íjka/íjko íjka íjka
iském ísam ím igésam ísam igésam
iskéw ísaw íw igésaw ísaw igésaw
ískan íjan éjin íJkanAJkon íjkan íjkan

Processosfonol'ogics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores medíais
3. Espirantització de la labiodental sonora

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, 73. Sort, 74. la Seu d’Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organya, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre. 82. 'lamarit de 1.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvera, 86. Bcllpuig, 87. Llcida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Praga, 90. la Ciranadella, 91. Riba-roja d Ebre, 92. Palset,
93. Gandcsa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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4. Segregado de la iod (subdasse [III,+ext])
5. Transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)
6. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ —> [e] / ##)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—»[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—» [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.3.2.8. Imperatiu
Classe |T]
Com s’observa a (92), l’imperatiu no fou recollit de forma completa en totes les localitats. Les
realitzacions deis morís relacionats amb mode/temps de 2[-pl] no coincideixen totalment amb
les de 3[-pl] del present d’indicatiu. En les persones l,2[+pl], els morís corresponents a tema

presenten tres realitzacions possibles: [é], que és la solució més general, [é], que apareix a Sant
Martí de Riucorb-88, i [á], que pot teñir lloc, com a realització única o altemant, a Alós
d’Áneu-63, Isavarre-64, Riba-roja-91 i Tortosa-95 en les dues persones del plural, o a 2[+pl] a

Vilaller-69, la Torre de Cabdella-70, Bonansa-71, el Pont de Suert-72, Organyá-76, Benavarri-

78, Pradell de Sió-84 i Calaceit-94. D’aquesta manera, no hi ha una coincidencia en les dues

persones en relació amb la distribució de les vocals temátiques [á] i [é].

Com en les altres classes, algunes de les representacions fonétiques deis segments relacionats
amb mode/temps poden respondre a variants de realització del fonema /a/.
(92)
63-64 65-66 67-68/73-74 69/71 70/75 72/78 76

kánta kánta kánta kánta kánto kánta kánte

kantám kantém kantém kantém kantém kantém kantám/kantém

kantáw kantéw kantéw kantáw kantáw/kantéw kantáw/kantéw kantáw/kantéw

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. listerri d'Aneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yella, 68. l.lavorsí, 69. Yilallcr, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyi, ~7. Tremp. ”8.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de l.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió.
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lie-ida. 88. Sant Martí de Riucorb, 89. I-raga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Kbre. 92. l-’alset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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77 79 80/87/8

9-90/93
81 82 83/85-86 84 88 91

kánte kánta kánte kantém kánto kánte kánte kánta kánta

kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantám/kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantáw/kantéw kantéw kantáw

92 94 95 (inc)
kánta kánta

kantém kantém kantám/kantém

kantéw kantáw/kantéw kantáw/kantéw

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a/a/a/e/e/o 2[-Pl] a X+ M/T
X é/á/é m l[+pl] é/á/é m X+ T + N/P
X é/á/é w 2[+pl] é/á/é w X+ T + N/P

Classe [II]
El model sense extensió —cf. (93a)— compta amb les mateixes discrepáncies en la vocal
temática —[é]—[é]—[á]— que s’observaven en la classe anterior. El model de perdre, en

principi, sense extensió, i que serveix per completar les realitzacions de batre on aquest verb és
absent, manifesta alguns comportaments alternatius que afecten els morfs relacionáis amb
extensió i amb tema.

(93a)
63-87/91-95 88 66 69 70/89 71 78

bát bát pérde perdeyéw pért pérde/pért pérde
batém batém perdém perdém perdeyéw perdám
batéw batéw perdéw perdéw perdáw

Peí que fa a 2[-pl], s’observa la presencia d’una vocal [e], que es relaciona amb mode/temps,
atés que ocorre en les mateixes localitats —Boí-66, Bonansa-71, Benavarri-78— que la
contenen a 2[-pl] i a 3[-pl] del present d’indicatiu; no es tracta, dones, en aqüestes localitats
d’un mer suport fonétic.

Tomant ais morfs que presenten alternances, cal destacar Tapando de Textensió velar [ey] a

2[+pl] de Vilaller-69 i Bonansa-71, que també es constatava en les mateixes persones del
present de subjuntiu.

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarrc, 65. Ksterri d\\neu, 66. Bot. 6". Andorra la \ ella, 68. Llavorsí, 69. Vilallcr, /O. la lorrc de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. "3. Sort. 74. la Sen d’l'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. 'l'remp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I.litera. 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. 1 .leída. 8S. Sant Marti de Riucorb. 89. braga. 90. la Granadella. 91. Riba-roja d’l-bre. 92. Falset,
93. Gandesa. 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Les desinéncies d’l,2[+pl] amb la vocal temática [á] reflecteixen també la solució del present
de subjuntiu. Els temes amb [é] poden correspondre tant a rindicatiu com al subjuntiu. La
forma [perdeyéw] respon a un deis resultáis possibles que manifesta Vilaller-69 en el present de

subjuntiu. Finalment, [perdám] s’identifica amb una forma del present de subjuntiu de la classe
[II], encara que contingui la vocal temática de la classe |T|.

El model amb extensió velar —cf. (93b)—, tot i l’existéncia de solucions incompletes,
reflecteix un resultat general i uniforme a 2[-pl]. L’increment velar, en les dues persones del
plural, apareix en la majoria de les localitats, per bé que s’observen realitzacions sense extensió
amb el radical acabat en un segment espirant ([be]3ém]) —cf. la Seu d’Urgell-74, Falset-92 i

Gandesa-93, i, alternativament, Riba-roja-91. En aquesta darrera localitat existeix també un

resultat sense espirant ([beém]), que permet preveure una caiguda d’aquest element en posició
intervocálica. Quant a PaHomorfia del radical, cal remarcar la solució [bej], que pot aparéixer

com a realització única o altemant amb d’altres. Novament, s’observa una vocal temática [é] a

Sant Martí de Riucorb-88.

(93b)
64-66/68/70/72-73/75/77/84/86/90 76/79/83/85/87 80 (inc) 63/67/71/79/82/94-

95
74/92-93 78

béw béw béw béw béw béw

bejém beyém/bejém beyém bej3ém beywém
bejéw beyéw/bejéw beyéw be]3éw beywéw

81 (inc) 88 91

béw béw

bejém bejém bej3ém/beém
bejéw bejéw bejiéw/beéw

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 2[-pl] a/0 X+ (M/T)
X é/é m l[+pl] é/é m X+ T + N/P

X é/é w l[+pl] é/é w X+ T + N/P

63. Alós d’Ancu, 64. Isavarre, 65. listerri d'Ancu, 66. Hoí, 67. Andorra la Mella, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert. ”3. Son. "4. la Seu d'Urgell, 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de Tolo. 80. Ponts. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de Iditera, 83. Balagucr, 84. Pradcll de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. I.leida, 88. Sant Marti de Riucorb. 89. Praga, 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc, 92. Ealset,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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RF Subclasse II,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X 2[-pl] X

X é/é m 1[+Pl] é/é m X+ T + N/P

X g/gw é w l[+pl] g é w X+ E + T + N/P

X é/é w 2[+pl] é/é w X+ T + N/P

X g/gw é w 2[+pl] g é w X+ E + T + N/P

Classe pil]
La persona 2[-pl] de la subclasse sense extensió —cf. (94a)— presenta una coincidencia total
amb les realitzacions de 3[-pl] del present d’indicadu. Peí que fa a la vocal [e], s’ha considerat

que en algunes localitats pot adoptar un valor morfológic relacionat amb mode/temps.
L’extensió [ís] alterna en l’indicatiu amb altees realitzacions possibles. L’increment velar [iy]

pot aparéixer en les dues persones del plural —tal com ocorria a Tamarit-82—, pot alternar en
el present d’indicatiu, i pot manifestar-se com a solució única en el present de subjuntiu. En
darrer terme, Benavarri-78 manifesta una realització doble en relació amb tema ([£] i [a]). La
vocal [á] apareixia com a realització única en el present de subjuntiu.
(94a)
63/65/67-68/73-77/79-

81/84-88/89-95
64/83 66-69 70 71 72

dórm dórm dórme dórm/dórme/durmís dórme/dormís dórm/dormís

dormim durmím dormim durmím dormim dormim

dormíw durmíw dormiw durmíw dormíw dormíw

78 82

dórme dormís

dormám/dormím dormiyém
dormáw/dormíw dormiyéw

A 2[-pl], el model amb extensió77 —cf. (94b)— pot presentar diversos tipus d’increment que
coincideixen amb els que apareixien a 3[-pl] del present d’indicatiu. Peí que fa a les persones

l,2[+pl], s’observen realitzacions amb extensió velar amb la mateixa distribució que les que es
manifestaven en les persones del plural del present d’indicatiu —cf. Andorra la Vella-67 i
Tamarit de Llitera-82.

77 El verb bullir presenta també una extensió en algunes localitats. Aquesta extensió segueix, en general, la
mateixa distribució i posseeix la mateixa tipología que la que aparerxia a 3[-pl] del present d’indicatiu. Per la seva
banda, l’extensió velar apareix a Bonansa--l. Aquesta extensió, pero, no s’evidenciava en les mateixes persones en
el present d’indicatiu.

63. Alós tTÁneu, 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Huí, 6~. Andorra la \ ella, 68. Idavorsí, 69. \ ilallcr, 70. la lorrc de
Cabdclla, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, "3. Sort, 74. la Seu d’Urgell. "5. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Trcmp, 78.
Bcnavarri, 79. Sant Salvador de Tolo, 80. Pont?. 81. Artesa de Segre. 82. Tamarit de I.litera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Ccrvcra, 86. Bellpuig, 87. I .leída. 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Traga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebrc. 92. Falset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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(94b)
63-65/68/73/76/78-

79/84-88/90-91/93-95
66/69/71-
72/75/77/89

67 70/80-81 74 82

partí]- partís partí]- partlm partlj/parté] partís
partlm partlm partiyém partlw partlm partím/partiyém
partlw partlw partiyéw partlw partíw/partiyéw

83 92

partls/partl]- partéjj"
partlm partlm
partlw partlw

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X 0/(e) 2[-pl] 0/a X+ (M/T)
X 0/0/iy á/í/é m l[+pl] 0/ig á/í/é m X+ (E) + T + N/P
X 0/0/iy á/í/é w l[+pl] 0/ig á/í/é w X+ (E) + T + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X If/éJTís/éjj- 2[-pl] If/éJ/ís
X 0/iy í/é m l[+pl] 0/ig á/í/é m X+ (E) + T + N/P
X 0/iy í/é w l[+pl] 0/ig á/í/é w X+ (E) + T + N/P

Models verbals: imperatiu
Classe [!]: set models
63-64 65-68/73-74/77/79-80/82-

83/85-87/89-90/92-93
69/71 70/72/75/7

8/84/94
76 88 91 95

(inc)
81

(inc)
a a a a a a a

ám ém ém ém ám/ém ém ám/ém ám/ém ém

áw éw áw áw/éw áw/éw éw áw áw/éw

Clase [II,-ext]: 4 models
63-87/89/91-95 88 66 78 69 (inc) 71 (inc)

a a e/pért
ém ém ém ám

éw éw éw áw eyéw eyéw

Subclasse [II,+ext]: 4 models
64-66/68/70/72-
75/77/84/86/90-93

76/79/83/85/87 63/67/71/78-
79/82/94-95

88 80

(inc)
81

(inc)

ém gém/ém gém ém jém
éw géw/éw géw éw jéw

63. Alós d’Aneu, 64. Isavarre, 65. Esteró d’Áneu, 66. Boí, 67. Andorra la Yeila, 68. Llavorsí, 69. Vilaller, 70. la Torre de
Cabdella, 71. Bonansa, 72. el Pont de Suert, ;3. Sort, 74. la Seu d’Urgell, ”5. la Pobla de Segur, 76. Organvá, 77. Trcmp, 78.
Benavarri, 79. Sant Salvador de loló, 80. Ponts, 81. Artesa de Segre, 82. Tamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sió,
85. Cervera, 86. Bellpuig, 87. Lleida, 88. Sant Martí de Riucorb, 89. Praga, 90. la Granadclla, 91. Riba-roja d’Ebre, 92. Falsct,
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Subclasse [III,-ext]: 7 models
63-65/67-68/73-77/79-

81/83-88/89-95
66-69 70 71 72 78 82

a /a/ís a/ís As a ís

ím ím ím ím ím ám/ím igém
íw iw íw ÍW ÍW áw/íw igéw

Subclasse [III,+ext]: 7 models
63-65/68/73/76/78-
79/84-88/90-91/93-95

66/69/71-
72/75/77/89

67 74 82 83 92 70/80-81
(inc)

V ís lf/éj ís ís/íj éj
ím ím igém ím ím/igém ím ím ím

íw íw igéw ÍW íw/igéw ÍW ÍW ÍW

Processosfonol'ogics
1. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
2. Segregado de la iod

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (-4 [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Velarització de /a/ (—>[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Posteriorització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—» [o]) en síl-laba átona, en posició final

63. Alós d’Áneu. 64. Isavarre, 65. Ksterri d'Áneu, 66. Boí, 6™. Andorra la Yella, 68. Llavorsí, 69. Yilaller, 70. la Torre de
Cabdelia. 71. Bonansa, 72. c-l Pont de Sucrt. "3. Sort, 74. la Seu d’l'rgell. 75. la Pobla de Segur, 76. Organyá, 77. Tremp, "8.
Benavarri, 79. Sant Salvador de d oló, 80. Ponts. 81. Artesa de Segre, 82. lamarit de Llitera, 83. Balaguer, 84. Pradell de Sio,
85. Ccrvera, 86. Bellpuig, 87. l.leida, 88. Sant Martí de Riucorb. 89. Fraga. 90. la Granadella, 91. Riba-roja d’Ebre. 92. Falset.
93. Gandesa, 94. Calaceit, 95. Tortosa.
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Síntesi

L’observació deis paradigmes regulars del catalá occidental permet d’arribar a les conclusions
següents en relació amb la possible subdivisió que poden presentar les classes verbals:

Peí que fa a la classe [I], un nombre redui't de localitats inclouen, sovint de manera alternativa
a altres solucions sense increment, una extensió velar en els temps de subjuntiu ([kánteyo] /

[kantiyés^fkantiyésa]), la qual pot manifestar una doble realització fonológica (/ig/ o /eg/)
en funció de la localitat. El rol morfológic que juguen els esmentats increments en aquesta

classe verbal és qüestionable. D’una banda, no desenvolupen el valor de marcador de
subclasse léxica, peí fet que no diferencien conductes verbals distintes entre els verbs de la
classe [I], com succeirá en alguerés. A més, és previsible, malgrat Pabséncia de dades
contrastives, que tots els verbs d’aquesta classe adoptaran les mateixes solucions en aquests

temps. D’una altra banda, el fet que ocorrin en el subjuntiu pot fer pensar que están

parcialment relacionats amb aquest mode. Si és així, l’únic valor que se’ls pot atribuir és una
marca morfológica, que completa el forat estructural extensió, i que permet, quan ho requereix
la varietat, de vencer el possible sincretisme que es podria generar entre les solucions del

present d’indicatiu i del present de subjuntiu.

Peí que fa al Pont de Suert, única localitat on es constata /ig/ al present de subjuntiu,
l’increment pot aparéixer a causa de la identitat formal que s’observa entre algunes persones

del present d’indicatiu ([-es, -e, -ém, -éw, -en]) i del present de subjuntiu ([-es, -e, -ém, -éw, -

en]) si no s’introdueix l’extensió velar. Cal remarcar que mentre que en totes les persones

menys en la la conviuen les dues solucions amb increment i sense ([kánteYes]~[kántes]), a 1[-

pl] les dues formes altematives presenten extensió ([kánteyo] ~ [kánteya]).

La inserció del segment velar a l’imperfet de subjuntiu de la classe [I] té lloc a Tortosa i també
al Pont de Suert. En aquest temps és possible que l’increment s’adjunti amb la finalitat de
vencer un sincretisme, pero, en aquest cas, s’hauria d’aplicar entre temps i no entre modes

—imperfet de subjuntiu [kantésem]~[kantiyésem] / present de subjuntiu [kantésem],

especialment peí que fa a la solució de Tortosa. En aquesta localitat, les dues persones del
plural coincideixen formalment, peí fet que el present de subjuntiu insereix el morf relacionat
amb mode/temps [se], que, en la majoria d’indrets, és marca d’imperfet de subjuntiu. És
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previsible, dones, que l’increment velar incorporat inicialment a l,2[+pl] s’haurá estés a la resta

de persones d’aquest temps amb la finalitat d’eliminar la identitat formal amb el present de
subjuntiu. Novament, la col-locado estructural d’aquest increment ompliria el forat extensió,

per bé que en aquest cas estaría indirectament relacionat amb temps (imperfet) i no amb mode

(subjuntiu), com s’ha observat en el Pont de Suert.

D’altra banda, quan ocorre el sincretisme esmentat, l’aparició de l’extensió es podría

interpretar com un simple fenomen de difusió de l’increment velar, que, com ho manifesten
altres solucions, a mes d’estendre’s a determinades persones i a determináis temps de la seva

subclasse verbal, pot expandir-se també a altres subclasses. Amb tot, les persones l,2[+pl] del

present de subjuntiu, que incorporen el segment relacionat amb mode/temps [se] ([perdésem],

[dormísem]...) divergeixen, en les localitats on s’aplica, de les solucions corresponents de

present d’indicatiu ([perdém], [dormím]...). S’endevina, dones, la finalitat d’evitar el sincretisme
entre dos modes, l’un, marcat, el present de subjuntiu; l’altre, no marcat, el present d’indicatiu.

Peí que fa a la subclasse [II,-ext], és destacable la solució de Gandesa i de Calaceit, que

incorpora un increment velar /ig/ a l[-pl] ([bátiyo]). Aquest increment torna a aparéixer a

totes les persones del present de subjuntiu i de l’imperfet de subjuntiu, pero no es constata en

les formes no personáis. Aquesta distribució suggereix la tendencia, que s’observará mes

nítidament en valencia, dels verbs sense extensió de la classe [II] a adquirir progressivament

aquest increment, de manera que, en una darrera fase d’aquest procés, la classe [II] esdevindria
unitaria i no es desdoblaría en dues subclasses verbals. A mes, la terminado amb increment a

1 [-pl] del present d’indicatiu i l’adjunció del morf /o/, corresponent a mode/temps, reforca el
valor d’extensió del segment velar.

Cal remarcar també que l’increment /ig/ és una forma aHomórfica de /g/, que s’adopta quan

s’incorpora al radical sense modificar-lo.78 El present de subjuntiu manifesta a Lleida la
inserció de l’increment velar /g/, pero en aquest cas l’element dental final del radical, per tal
de fer-lo pronunciable, experimenta una assimilació al punt d’articulació de la consonant velar
de l’increment ([bágge]). Cal destacar, d’altra banda, que si en la classe anterior s’ha provat de
justificar l’aparició de l’increment velar per evitar el sincretisme entre present de subjuntiu i

78 Wheeler (1982/1986: 564) considera que /ig/ és una variant sil-lábica de /g/, marca de subjuntiu, que evita
les dificultáis articulatories quan s’adjunta a una arrel acabada en determinades consonants (que no siguin vocal o
/X, m, r/).
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imperfet de subjuntiu, justament en el cas de batre conviuen en diverses localitats solucions
amb un increment velar en els dos temps, de manera que les formes verbals tornen a

experimentar una identitat formal, aquest cop per la presencia comuna del segment velar en
els dos temps esmentats ([batiyésem] / [batiyésem]).

La relació entre Tapando de l’increment i Teliminació del sincretisme, des d’un punt de vista

general, perd for9a davant aquests exemples. Tot sembla indicar, pero, Texpansió, de vegades
indiscriminada, de Tincrement velar, que es complementa amb la tendencia de certs morfs a

cobrir caselles estructuráis buides, pero susceptibles d’emplenament —cf. la possibilitat

d’aparició del segment relacionat amb mode/temps en les persones 2,3 [-pl] i 3[+pl] de verbs
pertanyents a les classes [II,-ext] i [III,-ext], que inicialment no el presenten ([bates] o

[dórmes]) o l’aparició del morf [se] en la casella corresponent a mode/temps d’l,2[+pl] del

present de subjuntiu. D’altra banda, infinitius com poguer i volguer; amb inserció d’un segment

velar, manifesten la caiguda del segment dental del radical quan va seguit de l’extensió. En

aquest cas, sembla que Tincrement no adopta cap valor funcional. La seva presencia es podría

justificar peí fet que Tinfinitiu és el mode més marcat, per bé que en alguns casos també es

podría relacionar amb determinades característiques de Telement consonando final de l’arrel,

que podría facilitar la seva admissió.

Quant a la classe [III], la presencia de Tincrement velar a Timperfet de subjuntiu és gairebé

general en les dues subclasses —amb extensió i sense. Així, 27 localitats, no sempre

coincidents en els dos models, d’un total de 34 amb qué compta el catalá occidental, presenten
en solitari o altemativament el segment /ig/, tot i que alguns indrets poden incorporar

minoritáriament en aquest temps un altre increment ([dormiyésa] / [dormiskésa]).

Peí que fa a les realitzacions del present d’indicatiu de la subclasse [III,-ext], Tincrement velar
—en forma de /g/, /ig/ o /eg/— no es manifiesta mai a 1 [-pl]; només apareix de manera

alternativa a Tamarit a l,2[+pl] ([dormiyém] / [dormiyéw]). Algunes localitats poden introduir
una extensió palatal no només en aquesta persona sino també a 2,3[-pl], pero aquest resultat
no s’estén mai a 3[+pl] —cf. [durmíso], [durmíses], [durmís], pero [dórmen], i no *[dufmísen].

Quant a les característiques del segment palatal que apareix a 1 [-pl], a Bonansa pot presentar la
forma /ísk/ mentre que a la Torre de Cabdella i al Pont de Suert pot adoptar la forma /ís/. El
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contrast entre aqüestes dues formes i la comparanca amb la resta de persones que incorporen
sistemáticament /ís/ podría fer reanalitzar l’increment /ísk/ d’l[-pl] com a /ís/+/k/, on /ís/

representa l’extensió de la classe [111] i /k/ está relacionat amb nombre/persona, com

suggereixen Wheeler (1984) i Clua (1999). Tanmateix, en catalá occidental tant /ísk/ com /ís/
van sempre seguits del morf /o/, que, en aquesta descripció, s’ha relacionat amb

mode/temps. La presencia d’aquest segment sembla invalidar, dones, la connexió de /k/ amb

nombre/persona.

A més, des d’un punt de vista formal i pensant en una futura comparació interdialectal, que ha
de contrastar segments morfológics homologables, és preferible de considerar que l’increment

/ísk/ és una unitat insegmentable, a diferencia de solucions com [dormískeya], que es

manifesten a Vilaller i que poden interpretar-se com la seriado de dos increments: un de

palatal i un altre de velar —/ísk+eg/. Malgrat la proposta de partició esmentada, basada en els
morfs constituents, l’increment /ísk/ —sense segmentar— emplenaria la casella corresponent
a extensió.

Novament, el criteri de la inserció de l’increment velar per vencer el sincretisme entre present

d’indicatiu i present de subjunriu trontolla a la llum de resultats com els de Tamarit, on

l’increment és present en les dues solucions d’aquests temps —cf. [dormísko]: l[-pl] del

present d’indicatiu / [dormísko]: l[-pl] del present de subjuntiu; [dormivém]: l[+pl] del

present d’indicatiu / [dormivém]: l[+pl] del present de subjuntiu; pero, present d’indicatiu,

[dormíses] / present de subjuntiu, [dormískes]. El darrer exemple suggereix novament una

possible segmentado de l’increment [ísk], atés que en aquest cas Pe] sembla que distingeixi el
present de subjuntiu del present d’indicatiu. En efecte, s’ha argumentat —cf. Clua (1999)—

que una possible análisi dels increments palatals del tipus /íjk/ o /ísk/ en el present de
subjuntiu hauria de diferenciar, com s’ha esmentat anteriorment en relació amb el present

d’indicatiu, dos components: el segment palatal própiament dit (/íj/ o /ís/) i el segment velar
/k/ —que en aquest cas estaría relacionat amb mode subjuntiu—, el qual és considerat com la
transposició —sorda, pero— de l’increment velar propi de la classe [II]. Per aquest motiu, la
vocal temática, quan apareix, es correspon amb aquesta classe i no amb la classe [III] —cf. la
solució [partijkése] de Fraga. Amb tot, i encara que funcionalment /ísk/ s’oposa a /ís/ perqué
exerceix aquesta fundó, s’opta per considerar que /'ísk/ és una de les solucions aMomórfiques
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de l’extensió palatal —juntament amb /ís/ i amb altres solucions possibles de l’área occidental

([íjk], [íj], [éj])— i que ocupa la casella extensió sense experimentar segmentacions de cap

mena.

Peí que fa a la subclasse [III,+ext], la inserció de Tincrement velar /ig/ a l,2[+pl] del present
de subjuntiu és molt estesa, a diferencia del nombre reduit de solucions amb aquest segment

que apareixen en les mateixes persones del present d’indicatiu. En aquest cas, quan la
diferenciado existeix en aqüestes persones (indicatiu = - extensió velar, subjuntiu = +
extensió velar) la presencia de Tincrement podría atribuir-se a Tintent d’evitar la identitat
formal entre els dos modes.

Cal destacar, en darrer terme, Texpansió de Tincrement velar de la subclasse [II,+ext], que

s’estén, d’una banda, intraparadigmáticament, a Timperfet d’indicatiu de la seva mateixa
subclasse verbal —cf. [beYéJJa/beywéjía]—, i d’una altra, interparadigmáticament, a Timperfet
d’indicatiu de la subclasse [III,+ext] —cf. [partiyépa]. Aquesta expansió és inusual i només es

detecta en algunes localitats del catalá occidental.
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2.4. Valencia

(95) Dadesfortetiques intradialectals
Classe [I]

PI II PP F C PS

o/e/a ápa/ápa/áva/áva/áve/áve/ávo/áe í aré aría/a/e/o o/e/a

es ápes/áes/áves áres arás arles es/os

e/e/a/a/o ápa/ápa/áva/áva/ávo/áve/áve/áe á ará arla/a/s/e e/o/a

ém ápem/áem/ávem árem arém/arém aríem ém/ésem

éw ápew/áew/ávew árew aréw/aréw aríew ém/ésew

en ápen/áen/áven áren arán arlen en/on

IS Imp NPe

ára/áre/áro/ára/ára/áre/ás/és a/e/a/e á/ár

áres/áses/éses ém án/ánt

ára/áre/áro/ára/ára/áre/ás/és

árem/ásem/ésem

árew/ásew/ésew

áren/ásen/ésen

éw át

Subclasse [II,-ext]
PI II PP F C

o/0 laAieAieAiaAioAia i ré/raré rla/e/e/a/o/raría

s les éres rás/rarás rles/rarles

laAeAiaAieA,aAo é rá/rará ría/e/e/a/o/rarle

ém lem érem rém/rém/rarém ríem/rarlen

éw lew érew réw/rém/raréw rlew/rarlew

en len éren rán/rarán rlen/rarlen

PS IS Imp NPers

eya/iya/ke/ka/e/a/e/aAJka/ra/ra éra/ére/éra/ére/éra/éroAira/eyéra/iyés/rára re/rer

eyes/iyes/kes/esA[Jkes/res éresAires/eyéres/iyéses/ráres ém én/ént

eye/iye/ke/ka/e/e/a/aAijka/ra/ra éra/ére/éra/ére/éra/éroAra/eyére/iyés/ráre éw út/rát

eyém/ém/iyésem/kém éremA:rem/eyérem/iyésem/rárem
eyéw/éw/iyésew/kéw érewArew/eyérew/iyésew/rárew
eyen/iyen/ken/enAJken/ren érenAren/eyéren/iyésen/ráren
Subclasse

PI
II,+ext]

II PP F C

k laAieAieAiaAioAia YP'yé ré rla/e/e/a/a/o

s les yéres rás ríes

laAieAiaAieAiaAio Yé rá ría/e/e/a/o

ém/yém lem yérem rém/rém ríem

éw/yéw lew yérew rém/réw rlew

en len yéren rán ríen

96. Mordía, 9". Minaros, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. IJuccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 .liria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. tiandia. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (X all de Gallinera), 110. Coccntaina,
111. Benissa. 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yilajoiosa. 116, Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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PS IS Imp NPers

ya/e/a/e/o/a
yes

ye/a/a/e/o/a
yém/yám/ém/ésem
yéw/yám/éw/ésew
yen

yéra/Yére/Yére/yéra/yéro/yéra/yés/éra
yéres/yéses/éres
Yére/Yéra/Yéra/yérE/yéra/yéro/yés/éfa
yérem/yésem/érem
yérew/yésew/érew
yéren/yésen/éren

yém/yám/ém/ám
yew/yáw/éw/áw

re/rer

én/ént/yén/yént
yút

Subdasse [III,-ext]
PI II PP F C PS

k/iyo/o/0 íaAeAeAaAoAa yí/í iré ria/e/e/a/a/o iYa/iYe/ya/Ye/ya/Ye/YO
s/es íes yéresAres irás ríes iyes/yes

íaAeAaAeAo yéA irá ría/e/e/a/o iye/Ye/ya/ye/ya/ya
Im lem yérem/írem irém/irém ríem Im/ám/iyém/yém/Yám/ésem
IW íew yérewArew irém/iréw riew íw/áw/iyéw/yéw/yáw/ésew
en íen yéren/iren irán ríen iyen/yen

IS Imp NPers

is/iyéra/iYés/Yéra/Yére/yéra/Yéra/Yéro/yés/'reAraAxaAroA,reAira i/ir

íses/iyéres/iyéses/yéres/yésesAres im/yám in/ínt/yént
ís/iyére/iYés/Yére/Yéra/Yéro/Yéra/Yéra/yésAireA,raAroAraAireAra
isem/iyérem/iyésem/yérem/yésem/'rem
isew/iyérew/iyésew/yérew/yésewAirew
ísenAyérenAyésen/yéren/yésenAiren

iw/yáw it

Subdasse [III,+ext]
PI II PP F C

iJk/íJbAsk ÍaAeAeAaAoAa i iré ría/e/e/a/a/o

iJesAses ies íres irás ríes

iJAs ÍaAeAaAeAo i irá ría/e/e/a/o

im íem írem irém/irém ríem

iw íew írew irém/iréw ríew

íJenAsen íen iren irán ríen

PS IS Imp NPers

ífkaAJkeAJkaAJkeAJkaAJkoAJyaAJyaAiske íraAreAraAraAreAro/iyéra/iyére/iJkéra/iyés íJAs í/ír

ífkesAj'yesAskes íres/iyéres/ijkéres/iyéses ím ínAnt

ífkeAJyaAJyaAske íreAiraAraAireAiraA.ro/iyére/ijkére/iyés iw ít

ím/iyém/iyám/iJkém/iJkiám/iJ'Yésem/ij'Yám írem/iyérem/ijkérem/iyésem
ím/iyém/iYám/iJkéw/iJkáw/ijYésew/iJyáw írew/iyérew/ijkérew/iyésew
íJ'kenAJyenAsken íren/iyéren/ijkéren/iyésen

96. Morella, 97, Vinares, 98. Benassal. 99. Aléala de Xivcrt, 100. Llucena, 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdre),
103. l.líria. 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (A'all de Gallinera!. 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. 'larbena, 113. Alcoi, 114. Biar, 115. la YilaJoiosa, 116. Monóver, 11-. Alacant, 118. Hlx.
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Descripció

2.4.1. Formes no personáis
Classe [I]
Les altemances que presenten les formes d’infiniüu i de participi són, inicialment, de tipus
morfológic, i tenen a veure amb la presencia o amb l’abséncia del segment relacionat amb
mode d’infinitiu /r/ i amb l’aplicació o la manca d’aplicació de la regla que elimina el segment
oclusiu del grup consonántic final /nt/ del gerundi. Des d’una perspectiva intraparlar seria lícit
de postular dues formes básiques possibles per a cada representació: /r/~/0/ i /n/~/nt/.
Des d’una perspectiva intradialectal, l’abséncia de dades contrastables fa mes recomanable

predir una forma básica única: /r/ i /nt/ i sengles regles que eliminen el segment bategant i el

segment oclusiu del grup consonántic en les localitats que no els manifesten fonéticament.

El BDLC (X, 165) ofereix una informació molt minsa sobre el manteniment o la pérdua de la
marca d’infinitiu en aquesta área. Així, només indica que s’elideix, fins i tot seguida de pronom

feble, a Monóver-116 (poden [féu], estic per [donáne]).

Les formes d’infinitiu i de participi de la classe [I] —cf. (96)— presenten alternances en relació
amb la pronúncia del morf d’infinitiu i de l’oclusiva final del grup consonántic que representa
elmorf de gerundi.

Resum

Classe I Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X á 0/r X á n/nt X á t

RS X á f X á nt X á d

Estructura morfológica X T M X T M X T M

96. Mordía. 97. Vinares, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivert, 100. l.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. I.liria. 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 10". Benigánim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Yila Joiosa, 116. Monovcr, 117. Alacant, 118. hlx.
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Classe [II]

L’infinitiu —cf. (97)— presenta, en la majoria de localitats, una vocal epentética ([bátre]) ja
esmentada en la descripció d’altres varietats, tret de Patró-109 i de la Vila Joiosa-115, que

poden adjuntar, per bé que no sistemáticament, un segment [r] en posició final ([bátrer]).
Tradicionalment, s’ha considerat que aquest segment s’afegeix amb una voluntat
d’ultracorrecció en algunes localitats que pronuncien la /r/ final de 1’infinitiu en les classes [I] i

pil]. Aquesta addició deixa entreveure la pérdua de consciencia per part deis parlants de la
marca d’infinitiu real que precedeix l’epéntesi i, a més, l’adquisició d’un segment paral-lel que

compleix la mateixa fundó. Tanmateix, des d’un punt de vista morfológic, més que considerar
que es tracta d’una duplicació de la marca d’infinitiu, i atesa la manca d’identificació amb
aquest segment, s’optará per postular un radical alternaüu que conté la -r, que en algunes
localitats posseeix el valor d’infinitiu, pero que en d’altres ha perdut aquest valor i s’ha

incorporat a l’arrel. La marca morfológica real d’infinitiu, dones, es troba en aqüestes darreres
varietats en posició final.

(97)
96-108/110-118 109 10379 96-108/110-114/116-118 109/111 115

bátre bátrer pédre béwre béwre béwre/ béwrer

El gerundi —cf. (98a)—, al marge de l’alternanca que s’observa en el morf que el representa,

pot afegir un increment velar en el model sense extensió ([peryént]), pero aquesta solució no és

general.

(98a)
96-104/110/113-114/116-117 105-109/1111-112/115/118

batén batént

96-101/110/113-114/116 102-105 106-108/111/115/117-118 112

perdén peryént/ perdént perdént peryént

D’altra banda, s’observa una duplicitat radical en el verb beure, que está relacionada amb la

presencia d’un segment labiodental o d’un segment espirant.

(98b)
96 97/100 98-99/101/113-

114/116
102 103/112 104 105 106-

109/111/117-118

bejJén/ bevén befén bevén bepént/ beyént beyént bepént beyén bevént

79 El verb perdre, que apareix en algunes localitats en substitució de bátre, aplica un procés de dissimilació de
bategants a més del procés de reducció vocálica esmentat en parlar de l’área corresponent al caíala occidental. En
valencia, quant al procés dissimilatori, la solució més habitual elimina la bategant del radical —[pédre].

96. Morella. 97. Yinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.luccna, 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
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El participi presenta, en el cas del verb batre, una solució [át], que conviu amb [út] només a

Alcalá de Xivert-99. En valencia, pero, és una forma limitada ais vells. Es tracta, com en altres
varietats on ocorria aquest canvi de classe, d’un fet local —en aquest cas de carácter

generacional— que no será pres en considerado des del punt de vista de les realitzacions

regulars. El verb perdre adopta una solució general en [ú+t].80 La consonant velar en el

participi, comuna ais verbs amb increment, pot aparéixer esporádicament en la subclasse

[II,-ext].

(99)
96-99/101-118 100 97-101/106-118 96/102-105 96-118

batút batrát/ batút perdút peryút/ perdút beyút

Resum

Subclasse fll,-ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RE X r/er X é nt/n X út

RS r X nt X Úd
Estructura morfológica X M X T M X M

Subclasse [II,+ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

RF X r/er X 0/Y é nt/n X Y út

RS r X 9 é nt X 9 úd

Estructura morfológica X M X E T M X M

Classe [III]
El comportament dels verbs de la classe [III] és similar al dels verbs de la classe [I] en relació
amb Tinfinitiu i al gerundi; és a dir, aquests dos temps presenten altemances peí que fa a la

pronúncia del morf d’infmitiu i del segment oclusiu del grup consonántic que representa la
marca de gerundi. Quant al participi,81 el verb dormir pot manifestar, per bé que alternant amb
la solució habitual, un increment [g]. Com ocorre en tots els casos en qué apareix el segment

velar, la vocal temática és [é] i no [í]. L’abséncia de ‘r’ en rinfinitiu s’observa a Morella-96,
Vinarós-97, Benassal-98, Llucena-100 i Monóver-116. La caiguda de l’element dental del grup
consonántic /nt/ ocorre a Patró-109, Tárbena-112, Alcoi-113, la Vila Joiosa-115. La solució

811 El participi de perdre posseeix la següent distribució: localitats 97-101/106-118: [perdút]; localitats 96/102-105:
[peryút/perdút]. El darrer grup de localitats ostenta una solució amb l’increment velar de la subclasse amb
extensió.

81 Quant a les possibles realitzacions del participi, hi ha, atípicament, un participi ‘collgut’, que alterna amb la
realització regular, a Valencia i Biar [koÁyút] /[kuAyút]. Es constata, dones, un possible canvi de classe en el
participi.

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivert, 100. I.lucena, 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc).
103. 1 .liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 10". Bemginim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
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alternativa dorguent, que apareix a Sagunt-102 i a Llíria-103, convivint amb el gerundi habitual,
rep la mateixa vocal temática que la realització coliguent, que té lloc a Tamarit-81. La inclusió
del segment velar genera, dones, un canvi de classe que provoca, almenys peí que fa al
gerundi, que dormiré.s conjugui com un verb de la classe [II].
(100)
96-98/100/116/117-118 99/101-115 96-98/100/116 99/101-115/117-118

dormí dormir partí partir

96-101/110/113-114/116 102/103 111/112/115/117-118

dormán doryént/ dormínt dormínt

96-101/113-114/116 102-112/115/117/118

partín

63-95

partínt

63-95

dormít partít

Resum

Subclasse fIII,-ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X í r/0 X í n/nt X í t

RS X r X nt X í d

Estructura morfológica X T M X T M X T M

Subclasse [III,+ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

RF X í r/0 X 0/Y í/é nt/n X í t

RS X r X 0/g í/é nt X í d

Estructura morfológica X M X E T M X M

Models verbals: formes no personáis
Classe [I]: Model únic

Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RS X á r X á nt X á d

Subclasse fll,-ext]: dos models Subclasse [II,+ ext]: dos models
Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mod

[-ext] X r

[-ext] X é nt 96-102-108/110-
111/113-118

[-ext] X g é nt 103

[+ext] X é nt 96-102/104/113-
114/116

[+ext] X g é nt 102-105/112

[-ext] X ú d 96-118

[+ext] X g ú d 96-118

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcali <Jc Xivert. 100. Lluccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
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Subclasse flll,-ext]: dos models Subclasse fIII,+ext]: un model
Infinitiu Gerundi Partid 31

arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

[-ext] X i r 96-118

[-ext] X X i nt 96-118

[-ext] X X 9 é nt 102/103

[-ext] X X 1 d 96-118

[+ext] X i r X i nt X í d 96-118

Processosfonologks
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Elisio de -r en posició final
3. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
4. Inserció d’epéntesi (classe [II])
5. Simplificació del grup consonántic -nt en posició final

2.4.2. Formes personáis
2.4.2.I. Imperfet d’indicatiu
Classe [I]
Les desinéncies d’imperfet de la classe [I] experimenten divergéncies en els segments

relacionats amb mode/temps. D’una banda, cal distingir les realitzacions [v] i [p], que alternen
amb les solucions que presenten abséncia de consonant. Aquesta abséncia es podria explicar
sincrónicament per un procés sistemátic d’elisió de la labial, quan es troba en posició
intervocálica, en 1’imperfet d’indicatiu dels verbs de la classe [I]. L’esmentada caiguda té lloc en

les comarques meridionals del caíala nord-occidental (al Baix Aragó (Rafel 1981), al Segriá
(Gili Gaya 1932), al Baix Cinca (Galán 1973)) i en valencia. D’una altra banda, cal observar les
realitzacions del segment vocálic final d’l[-pl] i 3[-pl], de les quals aquesta descripció s’ha fet
ressó en les pagines precedents. Les altres persones presenten resultats homogenis, sempre
amb [e], peí fet que es troben en sñ-laba travada.

En relació amb l[-pl], tot i que la vocal final acaba majoritáriament amb [a], també es troben
les terminacions [e], [e], [o] i [a]. Aqüestes realitzacions fonétiques es poden remetre en la

majoria de casos a una /a/82 (< [a], [a]...) subjacent i considerar, quan hi ha coincidencia entre

les realitzacions de les persones l[-pl] i 3[-pl], que es tracta d’un comportament sistemátic de la

82 Wheeler (1984: 432) també remet a /a/ les variacions fonétiques que tenen lloc en posició final en algunes
localitats valencianes.

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivert. 100. l.lucena. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdre),
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vocal /a/ en posició final. Quan les terminacions de la la i la 3a persona no coincideixen, cal
valorar de quina mena d’alternanca es tracta. Pot ocórrer que la vocal de la persona sigui [a] i

que la vocal de 3a persona sigui [e]; en aquest cas es pot pensar en l’aplicació d’una regla
fonológica morfológicament condicionada que converteix tota /a/ de 3a persona en [e] —cf.
les solucions del mateix temps en caíala occidental. Es necessari aquest requeriment léxic

perqué aquesta realització no depén del fet que la vocal es trobi en posició final. L’altre
context de posició final és el de la persona, la solució fónica de la qual coincideix, en general,
amb la pronúncia que adopta la vocal en posició final en l’ámbit de la morfología nominal.

Una altra possibilitat, que ocorre sistemáticament a Llucena-100 i a Castelló-101, és que no

existeixi alternaba—apareix una solució constant amb [e]— ni entre les persones esmentades
—la i 3a— ni quan la vocal es troba en sñ-laba és travada. En aquests casos, des d’un punt de
vista intradialectal, sembla més raonable83 de posmiar que el segment subjacent és sempre [e].
No és necessária, dones, l’aplicació de cap regla fonológica.

Les terminacions de 3[-pl] són coincidents amb les d’l[-pl] en la majoria d’indrets. Es

produeixen, pero, discrepáncies, totals o parcials, a Morella-96, Vinarós-97, Benassal-98 i
Gandía-106. Peí que fa al segment consonántic, la solució labiodental pot conviure amb

l’espirantitzada (a Alcalá de Xivert-99) o pot aparéixer només a l[-pl] quan va seguida de [a].
En les altres persones, on /a/ ha esdevingut [e], s’ha produit la caiguda del segment

consonántic.

Quant a les terminacions verbals, el BDLC (X) en dona certes indicacions: a Castelló-101 tota

-a es pronuncia [e] (BDLC X, 198); a Benassal, la -a de 3a persona es pronuncia sempre [e],
mentre que la -a de les primeres persones es man té [a] (BDLC X, 202). Sembla que es pot

desprendre d’aquestes observacions que el comportament de la 3a persona requereix una

justificació addicional a la simple posició de final de mot, que en la present descripció queda
reflectida a través de l’aplicació de la regla fonológica morfológicament condicionada.

A Pego, la -a final de les formes verbals i nomináis es pronuncia sistemáticament [o] (BDLC

X, 179): [kázo], [iglésio], [pacénsio]; io acudi[o], acudiri[o], que acudixc[o], que acudir[o]. A

83 Els resultáis de Castelló-101 i Llucena-100 coincideixen amb els proposats per Clua (1999), per bé que no
s’aplica el mateix criteri per determinar la representado fonológica de les vocals que es troben en sñ-laba travada.
Sois existeix coincidencia des del punt de vista de la descripció intradialectal.
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Patró, per contra, la -a no es realitza [o] sino -a castellana o lleugerament enfosquida, quasi [a]
o [a] (BDLC X, 181-182). A la Vila Joiosa (BDLC X, 172), a més de presentar un fenomen

d’harmonia vocálica ([dono], [askólo], [rój3o] [tarójijo], [kózo]), fan [a] moltes -aa fináis ([fúAa],

[Áíya], [manía], [míka], [táwla], [káza]).

Aqüestes informacions propicien de postular, tret dels casos de coincidencia en [e] de totes les

persones —cf. Llucena-100 i Castelló-101—, un segment fonológic /a/, que, a més
d’esdevenir [e] en posició de sñ-laba travada, pot mantenir-se com a [a] o adquirir matisos
diferents quan es troba en posició final. En algún cas, quan la modificació només ocorre en

posició final de 3a persona, cal aplicar la regla morfológicament condicionada —cf. Morella-
96 i Benassal-98.

Peí que fa a Alcalá de Xivert-99, Alcoi-113 i Alacant-117, per bé que 3[-pl] del present
d’indicatiu es realitza [e], la comparado amb temps que presenten la mateixa disposició
contextual (imperfet d’indicatiu i imperfet de subjuntiu) manifesta que en aqüestes localitats la
solució és [a], [e] i [a], respectivament, per la qual cosa es postula en tots els casos un segment

fonológic final /a/.

Cal teñir en compte, d’altra banda, que Sagunt-102, Llíria-103, Valéncia-104 i Gandia-106 són
varietats apitxades. Una de les repercussions d’aquest fet peí que fa a aquesta descripció será la
realització fonológica sorda del morf relacionat amb nombre/persona de 2[-pl].

El segment consonántic que integra el morf corresponent a mode/temps de l’imperfet
d’indicatiu dels verbs de la classe [I] pot ser, des d’un punt de vista estrictament fonétic, de
naturalesa aproximant o de naturalesa labiodental. Aqüestes representacions es podrien
remetre a sengles formes subjacents /b/ i /v/ en el cas del segment aproximant, /v/ en el cas
del segment labiodental. Cal justificar aqüestes remissions quan s’observa la coexistencia en

una mateixa localitat de les dues solucions fonétiques i, en particular, quan es prenen com a

referencia les formes de l’imperfet d’indicatiu del verb beure, que presenten les mateixes
altemances fonétiques, en aquest cas en el radical.

Peí que fa a la classe [I], i sénse perdre de vista el que ocorre en la subclasse [II,+ext], es pot

posmiar que, quan conviuen els dos resultats esmentats, la solució més encertada és remetre’ls

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.lucena. 101. Cusidle') de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
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a una forma básica /v/, que es pot mantenir com a tal o aproximantitzar-se, i, en alguns casos,

pot arribar a desaparéixer. Així, la forma subjacent de l’obertura sil-lábica del segment
relacionat amb mode/temps será /v/ a Alcalá de Xivert-97 i a Benigánim-105. Aquest fet es
confirma en les representacions d’imperfet deis verbs de la subclasse [II,+ext]. En aquest cas,

les localitats citades presenten sempre un segment labiodental subjacent. D’altra banda, i en
relació amb les localitats que tenen com a solució única un segment aproximant, cal prendre
també com a referencia els resultats oferts per l’imperfet d’indicatiu del verb beure. Així, i

segons aqüestes dades, solament Sagunt-102, Llíria-103 i Valéncia-104 compten en la
representació fonológica amb un segment bilabial. La relació que assenyalava Alcover entre
abséncia de l’element labiodental84 i presencia d’apitxat85 sembla, dones, que s’estableix

parcialment, atés que pot aplicar-se ais tres indrets esmentats anteriorment, pero no ocorre, en

canvi, a Gandia-106. Aquesta localitat presenta solucions apitxades i, alhora, el segment

labiodental sonor.

Algunes localitats —cf. (101)— experimenten l’elisió de la labiodental en la desinencia de

l’imperfet d’indicatiu de totes les persones, tret de la la quan la vocal átona es pronuncia [a].
Cal buscar la causa d’aquest fet en la tendencia general que manifesten les llengües a eludir dos

segments idéntics.86 Wheeler (1984: 432) interpreta aquesta caiguda, des d’un punt de vista
diacrónic, més que per causes fonétiques, com un canvi analógic motivat per tal que les
formes d’imperfet d’indicatiu de la classe [I] s’assemblin a les de les altres dues conjugacions
en -ía.

(101)
96 97 98 99 100

kantáva kantáve kantáva kantápa/kantáva kantáe

kantáes/kantáves kantáves kantáes kantápes/kantáes/kantáves kantáes

kantáe/kantáve kantávs/kantáve kantáe kantápa/kantáva kantáe

kantáem/kantávem kantávem kantáem kantápem/kantáem/kantávem kantáem

kantáew/kantávew kantávew kantáew kantápew/kantáew/kantávew kantáew

kantáen/kantáven kantáven kantáen kantápen/kantáen/kantáven kantáen

84
Vegeu la distribució de les zones de la labiodental i de la bilabial en valencia (Sanchis Guamer 1993: 80).

85
Vegeu l’extensió de la zona del parlar apitxat (Sanchis Guarner 1993: 85).

86 Vegeu McCarthy (1986: 207-263) en relació amb 1’Ob/igatory Contour 'Principie.
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101 102/104 103 105 106 113

kantáe/kantáve kantápa/kantápa kantápa kantávo/kantávs kantávo kantáve

kantáes/kantáves kantápes kantápes kantáves kantáes/kantáves kantáves

kantáe/kantáve kantápa/kantápa kantápa kantávo/kantávs kantávo/kantávo kantáve

kantáem/kantávem kantápem kantápem kantávem kantáem/kantávem kantávem

kantáew/kantávew kantápew kantápew kantávew kantáew/kantávew kantávew

kantáen/kantáven kantápen kantápen kantáven kantáen/kantáven kantáven

107 108 109-110 111-112/117-118 114

kantápo/kantávo kantávo kantáva kantáva kantáva

kantáes/kantáves kantáes/kantáves kantáes/kantáves kantáves kantáes/kantáves

kantápa/kantáva kantávo kantáva kantáva kantáva

kantáem/kantávem kantáem/kantávem kantáem/kantávem kantávem kantáem/kantávem

kantáew/kantávew kantáew/kantávew kantáew/kantávew kantávew kantáew/kantávew

kantáen/kantáven kantáen/kantáven kantáen/kantáven kantáven kantáen/kantáven

115 116

kantávo kantáva

kantáves kantáves

kantávo kantáva

kantávem kantáem/kantávem

kantávew kantáew/kantávew

kantáven kantáven

Resum

RF Classe I RS

arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X á Po/pa/e/vo/va/ve/ve/vo 1[-P1] á ba/va/ve X+ T + M/T
X á Pe/e/ve s 2[-pl] á ba/va/ve z/s X4- T 4- M/T + N/P
X á Po/pa/e/vo/va/ve/ve/vo 3[-pl] á ba/va/ve X4- T 4-M/T
X á Pe/e/ve m l[+pl] á ba/va/ve m X4- T + M/T 4- N/P
X á Pe/e/ve w 2[+pl] á ba/va/ve w X4- T 4- M/T 4- N/P
X á Pe/e/ve n 3[+pl] á ba/va/ve n X4- T 4- M/T 4- N/P

Classe [II]
Peí que fa ais segments relacionats amb mode/temps, la classe [II] presenta algunes

discrepáncies en relació amb la classe [I] —cf. (102a) i (102b). Aqüestes diferencies en les

persones l[-pl] i 3[-pl] (Gandia-106: [a] en lloc de [o], Benigánim-107: [a] en lloc de [a];
Cocentaina-110: [a] i [a] en lloc de [a]; Tárbena-112: [a] en lloc de [a]) refermen les formes

subjacents postulades per a aqüestes persones en les localitats esmentades i destaquen la
voluntat d’Alcover d’efectuar una transcripció fonética precisa, que no té en compte, pero, el
fet que, en general, les máteixes realitzacions contextuáis, encara que es traed de temps

diferents, haurien de ser idéndques.

96. Mordía. 9". Yinarós. 98. Bcnassal. 99. Alcali Je Xivcrt, 100. l.luccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc).
103. ].liria. 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Beniganim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentama.
111. Benissa. 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yilajoiosa. 116. Monóver. 1P. Alacant, 118. Klx.
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Mentre que el radical del verb batre no sofreix cap modificado al llarg de la flexió de l’imperfet,
el radical de beure presenta al-lomorfia que, o bé es pot relacionar amb l’ús d’un segment

labiodental o espirantitzat en posició final del radical, o bé, com succéia a cantar, manifesta la

caiguda de l’element consonántic de l’obertura sil-lábica del morf relacionat amb mode/temps.
Aquesta solució conviu amb una altra d’espirantitzada a Cocentaina-110 i amb una de
labiodental a Biar-114. En aquesta subclasse es constaten també certes divergéncies en les
realitzacions vocáliques deis segments relacionats amb mode/temps, que no modifiquen, pero,
la representado fonológica postulada.

Hi ha encara un alternant radical amb [béw] ([bewia]) a Llíria-103 a l’imperfet d’indicatiu i no

pas amb [béJ3]. Aquest fet no deixa de manifestar la relació estreta que existeix entre [w] i [j3].
Alcover (BDLC X, 194) detecta en valencia solucions radicáis similars en les realitzacions de

l’imperfet d’altres verbs de la mateixa classe —cama, ploma, biwia.

(102a)
96/98 97 99/103-

87104/111/114/11
6-118

100/101 102 105 106 107 108

batía batís batía batíe batía/batía batía/batíe batía/batío batía batió

batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes batíes

batíe batíe batía batíe batía batía/batís batía/batía batía batió

batíem batíem batíem batíem batíem batíem batíem batíem batíem

batíew batíew batíew batíew batíew batíew batíew batíew batíew

batíen batíen batíen batíen batíen batíen batíen batíen batíen

109 110 112 113 115

batía batía batía batíe batía

batíes batíes batíes batíes batíes

batía batía batía batíe batía

batíem batíem batíem batíem batíem

batíew batíew batíew batíew batíew

batíen batíen batíen batíen batíen

87 Per ais resultáis de Llíria-103, s’ha considerat la flexió deperdrr. [peróía], [peróíes], [perdía]...

96. Mordía. 9”. Yinarós. 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. I.luccna, 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 .liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Bcnigánim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbena. 113. Alcoi, 114. Biar.. 115. la Yila |oiosa. 116. M(mover. 117. Alacant, 118. Elx.
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(102b)
96 97 98 99 100 101 102

be[Tia/bevia beJJie bevla befila/bevía be(3ie bevie be(Sia/be|3ia
be]31es/bevies bejfíes bevles bepíes/bevíes bejfíes bevles befSies
be(3ie/bevie beJJle bevíe beJJía/bevía befiíe bevíe beJJía
be]3iem/beviem beJJiem beviem bejliem/beviem bejJíem beviem beJJíem
be]3íew/bevlew bejíiew beview be]3iew/beview be]3íew beview bejííew
be]3íen/bevien bejfíen bevlen be]3ien/bevien beJJíen bevlen be]3íen

103 104 105 106 107 108 109

bewla bejJía bevla/bev'iE bevb/bevia/bevio bevla bevio bevia/bevia

be[Sles/bewles be|3íes bevles bevles bevles bevles bevles

be]31a/bewla bepia bevla/bevle bevia/bevia bevla bevio bevla

be]31em/bewlem beJJiem beviem beviem beviem beviem beviem

beJJíew/bewlew beflíew beview beview beview beview beview

be]31en/bewlen bepien bevlen bevlen bevlen bevlen bevlen

110 111/116-118 112 113 114 115

beia bevla bevla bevie beia/bevia bevla

be]31es/beies bevles bevles bevles beies/bevies bevles

be]31a bevla bevla bevie beia/bevia bevla

be]31em/beiem beviem beviem beviem beiem/beviem beviem

be]31ew/beiew beview beview beview beiew/beview beview

bejilen/belen bevlen bevlen bevlen beien/bevien bevlen

Resum

Classe [II]
RF RS

arrel tema m/1 n/p P tema m/1 n/p Estructura morfológica
X í a/a/a/e/e/o 1 [pl] í a/e X+ T + M/T
X í e s 2[-pl] í a/e z/s X+ T + M/T + N/P
X í a/a/a/e/e/o 3 [-pl] í a/e X+ T +M/T
X í e m l[+pl] Í a/e m X+ T + M/T + N/P
X í e w 2[+pl] í a/e w X+ T + M/T + N/P
X í e n 3[+p!] a/e n X+ T + M/T + N/P

Classe [III]
Les realitzacions dels segments relacionats amb mode/temps d’aquesta classe coincideixen, en
general, amb les de les classes [I] i [II] —cf. (103a) i (103b).

(103a)
96/98 97 99/103/109/111/114/116-118 100-101 102 104

dormía dormie dormía dormie dormia/dormia dormia/dormia

dormies dormies dormies dormies dormies dormies

dormie dormie dormía dormie dormía dormía

dormiem dormiem dormiem dormiem dormiem dormiem

dormiew dormiew dormiew dormiew dormiew dormiew

dormien dormien dormien dormien dormien dormien

96. Mordía. 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. Llucena. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 .liria. 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. ÍOA Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Coccntaina,
111. Benissa, 112. lárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar, 113. la \ ila Joiosa. 116. Monover, 11'. Alacant, 118. I'.lx.
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105 106 107 108 110 112/115 113

dormlo/dormle dormlo/dormla dormía dormlo dormla/dormla dormía dormle

dormles dormles dormles dormles dormles dormles dormles

dormía dormía dormlo dormlo dormía dormía dormle

dormlem dormlem dormlem dormlem dormlem dormlem dormlem

dormlew dormlew dormlew dormlew dormlew dormlew dormlew

dormlen dormlen dormlen dormlen dormlen dormlen dormlen

(103b)
96/98 97 99/103/109/111/114/116-

118
100-101 102 104 105

partía partle partía partle partla/partla partla/partla partla/partle
partles partles partles partles partles partles partles
partle partle partía partle partía partía partía
partlem partlem partlem partlem partlem partlem partlem
partlew partlew partlew partlew partlew partlew partlew
partlen partlen partlen partlen partlen partlen partlen

106 107 108 110 112/115 113

partla/partla partía partió partla/partla partió partle
partles partles partles partles partles partles
partía partió partió partía partió partle
partlem partlem partlem partlem partlem partlem
partlew partlew partlew partlew partlew partlew
partlen partlen partlen partlen partlen partlen

Resum
RE Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/1 n/p Estructura morfológica
X í o/a/a/e/e/o l[-pl] í a/e X+ T + ¡M/T
X í e S 2[-pl] í a/e z/s X+ T + ¡M/T + N/P
X í o/a/a/e/e/o 3[-pl] í a/e X+ T +¡M/T
X í e m l[+pl] í a/e m X+ T + M/T + N/P
X í e w 2[+Pl] í a/e \v X+ T + M/T + N/P
X í e n 3[+pl] a/e n X+ T + M/T + N/P

96. Mordía. 97. Yinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Lluccna. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (\'all de Gallinera), 110. Coccntaina,
111. Bcnissa. 112. 1 arbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 113. la Tila joiosa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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Models verbals: imperfet d’indicatiu
Classe ¡T]: 4 models
96-99/105/107-118 106 100-101 102-104

áva áva áve ába

ávaz ávas ávez ábas

áva áva áve ába

ávam ávam ávem ábam

ávaw ávaw ávew ábaw

ávan ávan áven ában

Classe [II]: 3 models Classe [III]: 3 models
96-99/104-105/107-118 102-104/106 100/101 96-99/104-105/107-118 102-104/106 100/101

ía ía íe ía ia íe

íaz ías íez íaz ías íez

ía ía ie ía ía íe

íam íam íem íam íam íem

íaw íaw íew íaw íaw íew

ían ían íen ían ían íen

Processosjonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —» [e] / + C #)
5. Elisio d’aproximant (procedent de /b/ o /v/ entre vocals)
6. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ —» [e] / ##) (localitats 96, 98).

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Velarització de /a/ (—>[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—» [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.4.2.2. Imperfet de subjuntiu
Classe [I]
En primer lloc, cal remarcar a (104) la divergencia morfológica que apareix en els segments

relacionats amb mode/temp.s (/sa/ o /ra/). L’ús del primer morf fonológic sembla que está
relacionat, en general, peí que fa ais verbs de la classe [I], amb la presencia d’una vocal

96. Mordía. 9". Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.lucena, 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt 'Morvedre),
103. 1 .liria, 104. Yalenda, 105. Sueca. 106. Gandía. 10". Bcnigánim. 108. Pego. 109. Parró (A'-.ill de Gallinera), 110. Cocentaina,
111, Bcníssa, 112. Tarbena, 113. Alcoi. 114. Bi.ir, 113. la \ ila Joiosa, 116. Mímover. 11.'. Alacant, 118. Klx.
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temática /é/, mentre que l’ús del segon sembla suposar una vocal temática /á/. Es troba,
pero, una terminado -[ás], -[ases] a Alcalá de Xivert-99, que desmenteix l’associació anterior.
D’altra banda, les alternances vocáliques que presenten els morfs relacionats amb

mode/temps són de carácter fonétic, atés que totes es poden remetre a unes formes básiques
/sa/ o /ra/, tret de la solució sistemática [re], que presenten Llucena-100 i Castelló-101, a

totes les persones de l’imperfet de subjuntiu. En aquest cas, i atesa la manca d’alternanca, es

postula una forma subjacent /re/. La la persona de l’imperfet de subjuntiu pot presentar dues
alternances de carácter morfológic: /s/ o /sa/. El darrer resultat, a diferencia del que ocorre

en altres varietats dialectals —cf. catalá occidental— no apareix mai a 3[-pl].

(104)
105 106 109 96/98 100/101 99 97

kantára/kantáre kantára/kantáro kantára/kantára kantára kantáre kantás kantés

kantáres kantáres kantáres kantáres kantáres kantáses kantéses

kantára/kantáre kantára/kantáro kantára/kantára kantáre kantáre kantás kantés

kantárem kantárem kantárem kantárem kantárem kantásem kantésem

kantárew kantárew kantárew kantárew kantárew kantásew kantésew

kantáren kantáren kantáren kantáren kantáren kantásen kantésen

102-104 107 108 110 111-112/114/116-117 113 115

kantára kantára/kantáro kantáro kantára/kantára kantára kantáre kantára

kantáres kantáres kantáres kantáres kantáres kantáres kantáres

kantára kantára/kantáro kantáro kantára kantára kantáre kantára

kantárem kantárem kantárem kantárem kantárem kantárem kantárem

kantárew kantárew kantárew kantárew kantárew kantárew kantárew

kantáren kantáren kantáren kantáren kantáren kantáren kantáren

Resum

RF RS

arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X á ra/ra/ra/re/re/ro/s i[-Pi] á ra/re/s X + T + M/T
X é s i[-Pi] é s X + T + M/T
X á re/se s 2[-pl] á ra/re/sa z/s X + T + M/T + N/P
X é se s 2[-pl] é sa X 4- T 4- M/T 4- N/P
X á ra/ra/ra/re/re/ro/s 3[-pl] á ra/re/s X 4- T 4- M/T 4- N/P
X é s 3[-pl] é s X 4- T 4- M/T

X á re/se m l[+pl] á ra/re/sa m X 4- T 4- M/T 4- N/P
X é se m l[+pl] é sa m X 4- E 4- T 4- M/T 4- N/P
X á re/se \v 2[+pl] á ra/re/sa \v X 4- E 4- T 4- M/T 4- N/P
X é se \v 2[+pl] é sa X 4- T 4- M/T 4- N/P
X á re/se n 3[+pl] á ra/re/sa n X 4- E 4- T 4- M/T 4- N/P
X é se n 3[+pl] é sa n X 4- E 4- T 4- M/T 4- N/P

96. Mordía, 97. Yinarós. 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivcrt. 100. l.luccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. I.liria. 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandia. 107. Bcniginim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. larbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yilajoiosa. 116. M<mover. II-. Alacant, 118. Elx.
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Classe [II]
La subclasse sense extensió —cf. (105)— presenta diverses alternances de tipus morfológic en

fundó de les diferents localitats. DeLxant de banda les possibles modificacions fonétiques que

poden manifestar els elements vocálics dels segments reladonats amb mode/temps, la vocal
temática que apareix a l’imperfet de subjuntiu és [é] quan s’adjunta un morf fonológic /fa/,

corresponent a mode/temps. L’esmentada vocal, pero, també pot esdevenir alternativament
/í/ a Benigánim-107. Aquesta realització sembla ser conseqüéncia de Padjunció de la vocal
temática propia de la classe [III], la qual cosa indica que la flexió d’aquest verb en aquest indret
s’ha identificat amb la del castellá batir. En efecte, la incorporado del tema /{/ no és un

fenomen sistemátic: les desinéncies d’imperfet de subjuntiu del verb perdre d’aquesta localitat
són [yéra], [yéres], [yéra], [yéra], [yérem], [yérew], [yéren]. Per aquest motiu, l’adopció d’una
vocal temática /£/ no será presa en considerado des de les perspectives intradialectal i
interdialectal que es desenvoluparan en la tercera part d’aquest treball.

Un altre comportament alternatiu es troba a Morella-96, on s’introdueix una extensió [ey]
entre el radical i la vocal temática. Peí que fa al verb batre, les úniques localitats que adjunten
els morfs reladonats amb mode/temps ([s] i [se]) són Vinarós-97 i Alcalá de Xivert-99, que al
seu torn, també incorporen una extensió [iy]. A Benassal-98 s’observa la solució [batrára], que

implica no solament una aliomorfia en el radical sino la inserció de la vocal temática de la
classe [I]. Com en el cas de les formes no personáis, es considera que aquesta solució és de
carácter local i no pot ser qualificada de regular, atés que els verbs de la classe [II] no canvien
de classe en aquest temps. L’imperfet de subjuntiu del verb perdre en aquesta varietat és

[peryéra, -yéres, - yére, - yérem, - yérew, - yéren],

(105a)
96 97/99 98 100-101 102 104/109/111-

112/114/116-118
105

batéra/bateyéra batiyés batrára batére batéra/batéra batéra batéra/batére

batéres/bateyéres batiyéses batráres batéres batéres batéres batéres

batére/bateyére batiyés batráre batére batéra/batéra batéra batéra/batére

batérem/bateyérem batiyésem batrárem batérem batérem batérem batérem

batérew/bateyérew batiyésew batrárew batérew batérew batérew batérew

batéren/bateyéren batiyésen batráren batéren batéren batéren batéren

96. Mordía. 97. Minaros, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Llucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. J.liria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocenuina,
111. Benissa. 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Vila Jdiosa. 116. M< mover. 117. Alacant, 118. I *-lx.
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106/110 107 108 113 115

batéra batíra/batéra batéro batére batéra

batéres batíres/batéres batéres batéres batéres

batéra batira/batéra batéro batére batéra

batérem batírem/batérem batérem batérem batérem

batérew batirew/batérew batérew batérew batérew

batéren batiren/batéren batéren batéren batéren

El recurs al verb perdre —cf. (105b)—, per completar l’abséncia de batre a Llíria-103 i
contrastar secundáriament les realitzacions deis dos verbs, és útil per mostrar la tendencia del
valencia a incorporar l’extensió velar a l’arrel ([peryéra]), que perd el segment oclusiu final.

S’aprecien també formes sense extensió ([perdéra]), pero es tracta de solucions altematives.
Com s’observa en la formado de l’imperfet de subjuntiu del verb batre, solament Vinarós-97 i
Alcalá de Xivert-99 presenten els segments relacionats amb mode/temps [s] i [se]. Aqüestes
realitzacions es fan extensives a la resta de subclasses verbals. En el segon cas, i a causa de
¡'existencia d’un procés fonológic que transforma en valencia les /a/ subjacents en [e] quan es

troben en sfl-laba travada, la solució [se] es remet en tots els casos a /sa/. Per contra, i per raó
de la seva sistematicitat, es postula per a Llucena-100 i Castelló-101 un segment subjacent

/re/, relacionat amb mode/temps.

(105b)
96 97/99 98 100-101 102

peryéra peryés peryéra peryére peryéra/peryéra/perdéra/perdéra
peryéres peryéses peryéres peryéres peryéres/perdéres
peryére peryés peryére peryére peryéra/peryéra/perdéra
peryérem peryésem peryérem peryérem peryérem/perdérem
peryérew peryésew peryérew peryérew peryérew/perdérew
peryéren peryésen peryéren peryéren peryéren/perdéren

103 104 105

peryéra/perdéra peryéra/peryéra/perdéra/perdéra peryéra/peryére/perdéra/perdére
peryéres/perdéres peryéresperdéres peryéres/perdéres
peryéra/perdéra peryéra/peryéra/perdéra peryéra/peryére/perdére
peryérem/perdérem peryérem/perdérem peryérem/perdérem
peryérew/perdérew peryérew/perdérew peryérew/perdérew
peryéren/perdéren peryéren/perdéren peryéren/perdéren

106 107 108 109 110 113

peryéra/peryéra peryéra peryéro/perdéro peryéra/perdéra peryéra peryére
peryéres peryéres peryéres/perdéres peryéres/perdéres peryéres peryéres
peryéra/peryéra peryéra peryéro/perdéro peryéra/perdéra peryéra peryére
peryérem peryérem peryérem/perdérem peryérem/perdérem peryérem peryérem
peryérew peryérew peryérew/perdérew peryérew/perdérew peryérew peryérew
peryéren peryéren peryéren/perdéren peryéren/perdéren peryéren peryéren

96. Mordía, 9”. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivert, 100. Lluccna. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt LMorvcdre),
103. 1 .liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 10". Beniganim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112- Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yila Joiosa, 116. Monóver, 117. Alacant, 118. Elx.
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111-112/114/116-118 115

peryéra peryéra
peryéres peryéres
peryéra peryéra
peryérem peryérem
peryérew peryérew
peryéren peryéren

Com seria previsible, el model amb extensió velar —cf. (105c)— incorpora majoritáriament
aquest increment. Solament Valéncia-104 presenta dues alternatives ([beJ3éra/beyéra]) amb

presencia d’extensió i sense. Cal constatar que el verb perdre adopta realitzacions molt properes
a les del verb beure. S’insinua així, a come^aments de segle, que el model sense extensió perd
progressivament la seva entitat a causa de l’adjunció del segment velar en determinades formes
del paradigma. Aquesta adquisició converteix mes endavant la classe [II], almenys en aquesta
área dialectal, en un grup únic, sense desdoblament. Peí que fa a l’aparició dels morfs
relacionats amb mode/temps ([s] i [se]), Alcalá de Xivert-99, que fins ara havia comptat amb
una realització única, presenta les dues solucions alternatives ([ra]~[s]).

(105c)
96/98 97 99 100-101 102 103/109/111-112/114/116-118

beyéra beyés beyéra/beyés beyére beyéra/beyéra beyéra
beyéres beyéses beyéres/beyéses beyéres beyéres beyéres
beyére beyés beyére/beyés beyére beyéra/beyéra beyéra
beyérem beyésem beyérem/beyésem beyérem beyérem beyérem
beyérew beyésew beyérew/beyésew beyérew beyérew beyérew
beyéren beyésen beyéren/beyésen beyéren beyéren beyéren

104 107 105 106

be]3éra/beyéra beyéro beyéra beyéra
be[3éres/beyéres beyéres beyéres beyéres
beJ3éra/beyéra beyéro beyéra beyéra
beJ3érem/beyérem beyérem beyérem beyérem
bejlérew/beyérew beyérew beyérew beyérew
beJJéren/beyéren beyéren beyéren beyéren

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p P ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X á ra 1[-Pl] á ra X + T + M/T

X Í ra l[-pl] í ra
X + T + M/T

X é ra/ra/ra/re/rs/ro 1[-Pl] é ra/re X + T + M/T

X íy é s 1 [Pl] ig é s
X + E + T + M/T

96. Mordía. 97. \'maros, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. l.luccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdrc),
103. Llíria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. (Sandia. 107. Bcnigánim. 108. Pego, 109. Patro (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar, 115. la Yila Jojosa. 116. Monover, 11. Alacant, 118. Idx.
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X Y é ra i t-pi] 9 é ra X + E + 'I' + M/T

X ey é ra i[-Pi] eg é ra X + E + T + M/T

X á re s 2[-pl] á/í ra z/s X + T + M/T + N/P

X í/é re s 2[-pl] é ra/re z/s X + T + M/T + N/P

X Y é re s 2[-pl] 9 é ra z/s X + E + T + M/T + N/P

X ey é re s 2[-pl] eg é ra z/s X + E + T + M/T + N/P

íy e se s 2[-pl] ig e sa s
X + E + T + M/T + N/P

X á re/re 3[-pl] á ra
X + T + M/T

X 1 ra 3[-pl] 1 ra X + T + M/T

X íy é s 3[-pl] ig é s
X + E + T + M/T

X ey é ra 3[-pl] eg é ra X + E + T + M/T

X y é ra 3[-pl] eg é ra
X + E + T + M/T

X é ra/ra/ra/re/re/ro 3[-pl] é ra/re X + T + M/T

X á/í re m l[+pl] á/í ra m X + T + M/T

X é re m l[+pl] é ra/re m
X + T + M/T + N/P

X y é re m l[+pl] eg é ra m
X + E + T + M/T + N/P

X ey é re m l[+pl] eg é ra m
X + E + T + M/T + N/P

X íy é se m l[+pl] ig é sa m
X + E + T + M/T + N/P

X á/í re w 2[+pl] á/í ra w
X + T + M/T

X é re w 2[+pl] é ra/re w
X + T + M/T + N/P

X y é re w 2[+pl] eg é ra w
X + E + T + M/T + N/P

X ey é re w 2[+pl] eg é ra w
X + E + T + M/T + N/P

X íy é se w 2[+pl] ig é sa w X + E + T + M/T + N/P

X á/í re n 3[+pl] á/í ra X X + T + M/T

X é re n 3[+pl] é ra/re n X + T + M/T + N/P

X y é re n 3[+pl] g é ra n X + E + T + M/T + N/P

X ey é re n 3[+pl] eg é ra n
X + E + T + M/T + N/P

X íy é se n 3[+pl] ig é sa n
X + E + T + M/T + N/P

RE Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica

é ra i[-Pi] é ra X + T + M/T

X y é ra/ra/ra/re/re/ro/s i[-pi] g é ra/re/s X + E + T + M/T

X é re s 2[-pl] é ra z/s X + T + M/T + N/P

X y é re/se s 2[-pl] g é ra/re/sa z/s X + E + T + M/T +
N/P

X é ra 3[-pl] é ra
X + T + M/T

X y é re/re/ro/s 3[-pl] g é ra/re/s X + E + T + M/T

X é re m l[+pl] é ra m X + T + M/T + N/P

X y é re/se m 1[+Pl] g é ra/re/sa m X + E + T + M/T +
N/P

X é re w 2[+pl] é ra w
X + T + M/T + N/P

X y é re/se w 2[+pl] g é ra/re/sa w
X + E + T + M/T +
N/P

X é re n 3[+pl] é ra n X + T + M/T + N/P

X y é re/se n 3[+pl] g é ra/re/sa n X + E + T + M/T +
N/P

96. Mordía, 97. Yinarós. 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. l.lucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. I -líria, 104. \ alenda, 105. Sueca, 106. Claudia. 10 . Beni^ánim. 108. Pego, 109. Patró (\'all de Gallinera), 110. Coccntaina,
111. Bcnissa, 112. Tárbena. 113. Alcoi. 114. Biar, 115. la Yila ]oiosa. 116. M(mover, 117. Alacant, 118. Elx.
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Classe [III]
La subclasse sense extensió palatal —cf. (106a)— experimenta la tendencia a incorporar un
increment velar en forma de [y] ([doryéra]), amb caiguda del segment nasal del radical, o en

forma de [iy] ([dormiyéra]), que s’adjunta al radical no modificat. Hi ha localitats que no

incorporen mai aquest increment, i en d’altres conviuen les dues solucions. D’altra banda,
Vinarós-97 i Alcalá de Xivert-99, que són les úniques localitats valencianes que presenten uns

morís relacionáis amb mode/temps [s] i [se], admeten —en la darrera localitat de manera

exclusiva i en la primera de manera alternativa— uns segments velars [y] i [iy] ([doryés],

[dormiyés]), respectivament. Com ocorria en altres temps, l’adjunció de l’extensió velar implica
el canvi de vocal temática. Les modificacions fonétiques que experimenta el segment
relacionat amb mode/temps són similars a les que s’han observat en les altres dues classes.

(106a)
96 97 98 99 100 101

dormiyéra dormis/dormiyés doryéra doryés doryére doryére/dormiré
dormiyéres dormíses/dormiyéses doryéres doryéses doryéres doryéres/dormíres
dormiyére dormis/dormiyés doryére doryés doryére doryére/dormiré
dormiyérem dormísem/dormiyésem doryérem doryésem doryérem doryérem/dormírem
dormiyérew dormísew/dormiyésew doryérew doryésew doryérew doryérew/dormírew
dormiyéren dormísen/dormiyésen doryéren doryésen doryéren doryéren/dormí ren

102 103-104/109/111/114-116 105 107

doryéra/doryéra/dormirá/dormirá doryéra/dormíra dormíra/dormíre dormirá

doryéres/dormíres doryéres/dormíres dormíres dormíres

doryéra/doryéra/dormí ra/dormí ra doryéra/dormíra dormíra/dormíre dormirá

doryérem/dormí rem doryérem/dormírem dormírem dormírem

doryérew/dormírew doryérew/dormírew dormírew dormírew

doryéren/dormí ren doryéren/dormíren dormíren dormíren

106 108 110 112/118

doryéra/doryér0/dormirá/dormír0 doryéro/dormíro doryéra/dormíra dormirá

doryéres/dormíres doryéres/dormíres doryéres/dormíres dormíres

doryéra/doryéro/dormíra/dormíro doryéro/dormíro doryéra/dormíra dormirá

doryérem/dormírem doryérem/dormírem doryérem/dormírem dormírem

doryérew/dormírew doryérew/dormírew doryérew/dormírew dormírew

doryéren/dormíren doryéren/dormíren doryéren/dormíren dormíren

96. Mordía, 97. Minaros, 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivcrt, 100. Uuccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. I .liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Beniginim. 108. Pego, 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112. Tarbena, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la \ ila |oiosa* 116. Monovcr, 117. Alacant, 118. hlx.
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113 117

dormiré doryéra
dormíres doryéres
dormiré doryéra
dormírem doryérem
dormirew doryérew
dormiren doryéren

La classe amb extensió —cf. (106b)— pot manifestar tres realitzacions diferents: en primer

lloc, no s’afegeix cap mena d’extensió i la vocal temática segueix el radical ([partirá]). Aquesta
solució és la més habitual, tenint en compte que l’increment palatal de la classe [III] afecta en

un principi només els tres presents; en segon lloc, pot incorporar un segment velar [iy]

([partiyéra]), que ha aparegut, per bé que no majoritáriament, en algunes localitats en l’imperfet
de subjuntiu88 del verb dormir. L’abséncia d’inserció d’un segment [g] en cap localitat d’aquesta
área sembla confirmar que, per incorporar-lo, s’hauria d’adjuntar directament al radical i, per

aquest motiu, s’originaria una solució no utilitzada i impronunciable *[partgera], o bé s’hauria

d’eliminar el segment oclusiu final del radical i s’obtindria una solució de tipus *[paryera],

també inusual. Atés que no existeixen aqüestes possibüitats, s’adopta l’extensió [iy]. La tercera

solució alternativa, de carácter minoritari, té a veure amb la inserció de l’increment palatal

/íjk/, habitual en la classe [III] ([partijkéra]). Cal evidenciar que tot i que aquest increment

pertany a la classe [III], la vocal temática es modifica i apareix la de la classe [II]. Wheeler

(1984) la justifica per la presencia en l’extensió palatal d’un element velar final.

(106b)
96 97 98 99 100 101

partira/partiyéra/partijkéra partiyés partirá partiyés partiré partire/partiyére
partires/partiyéres/partijkéres partiyéses partires partiyéses partires partires/partiyéres
partire/partiyére/partiJTcére partiyés partiré partiyés partiré partire/partiyére
partirem/partiyérem/partij'kérem partiyésem partirem partiyésem partirem partírem/partiyérem
partirew/partiyérew/partijkérew partiyésew partirew partiyésew partirew partirew/partiyérew
partiren/partiyéren/partijkéren partiyésen partiren partiyésen partiren partiren/partiyéren

88 El verb bullir presenta en aquest temps dues solucions: una sense extensió i una altra amb extensió velar, que
és en tots els casos el segment [g], Aquest resultat pot ser exdusiu o pot conviure amb l’altra alternativa.
Novament, l’aparició d’aquest increment comporta una modificació de la vocal temática. L’adjunció del segment
velar al verb bullir sembla que pot explicar-se a causa de les característiques del segment final de Farrel. Localitats
que no presenten increment: 96, 105, 10”, 109, 111, 112, 113; localitats que presenten un increment velar. 97, 98,
99, 100, 115, 116, 117, 118; localitats que presenten indistintament les dues solucions: 101, 102, 103, 104, 106,
108, 110, 114.

96. Morella. 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivcrt. 100. Llucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Beniginim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar, 115. la Yila |<>iosa. 116. Monóvcr, 117. Alacant. 118. Iilx.
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102/104 103/109/111-
112/114/117-118

105 106 107 108 110

partira/partira partirá partira/partire partira/partira partirá partiro partirá
partíres partires partires partires partires partires partires
partira/partira partirá partira/partírs partira/partira partirá partiro partirá
partirem partirem partirem partirem partirem partirem partirem
partirew partirew partirew partirew partirew partirew partirew
partiren partiren partiren partiren partiren partiren partiren

115 116

partirá partira/partiyéra
partires partires/partiyéres
partirá partirá/partiyéra
partirem partirem/partiyérem
partirew partírew/partiyérew
partiren partiren/partiyéren

Ja s’ha comentat, en fer la descripció del caíala occidental, que Clua (1999), basant-se en

Wheeler (1984), defensa que aquesta extensió hauria de ser segmentada (/íf/+/k/) de manera

que el segment velar, que actuaría com un increment de la subclasse [II,+ext], motivaría també
la inclusió de la vocal temática /é/. Tot i que aquest exemple sembla confirmar aquesta

proposta, per raons d’estructura morfológica i de coherencia amb la resta de la descripció, es

prefereix de considerar aquest morf extensió com una sola unitat i establir que la seriado

d’extensions, per bé que possible, es limita a estructures del tipus /íjk+ey/ o /ájk+iy/,

própies, respectivament, d’alguns indrets de Tarea occidental i del balear.

Resum

RE Subclasse [III,-ext] RS
arre! ext t m/1 n/p p ext t m/t n/p Estructura morfológica
X í ra/ra/ra/re/ro/s i[-Pi] í ra/re/s X + T + M/T

X Y é ra/ra/ra/re/rs/ro/s i[-pi] 9 é ra/re/s X + E + T + M/T

X íy é ra/s i[-Pi] ig é ra/s X + E + T + M/T + N/P

X
Y é re/se s 2[-pl] 9 é ra/re/se z/s X + E + T + M/T + N/P

X íy é re/se s 2[-pl] ig é ra/sa z/s X + II + 1 + M/T + N/P

X í re/se s 2[-pl] í ra/re/sa z/s X + T + M/T

X í ra/ra/ra/re/ro/s 3[-pl] í ra/res X + T + M/T

X Y é ra/ra/ra/re/rs/ro/s 3[-pl] 9 é ra/re/s X+E + T+ M/T

X ¡y é ra/re/s 3[-pl] ¡g é ra/s X + E + T + M/T

X Y é re/se m l[+pl] 9 é ra/re/sa m
X + E + T + M/T + N/P

X íy é re/se m l[+pl] ¡g é ra/sa m
X + E + T + M/T + N/P

X í re/se m l[+pl] í ra/re/sa m
X + T+ M/T + N/P

X ¡y é re/se w 2[+pl] ig é ra/sa w X + E + T + M/T + N/P

96. Mordía, 97. Minaros, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt. 100. J.luccna. 101. Gastclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. 1.liria. 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 10". Benigánim, IOS. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera'. 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la \ ila (oiosa. 116. Monover. 11 . Alacant, 118. hlx.
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X Y é re/se w 2[+pl] 9 é ra/re/sa w
X + E + T + M/T + N/P

X í re/se w 2[+pl] í ra/re/sa w
X + T + M/T + N/P

X Y é re/se n 3[+pl] 9 é ra/re/sa n X + E + T + M/T + N/P

X iY é re/se n 3[+pl] ig é ra/sa n X + E + T + M/T + N/P

X í re/se n 3[+pl] í ra/re/sa n
X + T + M/T + N/P

RE Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X í ra/ra/ra/re/re/ro i t-pi] í ra/re X + T + M/T

X ÍY é ra/re/s i[-pi] ig é ra/re/s X + E + T + M/T

X ijk é ra i[-pi] ijk é ra X + E + T + M/T

X iY é re/se s 2[-pl] ig é ra/re/sa z/s X + E + T + M/T + N/P

X ijk é re s 2[-pl] ijk é ra z/s X + E + T + M/T + N/P

X í ra/ra/ra/re/re/ro 3[-pl] í ra/re X + T + M/T

X iY é ra/re/s 3[-pl] ig é ra/re/s X + E + T + M/T

X ijk é ra/re 3[-pl] ijk é ra X + E + T + M/T

X iY é re/se m l[+pl] ig é ra/re/sa m X + E + T + M/T + N/P

X í re m l[+pl] í ra/re m X + T + M/T + N/P

X ijk é re m l[+pl] ijk é ra m X + E + T + M/T + N/P

X iY é re/se w 2[+pl] ig é ra/re/sa w X + E + T + M/T + N/P

X í re w 2[+pl] í ra/re w X + T + M/T + N/P

X ijk é re w 2[+pl] ijk é ra w X + E + T + M/T + N/P

iY é re/se n 3[+pl] ig é re/ra/sa n X + E + T + M/T + N/P

í re n 3[+pl] í ra/re n
X + T + M/T + N/P

ijk é re n 3[+pl] ijk é ra n
X + E + T + M/T + N/P

Models verbals: imperfet de subjuntiu
Classe p]: 5 models
96/98/105/107/108-117 102-104/106 100/101 99 97

ára ára áre ás és

áraz áras árez ásaz ésaz

ára ára áre ás és

áram áram árem ásam ésam

áraw áraw árew ásaw ésaw

áran áran áren ásan ésan

Subclasse [II, -ext]: 6 models
96 97/99 98 100-101 102/104-106 98/107-118 103

éra/egéra igés ára ére éra éra géra/éra
éraz/egéraz igésaz áraz érez éras éraz géras/éras
éra/egéra igés ára ére éra éra géra/éra
éram/egéram igésam áram érem éram éram géram/éram
éraw/egéraw igésaw áraw érew éravv éraw géraw/éraw
éran/egéran igésan áran éren éran éran géran/éran

96. Mordía. 97. Minaros. 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. Llucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Diría. 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Vila jninsa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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Perdre, també compta amb 6 models. És general la inserció de l’extensió velar en totes les localitats. A

Sagunt-102 i Llíria-103, pero, formes amb increment poden conviure amb solucions sense extensió.

97/99 100-101 102-104 105/108-109 96/98/106-107/110-118 106

gés gére géra/éra géra/éra géra géra
gésaz géres géras/éras géraz/éraz géraz géras
gés gére géra/éra géra/éra géra géra
gésam gérem géram/éram géram/éram géram géram
gésaw gérew géraw/éraw géraw/éraw géraw géraw
gésan géren géran/éran géran/éran géran géran

Subclasse
97

II,+ext]: 6 moc
99

els
100-101 96/98/105/107/109/111-

112/114/116-118
102-103/106 104

gés géra/gés gére géra géra éra/géra
gésaz géraz/gésaz gérez géraz géras éras/géras
gés géra/gés gére géra géra éra/géra
gésam géram/gésam gérem géram géram éram/géram
gésaw géraw/gésaw gérew géraw géraw éraw/géraw
gésan géran/gésan géren géran géran éran/géran

Subclasse [III,-ext]: 9 models
96 97 98/117 99 100 101 102-104/106 108-111/114-

116
105/107/11
2-113/118

igéra ís/igés géra gés gére gére/íre géra/íra géra/íra ira

igéraz ísaz/igésaz géraz gésaz gérez gérez/írez géras/íras géraz/íraz íraz

igéra is/igés géra gés gére gére/íre géra/íra géra/íra ira

igéram ísam/igésam géram gésam gérem gérem/írem géram/írem géram/írem íram

igéraw isaw/igésaw géraw gésaw gérew gérew/írew géraw/íraw géraw/íraw íraw

igéran isan/igésan géran gésan géren géren/íren géran/íran géran/íran irán

Subclasse [111,+ext]: sis models
96 97/99 100 101 98/105/107-112/114-

115/117-118
102-

104/106
116

íra/igéra/ijkéra igés íre íre/igére ira ira íra/igéra
íraz/igéraz/ijkéraz igésaz írez íres/igérez íraz iras íraz/igéraz
íra/igéra/ijkéra igés íre íre/igére ira ira íra/igéra
íram/igéram/ijkéram igésam írem írem/igérem íram íram íram/igéram
íraw/igéraw/ijkéraw igésaw írew írew/igérew íraw íraw íraw/igéraw
íran/igéran/ijkéran igésan íren íren/igéren irán irán íran/igéran

Processosfonol'ogics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització oclusives sonores mediáis
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)

96. Mordía. 97. Yinaros. 98. Hcnassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. l.lucena. 101. Eastdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. 1 .liria. 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Coccntaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Bur. 115. la Vilajoiosa. 116. Monóver. IT. Alacant, 118. Elx.
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5. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síHaba átona final
de 3a persona (/a/ —> [e] / ##) (localitats 96, 98).

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—>[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—» [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.4.2.3. Pretérit perfet simple
Classe [I]
La realització del perfet simple de la classe [I] —cf. (107)— presenta solament una

discrepancia en relació amb la presencia o amb l’abséncia de la 1 a persona. Cal destacar, d’altra
banda, que hi ha localitats de Tarea valenciana que no utilitzen aquest temps i que el
substitueixen sistemáticament peí perfet perifrástic.

(107)
102-105/118 106-107

kantí

kantáres kantáres

kantá kantá

kantárem kantárem

kantárew kantárew

kantáren kantáren

Resum

RF RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i i[-pi] i X+ M/T

X á re s 2[-pl] á ra z/s X4- T 4- M/T + N/P

X á 3[-pl] á X+T

X á re m l[+pl] á ra m X+ T + M/T + N/P

X á re 2[+pl] á ra X4- T 4- M/T 4- N/P
X á re n 3[+pl] á ra n X4- T 4- M/T 4- N/P

96. Mordía, 97. Vinares. 98. Benassal, 99. Alcalá de Xivcrt. 100. I.lucena. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Vila |oiosa. 116. Monover. l 17. Alacant, 118. Elx.
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Classe [II]
La distinció entre les dues subclasses es realitza a través del morf extensió. Peí que fa a la
presencia de les vocals temátiques i dels segments relacionats amb mode/temps, els resultats
dels dos models són idéntics en les localitats que utilitzen aquest temps. Segons les enquestes

d’Alcover, Pego-108 usa el perfet simple del verb batir, no usa, en canvi, el dels verbs cantar o

beure. A més d’aquesta asistematicitat, les discrepáncies fan referencia, d’una banda, a l’ús de la
la persona i, d’una altra, a la utilització del morf [é] en la la persona de Gandía-1,06 en lloc de
la terminació habitual en [í], que apareix a Sagunt (Morvedre)-102, Llíria-103, Valéncia-104,
Sueca-105, Elx-118.

Malgrat la coincidencia formal amb la vocal temática propia de la classe [III], es podría
considerar, en un primer moment, que aquesta vocal está relacionada amb mode/temps i no
amb tema. Tanmateix, atés que la inserció d’un segment velar implica, en general, la
incorporado de la vocal temática corresponent a la classe [II], el segment /é/ s’associa amb
tema, peí fet que s’identifica amb la vocal temática que apareix en la resta del temps. Aquesta
mateixa vocal, i també relacionada amb tema, apareix en la la persona del verb batre en

algunes localitats —cf. (108).

(108)
102/104-105/118 106 107-108 102-105/118 106 107

batí baté beyí beyé
batéres batéres batéres beyéres beyéres beyéres
baté baté baté beyé beyé beyé
batérem batérem batérem beyérem beyérem beyérem
batérew batérew batérew beyérew beyérew beyérew
batéren batéren batéren beyéren beyéren beyéren

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p p Estructura morfológica

é/ í i[-Pi] é/ i i[-Pi] X+ T / M/T
X é re s 2[-pl] é ra z/s 2[-pl] X+ T + M/T + N/P
X é re 3[-pl] é ra 3[-pl] X+ T +M/T
X é re m l[+pl] é ra m l[+pl] X+ T + xM/T + N/P
X é re 2[+pl] é ra 2[+pl] X+ T + M/T + N/P

X é re n 3[+pl] é ra n 3[+pl] X+ T + M/T + N/P

96. Mordía, 97. Yinarós. 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Lluccna. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim, 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112, Tárbcna, 113. AIcou 114. Biar, 115. la \ ila Joiosa, 116. Monovcr, 11 . Alacant, 118.
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RF Subclasse II,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica

Y é/í i [pi] 9 é/í X+ E + T / M/T

X Y é re s 2[-pl] 9 é ra z/s X+ E + T + M/T + N/P

X Y é 3[-pl] 9 é X+ E + T +M/T

X Y é re m l[+pl] 9 é ra m X+ E + T + M/T + N/P

X Y é re 2[+pl] 9 é ra X+ E + T + M/T + N/P

X Y é re n 3[+pl] 9 é ra n X+ E + T + M/T + N/P

Classe [III]
La classe amb extensió palatal —cf. (109)— presenta sois una discrepancia peí que fa a l’ús de
la la persona. La classe sense extensió, per contra, pot presentar alternativament una extensió
velar [y] en totes les persones.89 En aquest cas, novament, la presencia del segment velar

implica Paparició de la vocal temática [é] de la classe [II], que s’havia evidenciat en altres
varietats i que es constatará també en balear. La conservado de la [í] a 1 [-pl] es podria justificar
a causa de la seva relació amb mode/temps i no amb tema. Les dues subclasses discrepen

quant a Pús que fan de la la persona les diverses localitats d’aquesta área. L’extensió velar, tot i

que sigui alternant, no coincideix plenament en les mateixes localitats en les dues subclasses.

(109)
102-103 104-105/118 106/107/115 102-105/118 106-107

doi-yí/dormí dormí partí
doryéres/dormíres dormíres dormíres partíres partíres
doryé/dormi dormí dormí partí partí
doryérem/dormírem dormírem dormírem partírem partírem
doryérew/dormirew dormírew dormírew partírew partírew
doryéren/dormíren dormíren dormíren partíren partíren

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p Le ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X Y/0 í i[-Pi] g/0 í X+ (E) + M/T
X Y/0 é/í re s 2[-pl] g/0 é/í ra z/s X+ (E) + T + M/T + N/P
X Y/0 é/í 3 [pl] g/0 é/í X+ (E) + T +M/T
X Y/0 é/í re m l[+pl] g/0 é/í ra m X+(E)+T + M/T + N/P
X Y/0 é/í re w 2[+pl] g/0 é/í ra w X+ (E) + T + M/T + N/P
X Y/0 é/í re n 3[+pl] g/0 é/í ra n X+ (E) + T + M/T + N/P

89 El verb bullir també admet l’increment velar, pero, a diferencia de dormir, presenta una modificado en relació
amb la vocal temática, que pot afectar totes les persones, com a Gandia-106, o totes les persones tret de la la,
com a Llíria-103 —cf. LaFl'lll, 211.

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivert, 100. l.lucena. 101. Gistelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdre),
103. I.liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandia. 10”. Benigánim, 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Coccntaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yila |niosa, 116. Me mover. 117. Alacant. 118. Elx.
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RF Subclasse III,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/pe ext tema m/t n/p Estmctura morfológica
X í i [pi] 1 X+ M/T

X i re s 2[-pl] í ra z/s X+ T + M/T + N/P
X í 3[-pl] i X+ T +M/T

X i re m l[+pl] i ra m X+ T + M/T + N/P
X i re w 2[+pl] i ra w X+ T + M/T + N/P
X i re n 3[+Pl] i ra n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: perfet simple
Classe |T|: 4 models Subclasse pi,-ext]: 4 models
102-104 105/118 106 107 102/104 105/118 106 107-108

i í i i é

áras áraz áras áraz éras éraz éras éraz
, ,

a a a a e e e e

, , ,

aram aram aram aram eram eram eram eram

éraw éraw éraw érawaraw araw araw araw

áran éran éran éranaran aran aran eran

Subclasse pi,+ext]: 4 models
102-104 105/118 106 107

gí gi gé
géras géraz géras géraz
gé gé gé gé
géram géram géram géram
géraw géraw géraw géraw
géran géran géran géran

Subclasse pil,-ext]: 5 models Subclasse pil,+ext]: 4 models
102-103 104 105/118 106 107/115 102-104 105/118 106 107

gí/í
géras/íras

í

iras

i

iraz iras iraz

1

iras

í

iraz iras iraz

gé/í i i i i i i i i

géram/íram íram iram iram iram iram iram iram iram

gérawAraw iraw iraw iraw iraw iraw iraw iraw iraw

géran/íran irán irán irán irán irán irán irán irán

Processosfonológics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització oclusives sonores mediáis
3. Transformació de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —> [e] / + C #)

96. Mordía. 97. Minaros. 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. l.lucena. 101. Casrdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 .liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía, 10“. Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera'. 110. Coccntaina,
111. Bcmssa, 112. Tirbena, 113. Alcoi. 114. Bur. 115. la \ ila Joiosa. 116. M(mover. 11 . .Macant, 118. I'.lx.
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2.4.2A. Futur

Classe [I]
Com en altres varietats, les realitzacions del futur en valencia són molt homogénies —cf.

(110), (111) i (112). L’única variació té a veure amb Pobertura de les vocals relacionades amb
mode/temps d’l,2[+pl]. Aquesta alternanca s’anirá repetint en les altres dues classes verbals.
Solament Monóver-116 presenta una solució [ré]; la resta de localitats sempre realitzen una

solució única [ré].

(110)
96-115/117-118 116

kantaré kantaré

kantarás kantarás

kantará kantará

kantarém kantarém

kantaréw kantaréw

kantarán kantarán

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X á ré i[-Pi] á ré X+ T + M/T
X á rá s 2[-pl] á rá z/s X+ T + M/T + N/P
X á rá 3[-pl] á rá X+ T + M/T
X á ré/ré m l[+pl] á ré/ré m X+ T + M/T + N/P

X á ré/ré w 2[+pl] á ré/ré w X+ T + M/T + N/P
X á rá n 3[+pl] á rá n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
En el model sense extensió s’observa una única divergencia en relació amb la presencia d’una
vocal [a] —que també ocorre en el condicional de Benassal-98. Sembla que aquesta vocal

respon a Padjunció del segment temátic de la classe [I] a un radical al-lomórfic acabat

atípicament en bategant ([bátr]). Novament, peí fet de tractar-se d’una realització local, es

considera que la solució general de carácter regular no conté la vocal temática en aquesta

subclasse verbal —cf. el futur de perdre a Benassal [pedré, -rás, -rá, -rém, -réw, -rán], amb
dissimilació de liquides.

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. l.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. l.líria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Yila Joiosa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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(111)
96-97/99/100-115/117-118 98 116 96-115/117-118 116

batré batraré batré bewré bewré

batrás batrarás batrás bewrás bewrás

batrá batrará batrá bewrá bewrá

batrém batrarém batrém bewrém bewrém

batréw batraréw batréw bewréw bewréw

batrán batrarán batrán bewrán bewrán

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X (a)99 ré i[-Pi] ré X+ M/T
X W rá s 2[-pl] rá z/s X+ M/T + N/P
X (a) rá 3[-pl] rá X+ M/T
X (a) ré/ré m l[+pl] ré/ré m X+ M/T + N/P

X (a) ré/ré w 2[+pl] ré/ré w X+ M/T + N/P
X (a) rá n 3[+pl] rá n X+ M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel tema m/t n/p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X ré i t-pi] ré X+ M/T
X rá s 2[-pl] rá z/s X+ M/T + N/P
X rá 3[-pl] rá X+ M/T
X ré/ré m l[+pl] ré/ré m X+ M/T + N/P
X ré/ré w 2[+Pl] ré/ré w X+ M/T + N/P
X rá n 3[+pl] rá n X+ M/T + N/P

Classe pil]
La classe [III] experimenta l’altemanca esmentada en les dues classes examinades
anteriorment.

(112)
96-115/117-118 116 96-115/117-118 116

dormiré dormiré partiré partiré
dormirás dormirás partirás partirás
dormirá dormirá partirá partirá
dormirém dormirém partirém partirém
dormiréw dormiréw partiréw partiréw
dormirán dormirán partirán partirán

90 Limitat a Benassal-98.

96. Mordía, 97. Vinarós. 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Llucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdre),
103. I.liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandia. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Bcnissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la \ ila Joiosa, 116. Monover, 11 '. Alacant, 118. Klx.
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Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ré i[-Pi] i ré X+ T + M/T

X i rá s 2[-pl] i rá z / s X+ T + M/T + N/P

X í rá 3[-pl] í rá X+ T + M/T

X i ré/ré m l[+pl] í ré/ré m X+ T + M/T + N/P

X í ré/ré w 2[+pl] i ré/ré w X+ T + M/T + N/P
X í rá n 3[+pl] i rá n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: futur

Classe [I]: 3 models Subclasse [11,-ext]: 3 models
102-104/106 96-101/105/107-

115/117-118
116 102-104/106 96-101/105/107-

115/117-118
116

aré aré aré ré ré ré

arás aráz aráz ras ráz ráz

ará ará ará rá rá rá

arém arém arém rém rém rém

aréw aréw aréw réw réw réw
arán arán arán rán rán rán

Subclasse [II,- -ext]: 3 models Classe [III]: 3 models
102-104/106 96-101/105/107-

115/117-118
116 102-104/106 96-101/105/107-

115/117-118
116

ré ré ré iré iré iré
ras ráz ráz iras iráz iráz
rá rá rá irá irá irá

rém rém rém irém irém irém
réw réw réw iréw iréw iréw

rán rán rán irán irán irán

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

I.4.2.5. Condicional

Classe [I]
Les vocals fináis deis segments relacionats amb mode/temps d’l[-pl] i de 3[-pl] presenten les
alternances que s’observaven en les mateixés persones de l’imperfet d’indicatiu, pero no

coincideixen totalment en la distribució. Es considera que, en general, les realitzacions

fonétiques d’l[-pl] deriven d’una /a/ subjacent, tret de Llucena-100 i Castelló-101, que, en no

presentar alternanca en cap de les persones del temps, provenen d’una forma fonológica /e/.

96. Mordía, 97. Vinarós. 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.lucena, 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yilajoiosa. 116. Monóvcr. 117. Alacant, 118. Hlx.
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(113)
102 105 106 107/110/115 109 96/98

kantaría/kantaría kantaría/kantarís kantaría/kantarío kantaría kantaría/kantaría kantaría

kantaríes kantaríes kantaríes kantaríes kantaríes kantaríes

kantaría kantarío/kantaríe kantaría/kantarío kantaría kantaría/kantaría kantaríe

kantaríem kantaríem kantaríem kantaríem kantaríem kantaríem

kantaríew kantaríew kantaríew kantaríew kantaríew kantaríew
kantaríen kantaríen kantaríen kantaríen kantaríen kantaríen

97/113 100-101 108 99/103-104/111-112/114/116-118

kantaríe kantaríe kantarío kantaría

kantaríes kantaríes kantaríes kantaríes

kantaríe kantaríe kantarío kantaría

kantaríem kantaríem kantaríem kantaríem

kantaríew kantaríew kantaríew kantaríew

kantaríen kantaríen kantaríen kantaríen

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X á río/ría/ríe/ríe/río i[-Pi] á ría/ríe X+ T + M/T
X á ríe s 2[-pl] á ría/ríe z/s X+ T + M/T + N/P
X á río/ría/ríe/ríe/río 3[-pl] á ría/ríe X+T + M/T
X á ríe m l[+pl] á ría/ríe m X+ T + M/T + N/P
X á ríe w 2[+pl] á ría/ríe w X+ T + M/T + N/P
X á ríe n 3[+pl] á ría/ríe n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
Com es fa constar en els diversos volums de LaFV, el verb cantar esdevé el model per a la
formació del futur i del condicional de la majoria de verbs conjugats en aquest recull així com
de la seva distribució en les diverses localitats. En aquest cas, dones, tant les desinéncies de la
classe [II] com les de la classe [III] coincideixen amb les observades en la classe [I] —cf. (113),

(114a), (114b), (115a) i (115b). Com en el futur, en les comparacions intradialectal i
interdialectal, s’ometrá el resultat de Benassal-98, perqué té un ámbit restringit —cf. el
condicional deperdre a Benassal [pedría, -rías, -ría, ríem, ríew, ríen], amb dissimilació de liquides.
(114a)
96/111-112/114/116-118 97/113 98 99/104 100/101 102 105

batría batríe batraría batría batríe batrío/batría batrío/batríe

batríes batríes batraríes batríes batríes batríes batríes

batríe batríe batraríe batría batríe batría batrío/batríe

batríem batríem batraríem batríem batríem batríem batríem

batríew batríew batrariew batríew batríew batríew batríew

batríen batríen batraríen batríen batríen batríen batríen

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivert, 100. I.lucena, 101. Gastdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. Llíria, 104. Yalcncia. 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Beniüsa, 112. Tarbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la \ lia Joiosa. 116. Monover, 11"7. Alacant, 118. P,lx.
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106 107/110/115 108 109

batria/batrío batría batrio batria/batria

batries batries batries batries

batría/batrio batria batrio batria/batria

batríem batriem batriem batriem

batríew batriew batriew batriew

batrien batrien batrien batrien

(114b)
96/98/111-

112/114/116-118
97/113 99/103-104 100-101 102 105 106

bewria bewrie bewria bewrie bewria/bewria bewria/bewrie bewria/bewrio

bewries bewries bewries bewries bewries bewries bewries

bewrie bewrie bewria bewrie bewria bewria/bewrie bewria/bewrio

bewriem bewriem bewriem bewriem bewriem bewriem bewriem

bewriew bewriew bewriew bewriew bewriew bewriew bewriew

bewrien bewrien bewrien bewrien bewrien bewrien bewrien

107/110/115 108 109

bewria bewrio bewria/bewria

bewries bewries bewries

bewria bewrio bewria/bewria

bewriem bewriem bewriem

bewriew bewriew bewriew

bewrien bewrien bewrien

Resum

RE Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X (a)91 ria/ría/ríe/rie/rio i[-Pi] ría/ríe X+ M/T
X (a) ríe s 2[-pl] ría/ríe z/s X + M/T + N/P

X (a) ria/ria/rie/rie/río 3[-pl] ría/rie X + M/T

X (a) ríe m 1[+Pl] ría/rie m X + M/T + N/P
X (a) ríe w 2[+pl] ría/rie w X + M/T + N/P
X (a) ríe n 3[+pl] ría/rie n X + M/T + N/P

Classe [III]
La distribució geográfica de les desinéncies del condicional d’aquesta classe coincideix amb la
de les classes anteriors.

91 Limitat a Benassal-98.

96. Mordía. 97. Vinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Lluccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. I.líria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Bcnigánim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Coccntaina,
111. Benissa, 112. Tárbena. 113. Alcoi. 114. Bur. 113. la N’íla Joiosa, 116. Monóver, 11-. Alacant, 118. Elx.
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(115a)
96/98 97/113 99/103-104 100-101 102 105 107/110

dormiría dormirle dormiría dormirle dormirla/dormirla dormiría/dormiríe dormirla
dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles
dormirle dormirle dormiría dormirle dormiría dormirla/dormirle dormirla
dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem
dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew
dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen

106 108 109 111-112/114/116-118 115

dormiria/dormirio dormirlo dormirla/dormirla dormiría dormiría
dormirles dormirles dormirles dormirles dormirles

dormirla/dormirlo dormirlo dormirla/dormiría dormirla dormiría
dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem dormiríem
dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew dormiríew
dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen dormiríen

(115b)
96/98 97/113 99/103-104 100-101 102 105 106

partiría partirle partiría partirle partirla/partiría partirla/partirle partirla/partirlo
partirles partirles partirles partirles partirles partirles partirles
partirle partirle partirla partirle partirla partirla/partiríe partiría/partirlo
partirlem partirlem partirlem partirlem partirlem partirlem partirlem
partirlew partirlew partirlew partirlew partirlew partirlew partirlew
partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen

107/110 108 109 111-112/114/116-118 115

partirla partirlo partirla/partirla partirla partirla
partirles partirles partirles partirles partirles
partiría partirlo partiría/partirla partiría partirla
partirlem partirlem partirlem partirlem partirlem
partirlew partirlew partirlew partirlew partirlew
partirlen partirlen partirlen partirlen partirlen

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 1 ría/rla/ríe/rÍE/rlo i[-Pi] 1 ría/ríe X+ M/T
X 1 ríe s 2[-pl] i ría/rle z/s X + M/T + N/P
X 1 ría/rla/rle/rle/rlo 3[-pl] 1 ría/ríe X + M/T
X 1 ríe m l[+pl] 1 ría/ríe m X + M/T + N/P
X í ríe \v 2[+pl] 1 ría/ríe w X + M/T + N/P
X 1 ríe n 3[+pl] 1 ría/ríe n X + M/T + N/P

96. Mordía. 9-. Vinarós, 98. Benassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. l.lucena. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. 1 .liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim, 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa. 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Bur, 115. la Yila Joiosa, 116. M(mover, 117. Alacant, 118. hlx.
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Models verbals: condicional

Cíasse [I]: 3 models Subclasse pi,-ext]:3 models
96-99/105/107-118 102-104/106 100-101 96-99/105/107-118 102-104/106 100-101

aria aria arie ría ría ríe

ariaz arias ariez ríaz rías ríes

aria aria arie ría ría ríe

aríam ariam ariem riam riam ríem

aríaw aríaw ariew ríaw ríaw ríew

arían arían arien rían rían ríen

Subclasse pi,+ext]: 3 models Classe pil]: 3 models
102-104/106 96-99/105/107-118 100-101 102-104/106 96-99/105/107-118 100-101

ría ría ríe iría iría iríe

rías ríaz ríes irías iríaz iríes

ría ría ríe iría iría iríe

riam riam ríem iríam iríam iríem

ríaw ríaw ríew iríaw iríaw iríew

rían rían ríen irían irían iríen

Processosfonología
1. Ensordiment d’obstruents ñnals

2. Transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ -A [e] / + C #)
3. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ -A [e] / ##)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Centralització de /a/ (—» [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—» [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.4.2.6. Present d’indicatiu

Classe p]
En les realitzacions de present d’indicatiu —cf. (116)— existeixen unes solucions comunes a

tota l’área valenciana a l,2[+pl], peí que fa a les vocals temátiques, i a 2[-pl] i 3[+pl], peí que fa
ais segments relacionats amb mode/temps. La divergencia apareix, dones, a l[-pl] i 3[-pl],

96. Mordía. 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. Llucena. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdrc).
103. I.liria. 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandia, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yila |oiosa. 116. Monóver, 117. Alacant, 118. lilx.
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Quant a l[-pl], els morfs relacionats amb mode/temps presenten tres realitzacions possibles:
/e/, majoritária, que determina Tarea valenciana; /o/,92 que és la solució propia de Tarea
occidental; i /a/, que apareix a Tárbena. Quant a 3[-pl], les solucions són més nombroses: la
terminado [e] es constata a Morella-96, Benassal-98, Alcalá de Xivert-99, Llucena-100, Sagunt-
101, Alcoi-113 i Alacant-117; la terminado [a] apareix a Sagunt-102, Llíria-103, Valéncia-104,
Patró-109, Benissa-111, Tárbena-112, Biar-114, Monóver-116 i Elx-118; la terminado [o]

apareix a Pego-108 i, de manera alternativa, a Gandia-106 i a Benigánim-107; la terminado [a]

s’observa també en les dues darreres localitats citades i a Sueca-105, Cocentaina-110 i la Vila

Joiosa-115. També a Sueca-105 [a] alterna amb [e], la qual es constata novament a Vinarós-97.

La variant baixa [a] és la solució dominant, amb realització anterior o posterior velaritzada

segons la zona ([a], [o] a Gandia-106 i Cocentaina-110; hi ha una variant mitjana anterior [s] a

Alcoi-113, Vinarós-97, Sueca-105). La solució amb [e] d’algunes varietats —tret de Llucena-
100 i Castelló-101, on es considera que coincideix amb la representado subjacent— es

justifica per l’acció d’una regla fonológica morfológicament condicionada.

(116)
96/98-100 97 101/113

/117
102-

104/109/111/114/116/118
105 106-107 108 110/115

kánto kánto kánte kánte kánte kánte kánte kánte

kántes kántes kántes kántes kántes kántes kántes kántes

kánte kánte kánte kánta kánta/kánte kánto/kánto kánto kánto

kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw kantéw

kánten kánten kánten kánten kánten kánten kánten kánten

112

kánta

kántes

kánta

kantém

kantéw

kánten

92 El BDLC (X, 200) determina la frontera on s’inicia la pronúncia -o del present d’indicatiu: Alcalá de Xivert,
Vilanova d’Alcolea, Benlloch, Usseres, Serra d’en Galceran, Serratella, Albocásser, Torre d’en Besora, Benafigos,
Xodos, Vistabella i Tales, vora d’Onda.

96. Mordía. 9~. Minaros. 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. Llucena. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Lliria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Beniginim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa. 112. Tárbena. 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Vilajoiosa. 116. Monóver. 1V. Alacant. 118. Hlx.
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a/e/o i[-Pi] a/e/o X + M/T
X e s 2[-pl] a z/s X + M/T + N/P
X s/a/e/e/o 3[-pl] a/e X +M/T
X é m l[+pl] é m X+ T + N/P
X é w 2[+pl] é w X+ T + N/P
X e n 3[+Pl] a n X4- M/T + N/P

Classe [II]
L’única discrepancia en el model sense extensió —cf. (117a)— té a veure amb la presencia
d’un segment relacionat amb mode/temps /o/ a l[-pl] en contraposició a l’abséncia

generalitzada de terminado. Amb tot, cap localitat no presenta en aquesta subclasse l’extensió
velar. Aquest fet manifesta que, peí que fa al present d’indicatiu, el verb batre es manté encara

com a representant —quasi únic, pero— de la classe sense extensió —cf. també els resultats
del present d’indicatiu de rompre a LmFKII, 165.

(117a)
96-97 98-118

báto bát

báts báts

bát bát

batém batém

batéw batéw

báten báten

Peí que fa al model amb extensió, s’observen uns comportaments discrepants en relació amb
la presencia o amb l’abséncia de l’increment velar i també en relació amb la forma que pren

l’arrel a l,2[+pl]: [bé]3], [bév] i [bé] segons admeti o no l’extensió. Com es constata a (117b), en

algunes localitats aqüestes persones poden aparéixer també sense aquest increment.
(117b)
96 97/100/104 98-99/101/106/108/111/116-

118
102 103/112 105/107/109

bék bék bék bék bék bék
béws béws béws béws béws béws
béw béw béw béw béw béw

be[3ém/bevém be|3ém bevém bepém/beyém beyém beyém/bevém
be[3éw/bevéw be[3éw bevéw be[3éw/beyéw beyéw beyéw/bevéw
béwen béwen béwen béwen béwen béwen

96. Mordía. 97. Yinarós. 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivcrt. 100. l.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. 1-liria, 104. Yalenda. 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Beniginim, IOS. Pego, 109. Patró (\'all de Gallinera), 110. (,'ocentaina,
111. Benissa, 112. Tirbena, 113. Alcoi, 114. Bur. 115. la Yilajoiosa. 116. Monóvcr, 117. Alacant, 118. Elx.
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110/114 113/115

bék bék

béws béws

béw béw

beém/bevém beém

beéw/bevéw beéw

béwen béwen

Resum

RF Subclasse [11,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estmctura morfológica
X 0/0 i t-pi] 0/o i [pi] X + (M/T)
X s 2[-Pll z/s 2Í-P11 X + N/P
X 3 [-pl] 3 [-pl] X

X é m l[+pl] é m l[+pl] X+ T + N/P
X é w 2[+pl] é w 2[+pl] X+ T + N/P
X (e) n 3[+Pl] n 3[+pl] X+ N/P

RF Subclasse [11,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p p E. morfológica
X k i [-pi] 9 i[-Pi] X+E

X s 2f-pll z/s 2r-Pii X + N/P
X 3 [-pl] 3 [-pl] X

X 0/Y é m l[+pl] 0/9 é m l[+pl] X+ (E) + T + N/P
X 0/Y é w 2[+Pl] 0/9 é w 2[+pl] X+ (E) + T + N/P
X (e) n 3[+pl] n 3[+pl] X+ N/P

Classe [III]
Les divergéncies que presenta el model sense extensió —cf. (118a)— afecten les persones

l[-pl] i 2 [-pl]. La la persona manifesta quatre solucions diferents. El comportament majoritari

implica la inserció d’un segment velar, que té l’efecte d’elidir el segment nasal de l’arrel. Hi ha
dos comportaments alternatius que coexisteixen amb altres solucions: d’una banda, una

abséncia de desinencia —cf. Valencia-104 i Pego-108—; d’una altra, la incorporado del

segment velar [iy] i, al seu torn, l’adjunció del segment relacionat amb mode/temps [o] —cf.
Morella-96. Finalment, el segment [o] es pot adjuntar directament al radical —cf. Vinarós-97.

96. Mordía, 97. Minaros, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.lucena. 101. Castciló de la Plana. 102. Sagunt (Morvcdre).
103. I.liria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandia. 10". Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Bemssa, 112. Tarbcna, 113. Alcoi. 114. Biar, 115. la \ lia Joiosa. 116. M<mover. 11'. .Macan t, 118. hlx.
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(118a)
96 97 98-103/105-106/108-113/116-117 104/118 107/114-115

dórk/dórmiyo dórmo dórk dórk/dórm dórk

dórms dórmes/dórms dórms dórms dórms/dórs

dórm dórm dórm dórm dórm

dormím dormím dormím dormím dormím

dormiw dormiw dormiw dormiw dormiw

dórmen dórmen dórmen. dórmen dórmen

La persona 2[-pl] presenta tres solucions possibles: en primer lloc, el resultat més freqüent, que
implica la incorporado del segment relacionat amb nombre/persona al radical ([dórms]). En
segon lloc, la inserció d’una vocal, que, com en altres varietats, pot relacionar-se amb
mode/temps ([dórmes]), atés la inexistencia de casos d’epéntesi en codes complexes del tipus
-Vrms. Així, no s’insereix una epéntesi en el plural de solucions com ferm, estaferm, dispemi, verm,

borm, cloroform. En darrer terme, l’arrel pot alterar-se amb l’elisió de la consonant nasal final

([dórs]). Aquest resultat representa la simplificado que pot experimentar el grup -rm a causa

d’un relaxament articulatori de la consonant final en aquest context. La mateixa solució es pot

apreciar també en algunes localitats de l’alacantí (Recasens 1996: 253) i en situacions de
relaxament extrem.

El model amb extensió93 —cf. (118b)— pot presentar un increment palatal o un increment no

palatalitzat. En el primer cas, i dins el marc del mateix temps, alternen una forma velaritzada

[ífk], que apareix a l[-pl], amb una forma sense velaritzar [íj], que es manifesta a 2,3[-pl] i

3[+pl]. En la persona també pot aparéixer l’increment palatal sense velaritzar, que adjunta el

segment relacionat amb mode/temps [o] ([partijo]); en darrer terme, existeix una solució no

palatalitzada ([partísk]), que presenta la mateixa alternaba en relació amb el segment velar

[ísk]—[ís]. Quant a la consonant fricativa palatal, Alcover no distingeix mai entre la realització

[J] o una realització [s] (una s palatalitzada).94 Peí que fa a la representado subjacent de
Tincrement palatal, davant casos com Alcalá de Xivert-99, que presenten les dues realitzacions

possibles en la la persona —[ísk] i [íjk]—, no es pot pensar en l’acció d’un procés sistemátic
de palatalització de la fricativa en contacte amb una oclusiva velar.

93 El model de bullir pot presentar diverses solucions: la majoritária incorpora a 1 [-pl] l’extensió velar; una
solució alternativa, que té lloc a Biar-114, adjunta Tincrement palaltal (1 [-pl]-[ÍJT] - 2,3[-pl], 3[+pl]-[íJ]) a l,2,3[-pl] i
a 3[+pl]. Addicionalment, el segment relacionat amb mode/temps pot prepalatalitzar-se o palatalitzar-se en
contacte amb la consonant palatal del radical a través d’un procés d’assimilació progressiva de palatalitat.

94 Vegeu Colon (1970) peí que fa a la realització de la fricativa palatal en castellonenc.

96. Mordía. 97. Yinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivert, 100. Lluccna. 101. Castclló de la Plana. 102. Sagunt (Morvedre),
103. Lliria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Oandia. 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Tila |oiosa. 116. Monóvcr. 11-. Alacant, 118. Elx.
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(118b)
96/98/102-118 97 99 100-101

partijk partíJk/partíJo partísk/partíjk partísk
partíjes partíjes partíses/partíjes partíses
partij partij- partís/partíj partís
partim partim partim partim
partiw partiw partiw partiw
partíjen partijen partísen/partíjen partísen

Es parteix, dones, d’una altemanca /ísk/-/íjk/ o /ís/~/íJ/, en fundó de la localitat. El

segment velar d’l[-pl] no se separa de l’element palatal anterior, tot i que fundonalment pugui
distingir aquesta persona de 3[-pl].

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X k i[-Pi] 9 X+E

X íy O i[-Pi] ig 0 X +E + M/T
X 0/o i[-Pi] 0/o X + M/T
X 0/(e) s 2[-pl] z/s X + N/P
X 3[-pl] X

X í m l[+pl] í m X + T + N/P
X í \v 2[+pl] í w X + T + N/P
X (e) n 3[+pl] n X + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X íjk/ísk i[-Pi] íjk/ísk X+E

X íj O i[-Pi] íj O X + M/T
X ís/íj (e) s i t-pi] ís/íj z/s X + N/P
X 2[-Pl] ís/íj X+E

X ís/íj 3[-pl] í m X+ T + N/P
X í m l[+pl] í w X+ T + N/P
X í \v 2[+pl] ís/íj n X+ N/P

X ís/íj (e) n 3[+Pl]

96. Mordía, 9~. Minaros. 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt .Morvedre).
103. Llíria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. (Sandia. 107. Benigánim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Bur. 115. la \ ila Jmosa, 116. Monover, 11 . Alacant, 118. I-lx.
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Models verbals: ptesent d’indicatiu
Classe [T|: 6 models
96-99 100 101 112-113/117 102-104/106 105/107-111/114-116/118

o 0 e a e e

az ez ez az as az

a e e a a a

ém ém ém ém ém ém

éw éw éw éw éw éw

an en en an an an

Subclasse [II,-ext]: 3models Subclasse pi,+ext]: 5 models
96-97 98-101/105/118 102-104/106 96-101/108/110-

111/113-118
103-104/106 107/109 102 105/112

o 9 9 9 9 9
z z s z s z s s

ém ém ém ém ém ém/gém ém/gém gém
éw éw éw éw éw éw/géw éw/géw géw
en en en n n n n n

Subclasse pil,-ext]: 4 models Subclasse pil,+ext]: 5 models
96 97 98-101/105/107-

118
102-104/106 96/98/105/107-

118
102-104/106 97 99 100-

101

g/igo 0 9 9 íjk ijfc ífk/ÍJo ísk/ífk ísk

z ez/z z s íjz Vs íjz ísz/íjz ísz

1J 1J íj ísAJ ís
ím ím ím ím ím ím ím ím ím

ÍW ÍW ÍW ÍW ÍW ÍW ÍW ÍW ÍW

n n n n Vn íjn íjn ísn/íj'n ísn

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores medíais
3. Espirantització de la labiodental sonora
4. Inserció d’epéntesi (subclasse pil,+ext])
5. /a/ —> [e] / + C #
6. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final

de 3a persona (/a/ —> [e] / ##)
7. Elisio d’aproximant (procedent de /b/ o /v/ entre vocals)

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivert. 100. l.lucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112. 'Iarbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Tila joiosa. 116. Monóver. 1IV Alacant, 118. Elx.
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2A.2.1. Ptesent de subjuntiu
Classe [I]
Les realitzacions d’l[+pl] i 2[+pl] són les que presenten una major coincidencia en el conjunt
del valencia —cf. (119)—, tret de Tapando del morf relacionat amb mode/temps [se], a Alcalá
de Xivert-99, fet que també s’ha constatat en algunes localitats del catalá occidental. Atesa la
identitat formal, i amb finalitats comparatives ulteriors, es postula una representado subjacent
/sa/ sobre la qual actúa la regla que transforma tota /a/ en [e] en sü-laba travada. D’altra

banda, les persones 2[-pl] i 3[+pl] manifesten dues solucions: [es] / [en] —majoritáries— i [os]

/[on] —que poden alternar amb les anteriors en algunes localitats.95 La persona 3[-pl] presenta
també aquest doble resultat,96 així com l[-pl], que adjunta encara la realització [a]. Aquests

comportaments altemants són en tots els casos de carácter morfológic.

(119)
96 97/100-107/109-111/113-118 98 99 108 112

kánto kánte kánto kánto kánta kánta

kántes/kántos kántes kántes kántos kántes kántes

kánte/kánto kánte kánte kánto kánte kánta

kantém kantém kantém kantésem kantém kantém

kantéw kantéw kantéw kantésew kantéw kantéw

kánten/kánton kánten kánten kánton kánten kánten

Resum

RF Classe I] RS

arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a/e/o i[-Pi] a/e/o X +M/T
X e/o s 2[-pl] e/o z/s X + M/T + N/P
X e/o 3[-pl] e/o/a X + M/T

X é 0/se m l[+pl] é 0/sa m X+ T + (M/T) + N/P
X é 0/se w 2[+pl] é 0/sa w X+ T + (M/T) + N/P
X e/o n 3[+pl] e/o n X+ M/T + N/P

Classe pi]
Al marge de les solucions que presenten els segments relacionats amb mode/temps, el fet més
destacable de la subclasse sense extensió —cf. (120a)— és la inserció d’un increment velar en

algunes localitats. Aquest increment pot ser o bé /g/ (o /k/ si es considera que no

s’ensordeix), que pot propiciar una assimilació de Telement dental anterior i alhora un

93 En general, en l’ámbit valencia es postula una /e/ subjacent en la representació de mode/temps de la classe
[I] i una /a/ subjacent en la representació d’aquest morf en les classes [II] i [III] (Sifre 1998).

96 En relació amb les dades de Barráis (1914), les solucions d’Alcover presenten certes divergéncies en les
terminacions de la 3a persona (Alacant i Benissa, segons Barráis, fan [a] i [e], respecüvament).
96. Mordía, 97. Vinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt. 100. l.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. 1 .liria, 104. Valencia. 105. Sueca, 106. Gandia, 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Yila Joiosa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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ensordiment general ([kk] a [bákke]), o bé [eg] - [ig] ([báteya, bátiya]), que generen una solució
esdrúixola.97 Aqüestes extensions poden afectar totes les persones, com a Morella-96 i
Llucena-100, o eludir les dues persones del plural (Yinarós-97, Patró-109 i Benassal-98). Com
en la classe anterior, reapareix, a Alcalá de Xivert-99, el segment relacionat amb mode/temps
[se]-

(120a)
96 97/109 98 99 100 101/108 102 104/111-

112/116-118
105/115

báteya bátiya báteya bátiya bákke báte báta/báta báta báta

báteyes bátiyes báteyes bátiyes bákkes bátes bátes bátes bátes

báteye bátiye báteye bátiye bákke báte báta/báta báta báta

bateyém batém batém batiyésem bakkém batém batém batém batém

bateyéw batéw batéw batiyésew bakkéw batéw batéw batéw batéw

báteyen bátiyen báteyen bátiyen bákken báten báten báten báten

106 107 110 113 114

bákka báta/báte/batijka bátra báte bátra

bákkes bátes/batíjkes bátres bátes bátres

bákka báta/batíJka bátra báte bátra

batém batém batém batém batém

batéw batéw batéw batéw batéw

bákken báten/batíjken bátren báten bátren

Peí que fa a les altres marques de mode/temps, algunes experimenten variacions en relació
amb les que apareixien en la classe [I]. D’una banda, no es constaten mai les solucions amb

[o], [on], que semblen exclusives de la classe [I]; d’una altra, s’observen alteracions fonétiques

([a] o [a]) d’una /a/ subjacent. I encara s’evidencia un al-lomorfia en el radical de batre a Biar-

114 ([bátra]), en el futur i en el condicional, amb la realització [bátr], que no apareix, pero, en
les dues persones del plural.

Tomant, a les extensions, cal destacar la solució alternativa de Benigánim-107, que adopta
l’increment palatal de la classe [III], pero que no l’incorpora a 1,2[+pl], on es mantenen les
solucions de la classe [II]. Aquesta addició de l’increment palatal pot ser conseqüéncia
d’identificar aquest verb amb el castellá batir. Per aquest motiu, i en vista de les dades ofertes

peí verbperdre ([pérya, -es, -a, -em, -ew, -en]), es considera que la solució amb increment no és

97 Aquest ensordiment d’un so geminat respon a un procés similar al que ocorre en algunes varietats centráis en
relació amb les geminades sonores [bb] o [gg] en mots del tipus poblé o segle.

96. Mordía, 97. Vinarós, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivert. 100. Llucena, 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 -liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar, 115. la Yila joiosa. 116. Monóver, 117. Alacant, 118. Elx.
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paradigmática del comportament regular, i, per tant, no es prendrá en considerado en la part
dedicada a la interpretado dels resultats.

Les realitzacions del present de subjuntiu del verb batre no són, pero, extrapolables a tots els
verbs de la classe [II]. Així ho manifesta la flexió de perdre —cf. (120b)—, que presenta fo^a
dissimilituds amb la de batre. El primer verb incorpora una extensió velar que apareix en totes

les localitats, pero que no sempre arriba a afectar les dues primeres persones del plural, que

conserven, per contra, el radical /pérd/. En aquests casos, sembla que l’extensió velar perd la
fundó secundaria d’evitar el sincretisme que s’origina entre les dues persones del plural dels
presents d’imperatiu i de subjuntiu. Sí que s’evita la identitat formal, pero, quan, tot i no
incorporar l’extensió, es canvia la vocal /í/ per la vocal /á/, propia de la classe [I] —i no per

la vocal /é/, malgrat que aquesta solució també seria possible. La vocal /á/ actúa,

estructuralment, com una vocal temática, pero sembla que está relacionada indirectament amb
mode subjuntiu i amb temps present (amb mode/temps, dones). Hi ha casos, pero, que

incorporen tant el segment velar com la vocal temática —cf. [peryám]. Cal pensar, aleshores,

que ambdós segments —l’un relacionat amb extensió, l’altre amb tema— exerceixen nna

mateixa fundó distintiva malgrat que están col-locats en caselles estructuráis diferents.

(120b)
96/98 97/100-101 99 102 103 104

pérya pérye pérya pérya/pérya pérya pérya/pérya
péryes péryes péryes péryes péryes péryes
pérye pérye pérya pérya/pérya pérya pérya/pérya
peryém peryém peryésem peryám peryám/perdám peryám/perdám
peryéw peryéw peryésew peryáw peryáw/perdáw peryáw/perdáw
péryen péryen péryen péryen péryen péryen

IOS 106 107 10898 109

pérya/pérye pérya/pérya pérya péryo pérye
péryes péryes péryes péryes péryes
pérya/pérye pérya/pérya pérya pérye
peryám/peryém/perdém peryám peryém peryám/peryém/perdém peryám/peryém
peryáw/peryéw/perdéw peryáw peryéw peryáw7peryéw/perdéw peryáw/peryéw'
péryen péryen péryen péryen péryen

<JK Les dades d’Alcover no inclouen la 3a persona.

96. Mordía, 97. Minaros. 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. Lluccna. 101. Casrdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdrc),
103. I.liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía, 10". Benigñmm. IOS. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. larbena, 113. A Icol. 114. Biar. 115. la \ ila Joiosa. 116. Monovcr, 11/. Alacant, 118. l‘Jx.



400 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENTAMENTS DE SEGLE

110 111-112/116 113 114/118 115 117

pérya pérya pérye pérya pérya/pérye pérye
péryes péryes péryes péryes péryes péryes
pérya pérya pérye pérya pérys/pérye pérye
peryám/perdám peryém peryám peryám peryám/perdém peryám/peryém
peryáw/perdáw peryéw peryáw peryáw peryáw/perdéw peryáw/peryéw
péryen péryen péryen péryen péryen péryen

Cal destacar, d’altra banda, que la incorporado del segment velar genera sempre un radical

[per], que es pot explicar o bé com un nou radical allomórfic o bé —i aquesta és la solució

adoptada— per caiguda de la consonant oclusiva final en contacte amb l’extensió velar. Una
altra discrepancia es constata també en la vocal temática, que en alguns casos adopta la vocal
/á/ deis verbs de la classe [I]. Cal observar que aquesta vocal apareix també en les mateixes

persones del verb beure en algunes localitats valencianes ([beyám]).

El verb beure presenta l’extensió velar corresponent a la seva subclasse. L’observació de les
dades de (120b) i (120c) posa de manifest les similituds de perdre i beure en relació amb la

presencia d’un segment velar. Aquest element és indicador de l’existéncia d’una classe verbal
clarament definida en valencia i que está destinada a no comptar amb subdivisions de cap

mena. dona compte d’aquest procés de substitució progressiu els resultats del qual
poden constatar-se en l’actualitat —cf. Clua (1999). Beure pot incloure també una vocal tónica
[á], de vegades de manera alternativa. Solament la Vila Joiosa-115 presenta en les persones

l,2[+pl] unes realitzacions sense extensió. Complementáriament, algunes localitats presenten

unes solucions amb [o], que només ocorren en posició final absoluta, amb la qual cosa es pot

postular que provenen d’un segment subjacent /a/, que s’ha velaritzat.

(120c)
96/98 97/100 99 101 102 103/109 104/114/118

béya béye béya béye béya/béya béya béya
béyes béyes béyes béyes béyes béyes béyes
béye béye béya béye béya/béya béya béya
beyém beyém beyésem beyém/bevém beyám/beyém beyám/beyém beyám
beyéw beyéw beyésew beyéw/bevéw beyáw/beyéw beyáw/beyéw beyáw
béyen béyen béyen béyen béyen béyen béyen

96. Mordía, 9 r. \ inaros, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt. 100. I.luccna, 101. Gastdló de la Plana, 102. Sagunt 'Xlorvcdrc),
103. 1 diría, 104. \ alenda, 105. Sueca. 106. Gandía. 10 ;. Bcnigánim. IOS. Pego. 109. Patrú (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Bcnissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yila ] oiosj. 116. Monñvcr. 117. Alacant, 118. Klx.
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105 106 107 108 110 111-112/116-117 113

béya/béye béya/béyo béya/béyo béyo béya béya béye
béyes béyes béyes béyes béyes béyes béyes
béya/béye béya/béyo béya béyo béya béya béye
beyám/beyém beyám beyám/beyém beyám/beyém beyám beyém beyém
beyáw/beyéw beyáw beyáw/beyéw beyáw/beyéw beyáw beyéw beyéw
béyen béyen béyen béyen béyen béyen béyen

115

béya
béyes
béya
beyám/beyém/beém
beyáw/beyéw/beéw
béyen

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel ext t m/t n/p p ext t m/t n/p E. morfológica
X k a/e i[-Pi] 9 a/e X + E + M/T
X a/a/a/e i[-Pi] a/e X + M/T

X ey a/e i[-Pi] eg a X + E + M/T

X íy a i[-Pi] ig a X + E 4- M/T

X a i[-Pi] IJk a X + E + M/T

X 0/k/ey/iy/íjlc e s 2[-pl] 0/k/eg/ig/íJk e Z X+ (E) + M/T +
N/P

X a/a/a/e/e 3[-pl] a/e X + M/T

X k a/e 3[-pl] g a/e X + E + M/T

X ey e/e 3[-pl] eg a
X + E + M/T

X íy e 3[-pl] ig a X + E + M/T

X ijk a 3[-pl] íJL a X + E + M/T

X k/ey/0 é m
'

1 [+pl] g/eg/0 é m
X+ (E) +T + N/P

X iY é se m l[+pl] ig é sa m
X+ E + T + M/T+
N/P

X k/ey/0 é w 2[+pl] g/eg/0 é w
X+ (E) + T + N/P

X íy é se w 2[+pl] ig é sa w
X+ E + T + M/T+
N/P

X 0/k/ey/iy/íJk e n 3[+pl] 0/g/eg/igAjk a/e n
X+ (E) + M/T +
N/P

RF Subclasse [II,+exf| RS
arrel ext tema m/t n/p p ext' tema m/t n/p Estructura morfológica
X Y a/a/a/e/e/o i[-Pi] g a/e X + E + M/T

X Y e s 2[-pl] g a s X + E + M/T + N/P

X
Y a/a/a/e/e/o 3[-pl] g a/e X + E + M/T

X
Y á/é m l[+pl] g á/é m X + E + T + N/P

X
Y é se m l[+pl] g é sa m X + E + T + M/T +N/P

X Y á/é w 2[+pl] g á/é w X + E + T + N/P

96. Mordía. 97. Minaros, 98. Bcnassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. l.luccna. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. C.andia, 107. Benigánim, 108. Pego, 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biar, 115. la Vila Joiosa, 116. Monóvcr. 11". Alacant, 118. Elx.



402 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMEN^AMENTS DE SEGLE

X Y é se W 2[+pl] g é sa W X + E + T + M/T +N/P

X Y e n 3[+pl] g e n X + E + M/T + N/P

Verb perdre
RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p P ext t m/1 n/p E. morfológica
X Y a/a/a/e/e/o l[-pl] • g a/e X + E + M/T

X Y e s 2[-pl] g a/e Z X + E + M/T + N/P

X Y a/a/a/e/e/o 3['Pl] g a/e X + E + M/T

X 0/Y á/é m l[+pl] 0/g á/é m X + (E) + T + N/P
X Y é se m l[+pl] g é sa m X + E + T + M/T +N/P

X 0/Y á/é w 2[+pl] 0/g á/é w X + (E) + T + N/P
X Y é se w 2[+pl] g é sa w

X + E 4- T + M/T +N/P

X Y e n 3[+pl] g a/e n
X + E + M/T + N/P

■ i 'Classe [III]
La classe sense extensió palatal —cf. (121a)— incorpora en totes les localitats valencianes un

segment velar, que pot prendre la forma [g] i provocar una elisio de la consonant nasal del

radical ([dórya])99 o bé la forma [iy], que s’adjunta directament al radical sense alterar-lo, tot

generant una solució esdrúixola ([dórmiya]). Com en la subclasse anterior, l’extensió pot

afectar totes les persones del temps. Si és així genera, en el cas que sigui l’extensió [iy], un

canvi en la vocal temática d’l,2[+pl] ([é]); si es tracta de l’extensió [y] la vocal temática pot ser
també /á/. El tema /í/ només apareix quan el radical no té cap mena d’extensió. Molt sovint,
les localitats presenten més d’una forma alternativa.

(121a)
96 97 98 99 100 101 102

dórmiya dórmiye dórya dórya dórye dórye dórya/dórya
dórmiyes dórmiyes dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes
dórmiye dórmiye dórye dórya dórye dórye dórya
dormiyém dormiyém doryém/dormím doryésem doryém dormím doryám/doryém/dormim
dormiyéw dormiyéw doryéw/dormíw doryésew doryéw dormiw doryáw/doryéw/dormíw
dórmiyen dórmiyen dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen

99
L’adjunció del segment velar, sense una vocal precedent —[iy] o [ey]—, dona lloc a una al lomorfia en el

radical de dormir —[dár]— amb pérdua del segment nasal final del radical. S’observa, dones, novament, que
l’adjunció d’un segment velar provoca grups consonántics anómals, que es corregeixen amb la pérdua de la
consonant final del radical —cf. *[beb+g+és], *[perd+g+éfa].

96. Morella, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. Lluccna, 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Lliria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía, 107. Benigánim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar, 115. la Vila Joiosa, 116. Monóver, 117. Alacant, 118. Elx.
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103 104 105 106 107 108

dórya dórya dóryo/dórye dóryo/dóryo dóryo dóryo
dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes
dórya dórya dórye dórya dórya dórye
doryám/doryém/dormám/dormím doryám dormím doryám/dormím dormím doryém/dormím
doryáw/doryéw/dormáw/dormíw doryáw dormíw doryáw/dormíw dormíw doryéw/dormíw
dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen

109 110 111/112 113 114/118 115 116-117

dóryo dóryo dórya dórye dórya dóryo dóryo
dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes dóryes
dórya dórya dórya dórye dórya dóryo dórya
doryám/doryém/dormím doryám/dormím dormím dormím doryám/dormím dormím doryém
doryáw/doryéw/dormíw doryáw/dormíw dormíw dormíw doryáw/dormíw dormíw doryéw
dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen dóryen

Els segments relacionats amb mode/temps que apareixen en les diverses localitats valencianes
no sempre coincideixen amb els que es constataven en la classe [II]. La presencia d’una vocal

[o] en posició final de mot pot respondre a un fenomen d’harmonia vocálica, atés que aquesta

solució no apareix en la subclasse amb extensió palatal. El BDLC (X, 165) dona compte

d’aquest fenomen aplicat a la morfología nominal en les localitats de Monóver, la Vila Joiosa,

Benigánim (el jovent) i el BDLC (X, 183-184) a Gandía. Cal recordar que rharmonia vocálica
en valenciá meridional implica la inflexió de /a/ átona per part de /e/ i /o/ tóniques.100

Aquest fenomen s’explica, segons Veny (1983), per una reacció al castellá. Així, els parlants de
les árees citades haurien abandonat la variant baixa de /a/ per tal com coincidía amb la
realització castellana del mateix fonema. Recasens (1996: 100), pero, suggereix la possibilitat

que la inflexió sobre la vocal átona hagi estat motivada peí grau d’obertura especialment
considerable de /e/ i /o/ tóniques en aquesta regió.

L’increment palatal101 que apareix en aquesta subclasse —cf. (121b)— pot presentar tres

formes distintes: [ÍJk], [íjy] o una forma no palatalitzada [ísk], que ja s’havia detectat en algunes
localitats en el present d’indicatiu. L’extensió [íjy] és indici d’una innovació morfológica, que

ion Vegeu Colomina (1985b) peí que fa a la delimitació dels territoris on és vigent aquesta inflexió.
101 El verb bullir —cf. LaFV III, 211— incorpora l’extensió velar [g] al present de subjuntiu de totes les

localitats valencianes, la qual s’adjunta, sense modificar-lo, al radical. En cap cas s’insereix una extensió [iy] que,
com s’ha vist en altres verbs, generaría unes formes esdrúixoles. Novament, la inserció de l’increment velar
implica una modificació de la vocal temática, que pot esdevenir [é] o [á], segons la localitat. Benigánim-107,
Cocentaina-110 i Biar-114 presenten de manera alternativa —[y] - [ÍJk]— una solució amb l’increment palatal
propi de la subclasse amb extensió.

96. Mordía, 97. Yinarós. 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. Lluccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. I.liria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tñrbena, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Vila Joiosa, 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx. •
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ocorre també a Eivissa. Aquesta solució mostra, segons Wheeler (1984: 433), una relaxació de
les restriccions de la seqüéncia fonológica i sembla indicar,102 de fet, una imprecisió en la

transcripció, ja que apareixen solucions en [[y] en els verbs partir, lluir; llegir, eixir, anar i fer,
mentre que Alcover transcriu amb [3y] l’increment deis verbs meréixer, náixer, paréixer, consentir i
cniixir. Seria previsible en tots els casos que la fricativa que precedeix la consonant velar fos
sonora. En altres formes de carácter minoritari, aquests increments també es poden estendre a

les dues primeres persones del plural, les quals, encara, poden adoptar un increment velar del

tipus [iy]. En tots els casos la vocal temática canvia de [í] a [é]. En algunes localitats, com
ocorria en la classe anterior, la vocal temática pot ser /á/.

(121b)
96 97 98 99 100-101 102

partijka partijke partijka partíjya partíske partíJka/partíJka
partíjkes partíjkes partíjkes partíJyes partískes partíjkes
partijke partijke partijke partíjya partíske partijke
partím/partiyém/partijkém partiyém partím partijyésem partím partím
partiw/partiyéw/partijkéw partiyéw partívv partijyésew partíw partíw
partijken partijken partijken partíjyen partísken partijken

103 104 105 106

partíjya/partíjka partíJks/partíJka partíJka/partíJke partíJya/partíJka/partíJka
partíjyes/partíjkes partíjkes partíjkes partíjyes/partíjkes
partíjya/partíjke partijke partijke partíjya/partíjke
partím/partijyám/partijkám partím/partijyám/partijkám partím partím
partíw/partijyáw/partijkáw partíw/partijyáw/partijkáw partíw partíw
partíJy en/partíJken partijken partijken partíjyen/partijken

107 108 109 110 111-112 113

partíjya/partíjka partíjko partijka partijka partijka partijke
partíJyes/partíjkes partíjkes partíjkes partíjkes partíjkes partíjkes
partíjya/partíjke partijke partijke partijke partijke partijke
partím partím partím partiyám/partijkám partím partím
partíw partíw partíw partiyáw/partijkáw partíw partíw
partíjyen/partijken partijken partijken partijken partijken partijken

114 115 116-118

partijka partijka partijka
partíjkes partíjkes partíjkes
partijke partijke partijke
partiyám/partijkám partím partím
partiyáw/partijkáw partíw partíw
partijken partijken partijken

102 Wheeler (1984: 434), pero, hi veu la possible manifestació d’un fenomen fonétic encara no investigar

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bonassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. l.lucena, 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdre),
103. 1 -liria, 104. Valencia. 105. Sueca, 106. (Sandia, 10-. Bcnigánim. 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Coccntaina,
111. Benissa. 112. Tárbena, 113. Alcoi, 114. Biur. 115. la Yila Joiosa. ! 16. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/t n/p Estructura morfológica

Y a/a/e/e/o i t-pi] 9 a/e X + E + M/T
X íy a/e i[-pi] ig a X 4- E 4- M/T
X Y/iY e s 2[-pl] g/ig a/e z/s X4E4T4N/P
X Y a/a/a/e/e s 3[-pl] g a/e X 4- E 4- M/T
X ¡Y e 3[-pl] *g a X 4- E 4- M/T
X í m l[+pl] í m X 4-T 4-N/P
X Y á/é m l[+pl] g á/é m X 4- E 4- T 4- N/P

»Y é m l[+pl] ig é m X 4- E 4- T 4- N/P
X Y é se m l[+pl] g é sa m X 4- E 4- T 4-M/T 4- N/P
X í w 2[+pl] í w X 4-T 4-N/P
X Y á/é w 2[+pl] g á/é w X 4- E 4- T 4- N/P
X Y é se w 2[+pl] g é sa w X 4- E 4- T 4- N/P
X Y é n 2[+pl] g é n X 4- E 4- T 4-M/T 4- N/P
X Y/iY e n 3[+pl] g^ig a/e n X 4-T 4-N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
a ext t m/t n/p p ext t m/1 n/p F,. morfológica

ísk e i[-Pi] ísk e X 4- E 4- M/T
X a/a/a/e/e/o i[-Pi] íjk a X 4- E 4- M/T

ísk/íjk e s 2[-pl] ísk/ífk e/a z/s X 4- E 4- M/T 4- N/P

ÍY e s 2[-pl] íg a Z X 4- E 4- M/T 4- N/P
X ísk/íjlc e 3[-pl] ísk/íjk aJe X 4- E 4- T 4- N/P
X ÍY a/a 3[-pl] íg a X 4- E 4- T 4- M/T 4-N/P

í m l[+pl] í m X4T4N/P
X ÍY á/é m 1 [4"PÍ] ig á/é m X 4- E 4- T 4- N/P
X ÍY á m l[+pl] íg á m X4E4T4N/P

ÍY é se m 1[+Pl] íg é sa m X 4- E 4- T 4- M/T4- N/P

X ijk á/é m 1[+Pl] ijlc á/é m X 4- E 4- T 4- N/p

X í w 2[+pl] í w X 4- T 4- N/P

X iY á/é w 2[+pl] ig á/é w X 4- E 4- T 4- N/p
X ÍY á w 2[+pl] íg á w X 4- E 4- T 4- N/P
X ÍY é se w 2[+pl] íg é sa w X 4- E 4- T 4- M/T4- N/P

X ijk á/é w 3[+pl] ijk á/é w X 4- E 4- T 4- N/P

ísk/íjk e n 3[+pl] ísk/íjk e/a n X 4- E 4- M/T 4- N/P

ÍY e n 3[+pl] íg a n X 4- E 4- M/T 4- N/P

96. Mordía, 97. Minaros. 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivcrt, 100. I.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. 1 .liria, 104. Valencia. 105. Sueca, 106. Gandia, 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Parró (Val! de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. 'larbena. 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Vila Joiosa. 116. Monóver. 11". Alacant, 118. Hlx.
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Models verbals: present de subjuntiu103
Classe pT¡: 7 models
96 97/100-101/105/107/109-

111/113-118
102-

104/106
98 99 108 112

0 e e 0 0 a a

ez/oz ez es ez oz ez ez

e/o e e e 0 e a

ém ém ém ém ésam ém ém

éw éw éw éw ésaw éw éw

en/on en en en on en en

Subclasse [II,-ext]: 9 models
96 97/109 98 99 100 101 102-104,107 105/108/110-118 106

ega iga ega iga ke e a a ka

egaz igaz egaz igaz kez ez as az kas

ega iga ega iga ke e a a ka

egém ém ém igésam kém ém ém ém ém

egéw éw éw igésaw kéw éw éw éw éw

egan igan egan igan ken en an an kan

Pero, perdre presenta 8 models, que inclouen l’increment velar en tot el paradigma, tret d’algunes
realitzacions alternatives d’l,2[+pl].
96-98/107/111-
112/116

100-101 99 102/106 103-104 105/108 109 110

ga ge ga ga ga ga ga ga

gaz gez gaz gas gas gaz gaz gaz

ga ge ga ga ga ga ga ga

gém gém gésam gám gám/ám gám/gém/ém gám/gém gám/ám
géw géw gésaw gáw gáw/áw gáw/géw/éw gáw/géw gáw/áw
gan gen gan gan gen gan gan gan

113-114/118 115 117

ga ga ga

gaz gaz gaz

ga ga ga

gám gám/ém gám/gém
gáw gáw/éw gáw/géw
gan gan gan

103 Com en la varietat del catalá occidental, la determinació de la forma básica del present de subjuntiu s’ha dut
a terme a partir de les realitzacions recurrents que defineixen cadascuna de les subclasses. La classe [I] presenta,
en general, uns morfs relacionats amb mode/temps que es diferencien deis de les classes [II] i [III]. Un altre
criteri discriminador ha estat la coincidencia amb les realitzacions de les mateixes vocals en altres subclasses i en
les solucions del present de subjuntiu d'altres verbs del recull.

96. Mordía, 97. Vinarós, 98. Benassal, 99. Alcalá de Xivcrt, 100. l.luccna. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. Idíria. 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego, 109. Patró (Val! de Gallinera), 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la Yila Joiosa. 116. Memover, 117. Alacant, 118. Elx.
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Subclasse [II,+ext]: 9 models
96-98/111-
113/116-117

100 99 101 102-103 105/107-109 104/106 110/114/1
18

115

ga ge ga ge ga ga ga ga ga

gaz gez gaz gez gas gaz gas gaz gaz
ga ge ga ge ga ga ga ga ga

gém gém gésam gém/ém gám/gém gám/gém gám gám gám/gém/ém
géw géw gésaw géw/éw gáw/géw gáw/géw gáw gáw gáw/géw/éw
gan gen gan gen gan gan gan gan gan

Subclasse pil,-ext]: 14 models
96 97 98/108 99 100 101 102 103 104

iga ige ga ga ge ge ga ga ga

igaz igez gaz gaz gez gez gas gas gas

iga ige ga ga ge ge ga ga ga

igém igém gém/ím gésam gém ím gám/gém/ím gám/gém/ám/ím gám
igéw igéw géw/iw gésaw géw íw gáw/géwAw gáw/géw/áw/íw gáw
igan igen gan gan gen gen gan gan gan

105/107/111-113/115 106 109 110/114/118 116-117

ga ga ga ga ga

gaz gas gaz gaz gaz

ga ga ga ga ga
im gám/ím gám/gém/ím gám/ím gém
iw gáw/iw gáw/géw/iw gáw/íw géw
gan ga gan gan gan

Subclasse pil,+ext]: 11 models
96 97 102 99 100-101 103 104

íjka íjka íjka íjga íske íjga/íjka íjka
íjkaz íjkaz íjkas íjgaz ískez íjgas/íjkas íjkas
íjka íjka íjka íjga íske ÍJgaAJka íjka
ím/igém/ij'kém igém ím ijgésam ím ím/ijgám/ijkám ím/ijgám/ijkám
íw/igéw/ijkéw igéw ÍW ijgésaw ÍW íw/ijgáw/ijkáw íw/ijgáw/ijkáw
íjkan íjkan. íjkan íjgan ísken íjgan/íjkan íjkan

106 107 110/114 98/105/108-109/111-
113/115-116-118

ÍJgaAJka ÍJgaAJka íjka íjka
íJgasAJkas íJgazAJkaz íjkaz íjkaz
ÍJgaAJka ÍJgaAJka íjka íjka
ím ím igám/ijkám ím

ÍW íw igáw/ijkáw íw

íJganAJkan íJganAJkan íjkan íjkan

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcali de Xivert, 100. Llucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvcdrc),
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Beniginim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Coccntaina,
111. Bcnissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Vila joiosa, 116. Monovcr, 11 Alacant, 118. hlx.
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Processosfonol'ogics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final travada (/a/ —» [e] / + C #)
3. Espirantitzadó d’oclusives sonores mediáis
4. Espirantització de la labiodental sonora
5. Regla fonológica morfológicament condicionada: transformado de /a/ en [e] en síl-laba átona final
de 3a persona (/a/ —» [e] / ##)
6. Harmonia vocálica

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Anteriorització de /a/ (—» [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Velarització de /a/ (—»[§]) en síl-laba átona, en posició final (la persona) i seguida de labial
- Centralització de /a/ (—» [a]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final

2.4.2.8. Imperatiu
Classe [I]
Existeixen dos tipus d’alternan9a en l’imperatiu deis verbs de la classe [I] —cf. (122)—: d’una
banda, una alternaba de tipus fonétic, que afecta 2[-pl]; d’una altra, una alternanca de tipus

morfológic, que incideix en la realització de 2[+pl] a Alcalá de Xivert-100 [kantáw/kantéw].

Quant a la asistematicitat de les vocals fináis, cal remarcar que Llucena-100 i Castelló-101, que
han presentat de manera constant la vocal [e] en síl-laba final oberta i tancada, ara, a 2[-pl],
manifesten [a]; per contra, Gandia-106 i Patró-109, que no presentaven mai [e], la incorporen
en formar la 2a persona de l’imperatiu.

(122)
96/98-99/101-104/108/111/114-118 97 100 105 106/109 107/110

kánta kánts kánta kánta/kánte kánte kánta

kantém kantém kantém kantém kantém kantém

kantéw kantéw kantáw/kantéw kantéw kantéw kantéw

112

kantém

kantéw

96. Mordía. 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcali de Xivert. 100. l.luccna. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. I .liria, 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim, 108. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa. 112. Tárbc-na. 113. Alcoi. 114. Biar. ,115. la Yilajniosa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X a/a/e/e 2[-pl] a X + M/T
X é m l[+pl] é m X + T + N/P
X é/á w 2[+pl] é/á w X + T + N/P

Classe [II]
A diferencia de batre, que presenta unes realitzacions úniques d’imperatiu, él verb perdre
manifesta diversos comportaments alternatius: d’una banda, un nombre destacable de
localitats adopten el model de batre-, d’una altra, la resta d’indrets, deixant de banda els que

presenten formes d’imperatiu incompletes, registren dos tipus d’alteracions: en primer lloc, la

presencia de l’extensió velar [y]; en segon lloc, l’ús de la vocal temática de la classe [I], Com

pot observar-se a (123a) hi ha localitats que presenten realitzacions altematives. Els

comportaments esmentats acosten parcialment la flexió de perdre a la de beure.

(123a)
96-118 96-99/101/113/115-117 102/110 103-104 105 112

bát pért pért pért pért pért
batém perdém peryám peryám/perdám peryám/perYém/perdám peryém
batéw perdéw peryáw peryáw/perdáw peryáw/peryéw/perdáw peryéw

100 (inc) 106-109/111 (inc) 114/118

pért pért
perdém peryám/perdém
perdéw peryáw/perdéw

El verb beure —cf. (123b)— manifesta comportaments divergents en funció de les diverses
localitats en les dues persones del plural. Les solucions úniques i les altematives constaten la
possibilitat d’admetre o no l’extensió velar propia d’aquesta subclasse. Quan s’hi incorpora, la
vocal temática pot ser [é], que s’adequa al tipus de subclasse, o també pot ser [á], que

coincideix amb el tema de la classe [I]. Ambdues vocals temátiques també poden aparéixer

quan no s’adjunta un increment velar. El radical, en aquests casos, pot presentar en posició
final una consonant espirant o una labiodental. Un darrer comportament, que apareix de
manera exclusiva a la Vila Joiosa-115, manifesta la caiguda de la consonant final del radical.

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Benassal. 99. Alcalá de Xivert. 100. Llucenu. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. Llíria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandía. 107. Bennranim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tarbcna, 113. Alcoi, 114. Biar. 115. la \ ¡la Jmosa, 116. Mnnovcr, 11 . Alacant, 118. hlx.
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(123b)
96/109 97/100 98-

99/101/108/111/116
-118

102 103/105/107/110 104

béw béw béw béw béw béw

beyém/bevém bejlém bevém bej3ám/beJ3ém/beyám beyám/beyém be[3ám/beyám
beyéw/bevéw be]3éw bevéw be[3áw/bepéw/beyáw beyáw/beyéw bepáw/beyáw

106 114 112-113 115

béw béw béw béw

beyám/beyém/bevém beyám/beém beyém beém

beyáw/beyéw/bevéw beyáw/beéw beyéw beéw

Resum

RF RS

arrel tema m/t n/p p tema m/1 n/p p Estructura morfológica
X 2[-pl] 2[-pl] X

X é m 1[+Pl] é m l[+pl] X + T + N/P
X é w 2[+pl] é w 2[+pl] X + T + N/P

RF Subclasse [II,+ext RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p E. morfológica
X 2[-pl] X

X 0/Y á/é m l[+pl] 0/g á/é m X + (E) + T + N/P
X 0/y á/é w 2[+pl] 0/g á/é \v X + (E) + T + N/P

Classe [III]
En aquesta classe, les realitzacions més homogénies quant ais segments relacionats amb tema

s’observen en la subclasse sense extensió —cf. (124). L’extensió própiament dita pot presentar
dues formes alternatives ([íj]~[ís]). En la subclasse [II,+ext] les dues persones del plural poden

incorporar o no Pextensió velar [y]. En el primer cas, la vocal temática és [á]. Si no s'incorpora

l’extensió, la vocal temática es correspon amb la de la classe [III]. La solució [yám] alterna a

Sagunt-102, Llíria-103, Valéncia-104, Sueca-105 amb la realització més general [ím].104
(124)
96-/101/106-118 102-105 96-98/102-118 99 100-101

dórm dórm partí! partís/partíj partís
dormím doryám/dormim partím partím partím
dormíw doryáw/dormiw partíw partíw partíw

104 El verb bullir presenta les mateixes alternances que s’han constatat en el verb dormir, pero la distribució no és
totalment coincident. La solució en [yám] alterna a Llíria-103, Sueca-105, Benigánim-107, Cocentaina-110, Biar-
114.

96. Mordía. 97. Vinarós, 98. Benassal. 99. Alcali de Xivert. 100. l.lucena. 101. Castclló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre).
103. I.liria, 104. Valencia, 105. Sueca, 106. Gandia. 107. Beniginim. IOS. Pego, 109. Patró (Valí de Gallinera), 110. Cocentaina.
111. Benissa, 112. Tárbcna, 113. Alcoi. 114. Biar, 115. la Vila |oiosa. 116. Monóver. 117. Alacant, 118. Elx.
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Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estmctura morfológica
X 2[-pl] X

X Y/0 á/í m l[+pl] g/0 á/í m X + (E) 4- T + N/P
X Y/® á/í w 2[+pl] g/0 á/í w X+(E)+T + N/P .

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X is/ÍJ 2[-Pl] is/ÍJ X

X í m l[+pl] í m X + T + N/P
X í w 2[+pl] í w X 4- T + N/P

Models verbals: imperatiu
Classe [T|: 2 models
96-99/101-111/114-118 100 112 (inc)
a a

ém ém ém

éw áw/éw éw

Subclasse [II,-ext]: model únic
96-118

ém

éw

Pero, perdre, presenta 6 models, amb una estructura forca similar a la del verb beure.
96-

99/101/113/11
5-117

100

(inc)
102/110 103-104 105 106-

109/111

(inc)

112 114/118

ém ém gám gám/ám gám/gém/ám gém gám/ém
éw éw gáw gáw/áw gáw/géw/áw géw gáw/éw

Subclasse [II,+ext]: 8 models
96/109 97-

101/108/11
1/115-118

102 103/105/107/11
0

104 106 114 112-113

gém/ém ém ám/ém/gám gám/gém ám/gám gám/gém/ém gám/ém gém
géw/éw éw áw/éw/gáw gáw/géw áw/gáw gáw/géw/éw gáw/éw géw

96. Mordía, 97. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcalá de Xivert, 100. Uucena. 101. Castdló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedrc),
103. 1 .liria, 104. Valencia, 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Benigánim. 108. Pego. 109. Parró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Benissa, 112. Tárbena, 113. Alcoi. 114. Biar, 115. la Yilajoiosa, 116. Monóver. 11" Alacant, 118. Elx.
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Subclasse [III,-ext]: 2 models Subclasse [III,+ext]: 3 models
96-/101/106-118 102-105 96-98/102-118 99 100-101

is/íj ís

ím gám/ím im ím ím

1W gáw/íw íw ÍW íw

Processos fonología
1. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
2. Espirantització de la labiodental sonora
3. Elisio d’aproximant (procedent de /b/ o /v/ entre vocals)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Anteriorització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona i en posició final
- Centralització de /a/ (—» [a]) en síl-laba átona, en posició final

96. Mort-lla. 9~. Yinarós, 98. Bcnassal. 99. Alcali de Xivcrt. 100. I .lucen-a. 101. Castelló de la Plana, 102. Sagunt (Morvedre),
103. 1 -liria. 104. Valencia. 105. Sueca. 106. Gandía. 107. Beniginim. 108. Pego. 109. Patró (Valí de Gallinera). 110. Cocentaina,
111. Bcnisí.1. 112. Tárbena. 113. Alcoi. 114. Biar. 115. la Yila |oiosa. 116. Mimover. 11". Alacant. 118. Elx.
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Síntesi

L’observació dels paradigmes regulars del valencia permet d’extreure les conclusions següents
en relació amb les característiques morfológiques de cada classe verbal i amb la seva possible
subdivisió en subclasses.

La classe [I] no admet la inserció d’un segment velar en cap forma del seu paradigma.

La subclasse [II,-ext] pot permetre en el subjuntiu la incorporació d’increments velars de
naturalesa diversa i, a més, a causa de la possible identificado del verb model batre amb un

verb de la classe [III], s’aprecia també la presencia d’un segment palatal [íjk] (a Benigánim:

[batífka]). Els segments velars admesos poden presentar tres tipologies: /eg/ (a Morella i a

Benassal: [báteya]), /ig/ (a Vinarós, Alcalá de Xivert i Patró: [bátiya]) i /g/ (a Llucena:

[bákke]), el darrer dels quals provoca rassimilació de la vocal dental de l’arrel i un posterior
ensordiment d’ambdues velars resultants (/bát+g/ —> [bág+g] —» [bák+k]). La presencia

d’aquesta extensió, que apareix en totes les persones del temps, podria justificar-se, des d’un

punt de vista funcional, peí que fa a l,2[+pl], per la voluntat d’evitar el sincretisme amb les
mateixes persones del present d’indicatiu. En la resta de persones, la coincidencia entre els dos

temps rau només a 3[+pl], pero les persones l,2,3[-pl] presenten solucions diferenciades.
Altres localitats no inclouen l’extensió esmentada, tanmateix, com s’ha esmentat en les pagines
anteriors, la tendencia dominant és incorporar-la en la majoria de verbs de la classe [II] —cf.

[rómpeya], [rómpiyo], [rómge], enfront d’altres solucions sense increment.

El verb perdre inclou en valencia un increment velar en el present d’indicatiu de totes les
localitats examinades. Aixó no obstant, perdre podria actuar com a verb representant de la
subclasse [II,-ext] en altres árees dialectals. S’evidencia, dones, un procés d’absorció —que en

valencia ha adquirit la máxima intensitat—, per part de la classe amb extensió, dels verbs que

inicialment no compten amb un increment velar en el seu paradigma.

El verb batre, en alguns indrets, resta com a remora d’una subclasse verbal que, en valenciá, ha
romás gairebé unitária i ha acabat perdent la seva identitat. Aquest fet sembla ser una
manifestado de la difusió de l’extensió de la subclasse amb increment, que, peí que fa a batre, i
almenvs en temps d’Alcover, només té incidencia en el present de subjuntiu i a l’imperfet de
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subjuntiu; no apareix mai, pero, en el present d’indicatiu. Sembla que incideixi, dones, en els
temps més marcats. La presencia de l’extensió a l’imperfet de subjuntiu ocorre només en

algunes de les localitats més septentrionals (Morella, Vinarós i Alcalá de Xivert: batigesá). Deis
tres indrets esmentats, solament Alcalá de Xivert presenta un morf [se] (coincident amb el

d’imperfet de subjuntiu) a l,2[+pl] del present de subjuntiu ([batiyésem], [batiyésew]), amb la

qual cosa es produeix una identitat formal entre ambdues persones deis dos temps. La

presencia del segment velar no suprimeix el sincretisme, atés que ocorre en els dos temps

citats. Evitar l’ambigüitat sembla que no és la causa de la inserció de l’increment, el qual podria
—també en aquest cas— justificar-se per la seva tendencia a l’expansió generalitzada.

La subclasse [II,+ext] presenta, en general, una distribució regular de l’increment velar, tret de

2[+pl] de l’imperatiu i del gerundi, i, en alguns casos, amb vacillació a l,2[+pl] deis presents

d’indicatiu i de subjuntiu. Així, tant el present d’indicatiu d’aquestes persones pot manifestar
l’extensió com aquest segment pot estar absent en el present de subjuntiu. L’abséncia
d’increment en el present de subjuntiu [beém], que apareix a la Vila Joiosa en alternanca amb
solucions amb extensió, pot justificar-se per la pérdua del segment aproximant. En aquest cas,

la solució és coincident amb la del present d’indicatiu, que presenta com a única solució el
resultat de la caiguda del segment esmentat.

La forma amb extensió en el present d’indicatiu alterna sempre amb les solucions sense

extensió ([be]3ém]~[beyém]). La possible identificació formal entre els resultáis deis dos temps

és venada amb l’aparició —en la majoria de localitats que presenten un increment en

rindicatiu— d’una forma alternativa en el present de subjuntiu ([beyám]), que conté una vocal
temática /á/, malgrat la seva atipicitat peí fet de tractar-se d’un marcador de la classe [I].

Aquesta vocal ocupa el forat estructural corresponent a tema, pero está relacionada
indirectament amb mode/temps si acompleix una fünció distintiva entre el subjuntiu i
l’indicatiu. El fet que sigui aquesta i no una altra la vocal utilitzada per establir una marca de
mode es justifica parcialment a causa de la presencia de l’increment velar que, en general, no
admet la possibilitat de conviure amb una vocal temática de la classe [III],

Quant a la classe [III], cal distingir el comportament que s’evidencia en ambdues subclasses en

relació amb la presencia del segment velar. Aquest increment té més incidencia en la subclasse

sense extensió palatal, atés que es pot manifestar alternativament a l[-pl] del present
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d’indicatiu ([dórk]~[dórmÍYo]) i a totes les persones del perfet simple ([doryí] [doryéres]...), del

present de subjuntiu ([d5rmiya]~[d5fye]), de l’imperfet de subjuntiu ([dormiyéra]) i a l,2[+pl]

de l’imperatiu ([doryám]~[doryáw]). A mes, pot aparéixer també en el gerundi ([doryént]). Es
a dir, tret del participi, en tots els contextos on es manifesta el segment velar en la subclasse

[II,+ext]. Així, tot i que de manera alternativa, el paradigma del verb dormir a Sagunt, tret de
rinfinitiu i el gerundi, adopta sistemáticament l’increment velar i la seva distribució en la classe

[II]. Davant aquests fets es podria pensar que dormir s’adhereix a la subclasse [II,+ext] i, des

d’aquesta perspectiva, que la tendencia a la difusió del segment velar ha esdevingut en aquest

cas interparadigmática i actúa no només sobre la subclasse [II,-ext] sino també en la subclasse

[III,-ext]. Davant l’existéncia de formes alternatives, manca informado suficient per distingir la

que té un carácter primari de la que posseeix una carácter secundari; és a dir, si la solució
dominant s’adapta a la subclasse pil,-ext] o a la subclasse pi,+ext].

S’ha pogut comprovar que l’aparició d’aquest increment té implicacions en relació amb la

presencia de la vocal temática. La vocal dominant és /é/, pero /á/, com s’ha observat en el
verb beure, també pot fer la seva aparició en el present de subjuntiu. En aquest temps, les
solucions majoritáries d’l,2[+pl] adopten, en general, l’increment velar. Quant aquest

increment és present, en forma de [g] o [ig], pot aparéixer la vocal temática [é] (dorguem). En

algunes localitats, que mostren solucions alternatives múltiples, també pot manifestar-se la
vocal [á] (dorgam).

Ja s’ha esmentat anteriorment que [g] ocupa, en aquesta descripció, la casella corresponent a

extensió, pero la seva presencia no suposa la distinció de subclasses verbals, i [á] ocupa la
casella corresponent a tema, pero no implica la distinció de classes verbals. La vocal temática,
per contra, está relacionada, des d’un punt de vista funcional, amb mode/temps, de manera

paral-lela a l’increment velar, que desenvolupa indirectament aquesta fundó. Ambdós

segments s’encarregarien de diferenciar, dones, les realitzacions del subjuntiu de les de
l’indicatiu. Aquest valor pot accentuar-se en alguns indrets fins al punt que el segment velar
pot no aparéixer i la forma resultant, dormam, posseeix aleshores la mateixa estructura

morfológica que la solució dormim, per bé que els segments morfológics corresponents a tema

puguin adoptar funcions diferents.
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En algunes localitats valencianes no només el segment extensió manifesta una tendencia

expansiva sino que també la mostren altres segments morfológics. D’una banda, el segment
relacionat amb mode/temps de l’imperfet de subjundu ([se]) es pot adherir, ocupant la
mateixa casella morfológica, en el present de subjundu. Aquesta expansió pot generar

aleshores un sincretisme entre els dos temps del mateix mode de totes les classes verbals.
D’una altra banda, la vocal temádca també manifesta la possibilitat d’expansió cap a altres
classes. Tanmateix, en ambdós casos els segments morfológics perden el seu valor originad: ni

[se] és marcador d’imperfet de subjundu ni [á] és marcador de classe verbal, i, per la seva

banda, [g] tampoc no marca subclasse verbal. Tots se sitúen, pero, en la casella que

estructuralment resta buida. Un altre cas de difusió, entesa també com la capacitat d’omplir
cel-les buides, es pot constatar en el segment relacionat amb mode/temps que pot aparéixer a

2,3[-pl] de les subclasses [II,-ext] i [III,-ext] ([bátes], [dórmes]).

L’increment velar es pot manifestar en algunes localitats valencianes també a 1 [-pl] alternant
amb solucions amb /o/ (solament a Vinarós: [dórmo]) i amb abséncia de terminado

(convivint amb l’increment velar a Valencia i a ELx: [dárm] ~ [dórk]) en fundó de les localitats.

Aqüestes solucions, pero, són les minoritáries. La forma que pot adoptar l’extensió, quan és

present, és majoritáriament /g/, ensordida en posició final ([k]), o /ig/ ([dórmiyo]) amb

l’adjunció del segment relacionat amb mode/temps.

La present descripció s’ha basat sempre en el polimorfisme que pot presentar l’increment velar

(/g/, /eg/ i /ig/). La presencia de l’increment a 1 [-pl], malgrat que en la classe [III] no

exercici una fundó delimitadora de subclasses, no sembla que pugui ser relacionable amb

nombre/persona, com suggereix Clua (1999), peí fet que la solució /ig/, ubicada en aquesta

descripció en el forat estructural extensió, va seguida d’un altre morf, /o/, que s’ha relacionat
amb mode/temps. Segons les regles de formado d’estructura morfológica, el segment

corresponent a nombre/persona mai no pot precedir el segment relacionat amb mode/temps.

A més, en les dades d’Alcover, és freqüent que solucions distintes coexisteixin en una mateixa

varietat —cf. els resultats de Morella. La disposició estructural del segment velar és, quan
apareix, dins la casella extensió. En les varietats valencianes la la persona de l’indicatiu ve

determinada per diferents solucions alternadves que, sovint, poden conviure. La tendencia,

pero, és previsible: l’expansió de l’increment velar a la la persona deis verbs de la classe [III]
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que no posseeixen extensió palatal —cf. [búAk], [kúAk], [kúsk].105 D’aquesta manera s’evita la

identitat formal entre l[-pl] i 3[-pl]: jo [búXk] - ell [búÁ]; jo [kúXk] - ell [kúX], jo [kúsk] - ell

[kús].

La subclasse amb extensió palatal presenta una doble realització de rincrement en funció de la
seva localització en el paradigma. La distribució és substancialment la mateixa que en les
realitzacions majoritáries dels verbs incoatius —en els tres presents. Així, en el present
d’indicatiu s’observa l’alternanca /íjk/-/ísk/ en la la persona i /íf/-/ís/ en la resta de

persones. Tot i que la presencia del component velar de Pincrement palatal en el present
d’indicatiu sembla estar relacionat en valencia amb l[-pl], de manera que funcionalment
diferencia la la persona de la 3a, s’opta en aquesta descripció per considerar que Pincrement

palatal és un conjunt amalgamat. Així es manté la coherencia en la contraposició de les dades
amb altres dialectes. En catalá occidental també apareix un morf del típus /ífk/, pero en

aquesta varietat va seguit, en tots els casos, peí segment morfológic corresponent a

mode/temps /íjk+o/. Des d’una perspectiva globalitzadora, la present análisi opta per

mantenir aquest increment com una unitat insegmentable, per tal de fer homologables

comparativament els dos resultáis.

Peí que fa al present de subjuntiu, s’observen tres realitzacions possibles /í[k/-/ísk/-/ÍJg/, la
darrera de les quals no s’havia manifestat en el present d’indicatiu. Tanmateix, i a diferencia de
la distribució majoritária d’aquest increment, /íjk/ i /ijg/, juntament amb el segment /ig/, es

poden manifestar també a l,2[+pl] ([paftiyém]~[partiJkém]~[partijYám]). En aqüestes

persones sembla que Pincrement té la funció d’actuar com a marca distintiva de mode i evitar
així el sincretisme que es produeix en alguns indrets entre present d’indicatiu i present de

subjuntiu ([partím] / [partím]).

La presencia d’aquests increments suposa la incorporació de la vocal temática /é/, que, com
ocorria en les subclasses [III,-ext] i [II,+ext], podia alternar a certs indrets amb /á/, la qual
assumeix amb Pincrement la seva mateixa funció distintiva. A diferencia de dormam, pero, no

s’evidencien casos de *partam. El fet d’associar els dos segments morfológics a una mateixa

105 Aquesta és, de fet, la jusdficació de Texpansió de rincrement des d un punt de vista historie —cf. Molí
(1991).
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fundó ha portat Clua (1999) a considerar una representació estructural de [partijkém] del tipus

#A+Ext+M/T+N/P#; és a dir: [part+if+ké+m], que topa, pero, amb paral-lelismes del tipus

dormim-dormam, els quals, aparentment, comparteixen la mateixa estructura morfológica
#A+T+N/P#.

La disposició seqüencial deis segments morfológics i la seva recurrencia, no només en el

paradigma d’una classe sino en el conjunt de les tres classes, sembla propiciar una segmentado
del tipus: #A+Ext+T+N/P#; és a dir, [part+ifk+é+m], on els morfs corresponents a

extensió i a tema omplen forats estructuráis diferents, tot i que acompleixen, quan s’escau, una
mateixa fundó. De fet, la voluntat d’evitar el sincretisme ocorre només en algunes varietats; en
d’altres, la identitat formal pot coexistir sense problemes, almenys peí que fa a les classes [I] i

[III]. Quant a la classe [II], el segment extensió, situat en la casella corresponent, a més de
delimitar subclasses, acompleix indirectament la fundó de distingir modes —el subjuntiu de
Tindicatiu—cf. [beJ3ém]~[beyém].

A l’imperfet de subjuntiu es retroben els segments palatals /i.Jk/ i /ifg/, a més del segment
velar que s’ha pogut constatar a l’imperfet de subjuntiu deis verbs de la subclasse [III,-ext].

Malgrat la tipologia distinta d’ambdues extensions, és previsible que ambdues reflecteixin la
tendencia expansiva deis increments en relació amb la seva subclasse verbal, peí que fa ais
increments palatals, pero també en relació amb una altra subclasse verbal, peí que fa ais

segments velars.

Quant al valencia, la presencia deis increments velar ([doryéres]) i palatal ([partijkéres]) podria
justificar-se per la voluntat d’eliminar la possible identitat entre el perfet simple i l’imperfet de
subjuntiu. Tanmateix, els increments ocorren en localitats que no utilitzen el perfet simple, per
la qual cosa la justificado antisincrética no és operativa.

D’altra banda, es podria pensar que l’increment, com s’ha comentat en caíala occidental,

salvaguardava la identitat formal entre els dos temps de subjuntiu en aquelles localitats que

incorporen el segment relacionat amb mode/temps [se] no només a l’imperfet sino també en

el present de subjuntiu. Aquest fet ocorre en valencia només a Alcalá de Xivert. En aquesta

localitat s’ha inserit en ambdós temps un increment, que en el present de subjuntiu és palatal

([partijyésem]) i a l’imperfet de subjuntiu és velar ([partiyésem]). Aqüestes solucions denoten
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novament la tendencia a la difusió dels increments, els quals sembla que permeten de distingir
els dos temps. Encara que la identitat formal sois ocorre a l,2[+pl], per la qual cosa seria lícit
de pensar que només és en aqüestes persones on hauria d’actuar 1’increment, la tendencia
expansiva de l’extensió facilita la seva incorporado a la resta de persones del temps.
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2.5. BALEAR

2.5.1. Mallorquí

(125) Dadesfonetiques intradialectals
Classe [I]

PI II PP F C

3S

áva/é/o/a/o/eaéva/aéva

ávas/eaévas/aévas áras/eaéras/aéras

aré

arás/areaés

aría/é/o/o/a/e

arías/es

a/o/a áva/é/o/a/a/eaéva/aéva á/eaé/aé ará/areaé aría/o/a/e
ám/eaém/aém ávam/ávom/eaévam/aévam áram/eaéram/aéram/árom aram/arém aríam/em

áw/eaéw/aéw ávaw/ávow/eaévaw/aévaw áraw/eaéraw/aéraw/árow araw/aréw aríaw/ew

an ávan/eaévan/aévan áran/eaéran/áran arán/areaén arían/en

PS IS Imp NPe

0/i/ija/iyd/ÍYa/ÍYÍ ás/eaés/aés a/é/o/a á/eae/as

is/as/yas/iyas ásas/ásis/eaésis/aésis ám/ém ánt/eaent/aent

i/ya/iya/0 ás/ea§s/aés áw/eaéw/aéw át/eaet/aet

ám/ém ásam/ásim/eaésam/aésam

am/éw ásaw/ásiw/eaésaw/aésaw

in/an/yan/iyan ásan/ásin/eaésan/aésan

Subclasse pi,-ext]
PI II PP F C

ía/é/o/o/a/o/e ré ría/é/o/o/a/e

s tas/íes éras rás/reaés rías/es

ía/íé/a/a/o/e é rá/reaé rla/o/a/e

ám/ém lam/em éram/érom rám/rém ríam/em

áw/éw íaw/ew éraw/érow ráw/réw ríaw/ew

an lan/en éran rán/reaén rían/en

PS IS Imp NPers

i/ya/iyo/iya/iye és ra/o

is/as/yas/iyas/iyes ésas/ésis ám/ém ént

i/ya/iya/iyo/a/iye és áw/éw út

ám/ém/yám/ijém ésam/ésom/ésim

ám/éw/yáw/ijéw ésaw/ésow/ésiw

in/an/yan/iyan/iyen ésan/ésin

Subclasse pi,+ext]
PI II PP F C

k/c la/"é/ío/'o/ia/'oA.e/a ré ría/é/o/o/a/e

s lasAes/as jéras/yéras rás/reaés rías/es

laAiéAo/"íoAaAíoAe/a jé/yé rá/reaé ría/o/a/e

ém/ám/m iam/'omAem/am jéram/yéram rám/rém ríam/em

éw/áw/s lawAowAew/aw jéraw/yéraw ráw/réw ríaw/ew

an ían/en/an jéran/yéran rán/reaén rían/en

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12_. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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PS IS Imp NPers

YÍ/j3/Yo/Y3/y3/Ye
Yis/jas/yas/Yes
yi/js/Ys/yo/Yá/Ye
Yám/Yém/jÉm/jém
Yám/yéw/jéw/jéw
Yin/pn/ysn/Yen

yés/jés
Yésss/yésis/jésss/jésis
yés/és/és
Yéssm/Yésim/jéssm/jésim
Yés3w/Yésiw/jés3\v/jésiw/jésow
Yéssn/yésin/jéssn/jésin

jám/yám/yérri/ám
áw/éw/s

rs/é/ró

jént/yént
yút

Subclasse [III,-ext]
PI II PP F C

0/k/c X3Í’éí\oíSíSíe iré rís/é/o/a/á/e

s iss/íes íf3S irás/ireaés ríss/es

íaíéíioñoí.SíiSí.e i irá/ireaé rís/o/á/e

ím ism/íom/íem írsm irám/irém rísm/em

íw ísw/íow/íew íf3W iráw/iréw rísw/ew

sn ísn/en írsn irán/ireaén risn/en

PS IS Imp NPers

i/ip/iYo/iys/iYe/iYá/gs/gi Is/iyes/ijés í/s/e/ó

is/ss/ijss/iYas/iYes/gss/gis/ges is3sñsis/ÍYés3s/ÍYésis/ijés3s/ijésis ím/iyám ínt/iyént/ijént
i/s/ijs/iys/íY°/iYe/iY^i/gs/gi Is/iyes/ijés ÍW ít

iYám/ijám/ijém/ijém/ijém is3m/isim/iYés3m/iYésim/ijés3m/ijésim
iyáw/ijáw/ijéw/ijéw/ijéw is3w/ísiw/ÍYés3\v/¡Yésiw/ijés3w/ijésiw
in/3n/ij3n/iY3n/ÍYen/g3n/gin/gen is3n/ísin/ÍYés3n/ÍYésin/ijés3n/ijésin

Subclasse [III,+ext]
PI II PP F C

ásc/ásk/ésk '\sí(éíioíSíLe/ío iré rís/é/o/o/á/e

ájs/ájás/éjs/ájes/éjss íss/íes íf3S irás/ireaés ríss/es

m íaAié/io/ío/í3/í5/íe í irá/ireaé rís/o/á/e

ím ísm/íom/íem írsm irám/irém rísm/em

íw ísw/íowAew írsw iráw/iréw rísw/ew

ájsn/ájen/éj’sn ísn/en írsn irán/ireaén rísn/en

PS IS Imp NPers

áscs/áski/ásks/áske/éská/éski/áskó ís/iyés/ijés áM í

áscss/áskis/áskss/áskes/éskss/éskis ís3s/ísis/iyés3s/iYésis/ijés3s/ijésis ím ínt

áscs/áski/ásks/áske/éská/éski/ásko ís/iyés/ijés íw ít

ijám/ÍYám/i}ém/ÍYém ís3m/ísim/ÍYés3m/iYésim/ijés3m/ijésim
ijáw/¡Yáw'/ijSw/¡Yém ís3w/ísiw/iyés3w/ÍYésiw/ijés3w/ijésiw
áscsn/áskin/ásksn/ásken/ésksn/éskin Issn/ísin/iYéssn/iyésin/ijéssn/ijésin
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Descripció

2.5.1.1. Formes no personáis
Classe p]
Les alternances més manifestes de rinfmitiu del verb cantar fan referencia a la palatalització de
l’oclusiva velar de l’arrel i a les realitzacions de la /a/ tónica, que afecten tant el radical de
cantar com la vocal temática.

Peí que fa a l’oclusiva velar, algunes localitats mallorquines presenten una variant oclusiva

palatovelar. Aquesta solució palatalitzada afecta l’arrel del verb cantar i els segments extensió
de les classes [II,+ext] i pil,+ext], representáis, respectivament, en els verbs beure i partir. Es
tracta d’una variant articulatoria dorsomediopalatal (Recasens 1996: 233; 243) en posició
medial davant [i], [e], [e], [a] i [a], i en posició final absoluta de mot postvocálica i

postconsonántica.

Per bé que Recasens (1996: 243-244) distingeix actualment dues zones geográfiques que

donen un tractament diferenciat ais fonemes /k/ i /g/ (zona 1: Palma, Valldemossa, Pollenca,
Son Servera, Felanitx, Manacor, Calviá, Algaida, Santanyí, que converteixen els esmentats

fonemes en realitzacions palatalitzades en els contextos citats anteriorment; zona 2: Bunyola,
Esporles, Sa Pobla, Alcúdia, Sineu, Artá, Santa Margalida, Sóller, Campos, que presenten

realitzacions velars anterioritzades [k] i [g] i, ocasionalment, [c] i p] davant [i], [e], [e]), Alcover

sima les variants palatals a Pollenca, Santa Margalida, Artá, Esporles, Son Servera, Palma,
Manacor i Felanitx, tot i que en algunes d’aquestes localitats poden aparéixer simultániament
les realitzacions velar i palatalovelar. En la resta de contextos predominen les versions velars,
tot i que també poden aparéixer les realitzacions anterioritzades. Altres localitats presenten en

general les solucions velars: Alcúdia, sa Pobla, Sóller, Ariany i Sineu.

Alcover (BDLC XI, 34-59) assenyala que les realitzacions fonétiques de les oclusives d’algunes
localitats són motivades per la posposició de diferents vocals. Així, a Manacor, Ciutat,

Pollera, Son Servera, Artá i Esporles, la [k] i la [g] són velars davant [a], [a], [o], [u] i palatals
davant [e], [e], [i]. Altres localitats poden presentar les dues realitzacions alhora en determinats
contextos. A Santa Margalida, Sineu i Alcúdia fan velars la ‘g’ i la ‘k’ pretóniques davant totes
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les vocals, tret de ‘i’, ‘e’; davant [í], [é], les fan palatals. Darrere la vocal tónica, pero, un cop les
fan palatals un cop velars.

Peí que fa al vocalisme, cal distingir unes realitzacions especialment palatalitzades de la /a/
tónica, que afecten la vocal radical, la vocal temática i la vocal del morf relacionat amb
mode/temps del futur de Son Servera i Felanitx. En aquests casos, es podria preveure, des
d’un punt de vista estrictament intraparlar, on no existeix contrast amb altres solucions
paral-leles del mateix morf, que el mallorquí presenta en aquest cas tres realitzacions

fonológiques diferents (/á/, /aé/ i /ése/). Tanmateix, la perspectiva intradialectal, que acara les

representacions fonológiques de segments morfológics que posseeixen el mateix valor en les
diferents localitats d’una mateixa área, permet de remetre les solucions [á] i [éas] a un mateix

fonema /a/. Aquest fonema esdevé sistemáticament [aé] a Felanitx106 quan es troba en sü-laba
tónica. El mateix ocorre a Son Servera, on la realització bimatitzada107 [eae] és atribuible a la

naturalesa especialment tancada i anterior de /a/ tónica.

Alcover (BDLC XI: 37) dona compte de les realitzacions de la /á/ tónica a Son Servera, que
es pronuncia amb [e] o [ee] («doblada») si no va darrere /, [je] si va darrere de [k] i [g]

palatalitzades. Per contra, darrere / es man té clarament [a]. En conseqüéncia, la realització
fonética [eae], que ofereix LaFV, deriva d’una forma subjacent /á/.

106 vocalisme de Felanitx és, certament, peculiar. En paraules de Molí (1960) “los habitantes de Felanitx han
trastornado, en estos últimos siglos, la gama de las vocales anteriores o palatales, a partir de la a (a, e, e, i), por la
tendencia a disminuir la distancia entre la lengua i el paladar. Ello ha dado por resultado que la a se pronuncie
como e abierta y la e abierta com e cerrada, y que voces que llevaban e abierta hayan pasado a ser homófonas de
otras que tienen e cerrada”. Grimalt (1972), pero, considera que el fonema eliminat del sistema vocálic de Felanitx
no és la /a/ sino la /s/. La /a/, com a fonema, existeix en l’inventari fonológic del felanitxer, tot i que
especialment tancada (Grimalt 1972: 58). El sistema fonológic de Felanitx, des d’un punt de vista intraparlar,
tindria alterada la serie de les vocals palatals —cf. Recasens (1996: 60). El so /e/ és propi del rossellonés, pero
també apareix en aquells indrets on els camps de dispersió de /e/ i /e/ resten especialment próxims d’un de
l’altre —la regió Sitges-Vilanova, Felanitx i algunes árees limítrofes entre catalá nord-occidental i aragonés, entre
d’altres.

/i/ /u/

/o/

/e/ /a/

/o/

/a/

1(17 Vegeu Molí (1955).
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Totes les localitats mallorquines elideixen el segment /r/ d’infinitiu de les classes [I] i [III] en

posició final de mot. Davant un clític pronominal, les dades extretes del quadem de camp VIII
d’Alcover (QC8) —cf. (126)—, reflecteixen un manteniment d’aquesta marca, la qual cosa
reafirma Pexisténcia del morf relacionat amb mode infinitiu en el nivell subjacent. Les dades
están incloses en l’apartat del quadem dedicat a Menorca, que incorpora també informacions

representatives de Mallorca. La forma subjacent del mode infinitiu és, dones, /f/.

(126)
donar-lo-me, donar-la-me, donar-los-me, donar-les-me

Peí que fa al gerundi, es pot postular un morf /nt/ subjacent, atés que en cap localitat

mallorquína no actúa el procés de simplificació de grups consonántics en posició final.

(127)
119/130-131 120-128 129 132

cantá kantá canteas canta;

cantánt kantánt canteaént cantaént

cantát kantát canteaét cantaét

Resum

Classe fl] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RE X á/eaé/sé X á/eaé/aé nt X á/eaé/aé t

RS X á r X á nt X á d

Estructura morfológica X T M X T M X T M

Classe [II]
D’una banda, una regla d’epéntesi, ja comentada en la descripció dels infinitius rizotónics de la
classe [II], repara les estructures sildábiques d’infinitiu d’aquesta classe —cf. (128). D’una altra,
la vocal neutra en posició final pot experimentar certes modificacions fonétiques. Pot tancar-
se en -o i nasalitzar-se simultániament o pot esdevenir [é], que alterna amb la neutra final a
Alcúdia-120 i Santa Margalida-123. El radical del verb beure manifesta una al-lomorfia de
carácter morfológic en relació amb la tonicitat de la vocal nueli de sü-laba [a] - [é]. Aquesta
mateixa dualitat, com s’observará més endavant, será present en la realització de les vocals

temátiques de les persones l,2[+pl] del present d’indicatiu dels verbs de la classe pi]. Peí que
fa al gerundi, l’extensió velar pot presentar una variant palatalovelar.
(128)
119-125/127-132 126

bátra bátro
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119/128/130 120/123 121/124/129/132 125 126108 127/131 122

bawra bawra/ bawré bówra béwra bówro báwra/ bówra bówra/ bówro

119-132 119/123/129-132 120/122/124-125/127-128 121/126

batént

119-132

bajént

119-121/123/125/1

bayént

27-128/130-132 122/126

bayént/ bajént

124/129

batút bayút buyút bayút/ buyút

Resum

Subclasse [II,-ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RF X r X é nt X Ú t

RS X r X é nt X Ú d
Estructura morfológica X M X T M X T M

Subclasse [II,+ext] Infmitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

RF X r X J/Y é nt X Y ú t

RS r X 9 é nt X 9 ú d

Estructura morfológica X M X E T M X E T M

Classe [III]
L’infinitiu deis verbs de la classe [III] —cf. (129)— es forma afegint a l’arrel la marca temática

corresponent. Com succeía en pirinenc oriental, hi ha indrets on no s’aplica la regla que

introdueix la vocal temática; per aquest motiu resta un radical rizotónic. S’incorpora aleshores
un segment áton amb valor de mode, que fonéticament pot ser [a] o [e] en funció de la

localitat.

(129)
119/124/127-128/131 120-121 122/125 123 126 129/132 130

dórma/ dormí dormí durmí darme/ dormí dármó/ durmí dórma/ durmí dormí

119-132

partí

Quant a les realitzacions del gerundi —cf. (130)—, el verb partir presenta un comportament

homogeni en totes les localitats de Mallorca; el verb dormir pot adquirir en alguns indrets un

increment velar [iy], que tomará a aparéixer en determinades localitats menorquines i

108
La vocal del radical de betire pot esdevenir [bów] per efecte d’una articulado labial sobre la [a] átona i tónica

que explica l’evolució de la [a] tónica a [o] en algunes localitats mallorquines i eivissenques (Alcover 1908c)
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eivissenques.109 Com en altres árees dialectals, quan s’insereix l’increment velar, es produeix
una modificació de la vocal temática (de [í] en [é]).

(130)
119-121/123-124/128 122/125/129/132 126 127
dormínt durmint durmint/ durmiyént/ durmijént dormínt/ dormiYént

119-132

partlnt

La realització del participi de cada subclasse és idéntica en totes les localitats.

(131)
119-121/123-124/127-128/130-131 122/125-126/129/132

dormít durmít

119-132

partit

Resum

Subclasse [III,-ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel tema mode

RF X í/0 r/a/e/o X 0/iy í/é nt X í t

RS X í/0 r/a X 0/ig í/é nt X í d

Estructura morfológica m (AI) X E T M X T M

Subclasse [111,+ext] Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel tema mode

RF X í X í nt X í t

RS X í r X í nt X í d

Estructura morfológica 00 (M) X E T M X T M

Models verbals: formes no personáis
Formes no personáis: Model únic

Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel tema mode arrel tema mode

RS X á r X á nt X á d

Subclasse [II,-ext]: 1 model Subclasse [II, +ext]: 1 model
Infinitiu Gerundi Partici 3Í

arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

[-ext] X r X é nt X Ú d

[+ext] X r X 9 é nt X 9 ú d

109
Aquesta extensió es manifesta també en el verb bullir a Ariany-12 , amb la versió /ig/, i a Palma-130 i

Manacor-131, amb la versió palatalitzada.
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Subclasse [III,-ext]: 5 models Subclasse /III, +extl: 1 model
Infinitiu Gerundi Participi
arrel tema mode arrel ext tema mode arrel ext tema mode

[-ext] X í r 119-125/127-
128/130-131

[-ext] X 0 3 119/123-
124/126-
129/131-132

[-ext] X X i nt 119-132

[-ext] X X 0/ig i/é nt 126-127

[-ext] X X i d 119-132

[+ext] X í r X i nt X í d 119-132

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Elisio de -r en posició final
3. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
4. Inserció d’epéntesi (classe [II])

5. Palatalització de /a/ > [ése] en síl-laba tónica (localitat 129)

6. Palatalització de /a/ > [aé] en síl-laba tónica (localitat 132)

7. Palatalització de les oclusives velars: c, j (localitats 119,125, 126, 127,129,130, 131,132)

Processos optatius:
- Anteriorització de hl (—> [é]) en síl-laba átona i en posició final (localitats 122,126)
- Velarització de /a/ (—4 [o]) en síl-laba átona, en posició final (localitats 120,123)

2.5.I.2. Formes personáis
2.5.I.2.I. Imperfet d’indicatiu
Classe [I]
Per bé que l’imperfet d’indicatiu presenta la mateixa -estructura en totes les localitats, es

constaten altemances en l’arrel i en la vocal temática, ja observades en les árees dialectals
descrites anteriorment, i en la realització de la vocal final del segment relacionat amb

mode/temps de les persones l,3[-pl] —cf. (132). En aquests casos es pot postular una forma
básica /a/, que sofreix diverses modificacions —palatalització: [é]; labialització: [ó], [a], [o]—
en posició final de mot. Cal teñir en compte que els diversos parlars mallorquins es

caracteritzen per algunes particularitats en el sistema vocálic que els allunyen uns deis altres.
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(132)
120 121110 122 123/127-128 124 125 126

kontávo/kontávé kontávo kontávo kontávo kontávo kontávo kontávo/kontávo
kontávos kontávos kontávos kontávos kontávos kontávos kontávos

kontávo/kontávé kontávo kontávo kontávo kontávo kontávo kontávo

kontávom kontávom kontávom kontávom kontávom kontávom kontávom
kontávow kontávow kontávow kontávow kontávow kontávow kontávow

kontávon kontávon kontávon kontávon kontávon kontávon kontávon

119 129 130-131 132

contávo conteaévo contávo contaévo

contávos conteaévos contávos contaévos

contávo conteaévo contávo contaévo

contávom conteaévom contávom contaévom

contávow conteaévow contávow contaévow

contávon conteaévon contávon contaévon

El sistema consonando, tret de determinades realitzacions palatalitzades, ofereix pocs criteris
distintáis. Els segments relacionats amb mode/temps d’l[+pl] a sa Pobla-121 poden

experimentar també una modificado en [om], a causa d’un previsible procés de labialització
no sistemado, que es retrobará esporádicament a Pollenca-119 a 2[+pl], a través d’un fenomen
ja observat en altres indrets del domini lingüísric —cf. l’imperfet d’indicatiu del pirinenc
oriental, del catalá oriental i del catalá occidental. Aquesta labialització també pot aparéixer de
manera alternativa a l’imperfet de subjuntiu (Pollenca-119 i Felanitx-132) i en el perfet simple

(sa Pobla-121),111 pero mai en el condicional.112

Les realitzacions vocáliques fináis, no sempre sistemátiques, són considerades modificacions

fonétiques de la vocal neutra. Així, a Arta-124, el mateix Alcover (BDLC XI, 39) evidencia la
realització d’una «‘o’ desmayada, molt nasal que de vegades fa l’efecte de [o] tancada i d’altres
de [o] oberta». Peí que fa a Alcúdia-120, Alcover (BDLC XI, 42) indica que la [a] átona final de
frase fonética, sense cap consonant darrere, es pronuncia «com una e tancada a la castellana,

110 No es registra en aqüestes transcripcions la pronúncia (BDLC, XI, 52) de la [-a], átona, en posició final
absoluta, “la pronuncien [ce], nasal, un poc més fosca que [-a]: [gércé], [doñeé], [trókcé], [toronja]”.

111
En realitat, sembla que es traed d’un fenomen sistemátic (BDLC, XI, 52) tot i que a LaFV es recull

esporádicament: a sa Pobla “pronuncien, com a Pollenca en [-om], [-ow] la desinencia átona de la primera i
segona persona del plural de l’imperfet, perfet simple, condicional i l’imperfet de subjuntiu de totes les
conjugacions ([onávom], [onávovv], [onárom], [onárovv], [aniríom], [oniríow], [anásom], [anásow]”.

112 Alcover (BDLC XI, 45) destaca aquesta realització —la desinencia átona [-om], [-ow] en lloc de [-om], [-ow]
de la la i 2a persona plural de l’imperfet, perfet, condicional i optatiu— com una de les notes més característiques
de Pollenca. L’abséncia d’aquest resultat en el condicional de LaFK podría atribuir-se a un error o a una manca
esporádica de precisió per parí del transcriptor.
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pero una mica desramada».113 Aquesta pronúncia afecta, a més deis infinitius i de les formes
verbals singulars, els substantius singulars, adjectius, adverbis i conjuncions ([karatéré], [míké],

[dó5zé], [tarareé], [bayúdé]...). Per bé que apareix en LaFValternant amb [a], podría tractar-se

de l’acció d’un procés sistema tic que converteix la vocal neutra final en [e].

Sembla que el resultat de la 3a persona de Sóller-121, segons el BDLC (XI, 48) és una solució
sistemática: “la -a -e átones en posició final absoluta es realitza tan nasal i tan fosca, que sona o

([5]) ([uno], [véjó], [máyro]; [una fadrino], [una fadrína patito], [una fadrína patita valentó])”.
La realització de la vocal final a Arta (BDLC, XI, 38-39) també es manifesta en la morfología
nominal (korant[o], satant[o], [akaóémio], [buÁído], [konsantído], [kantarío], [kluvío] (cluvia),

[bagudo], [konagudo]). Així, la [a] átona en posició final absoluta es pronuncia [o] “una o

desmaiada, molí nasal, que de vegades fa l’efecte de [o] tancada i d’altres de [a] oberta”. Un so

de característiques similars apareix a Binissalem-125 (BDLC, XI, 54): “la [a] átona en posició
final absoluta es pronuncia tan fosca i tan nasal que fa l’efecte de [o]: un cop [o] (tancada) un

cop [o] (oberta)”. Alcover precisa, pero, que de vegades no és tan fosca i es pronuncia [a]:

[vila], [pila], [kája]. Una altra realització de la vocal neutra final apareix a Esporles-126 (BDLC

XI, 50), on es pronuncia [6], molt nasal, “un so boirós, que de vegades sembla [a] (oberta); i

així pronuncien pen[ó] (pena), mis[ó] (missa), mas[ó] (massa), [ratjato], [arajio] (aranya), [aró]

(hora)”.
Resum
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morf.

X á va/va/vé/vó/vo i[-Pi] á va X+ T + M/T
X á V3 s 2[-pl] á va 2 X+ T + x\I/T + N/P
X á va/va/vé/vó/vo 3[-pl] á va X+ T +M/T
X á va/vo m l[+pl] á va m X+ T + xM/T + N/P
X á va/vo w 2[-Pl] á va w X+ T + M/T + N/P
X á va n 3[+pl] á va n X+ T + M/T + N/P

113 Alcover (1908), prenent com a referencia les realitzacions de la -a desinencial llatina, qualifica aquest so com
“un so boirós, indecís, que de vegades quasi fa l’efecte d’una e tancada i altres vegades una e oberta”. I en el
BDLC (XI, 43-44) afegeix: la [-a] átona en posició final absoluta es pronuncia [é], és a dir, “una e tancada a la
castellana, pero un poc desmaiada”. Així la pronuncien, segons Alcover, “els alcudiencs auténtics, que no volen
dissimular llur accent propi”, que, segons Alcover, “no s’empagueeixen de parlar alcudienc”.
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Classe [II]
La distribució de les vocals fináis dels segments relacionats amb mode/temps dels verbs de la
classe [II] —cf. (133a)— no coincideixen totalment amb la que s’observava en el verb model
de la classe [I]. Les modificacions afecten la presencia o l’abséncia de les alteracions fonétiques
de la vocal neutra en posició final de mot (nasalitzacions, labialitzacions, etc.) i la labialització
de la neutra seguida d’un element labial —[m] o [w]. La realització de la vocal final de Santa

Margalida-123 sembla representar la descripció d’Alcover (BDLC XI; 39): “...la [-3] átona final

rónega sense cap consonant darrere, té una tendencia marcadíssima a sonar [-e], una [-e]
tancada a la castellana, pero desmaiadeta, no tan llampant com si fos tónica; i així pronuncien
els margalidans ben genulns”.

Aquesta pronuncia es fa extensiva a la morfología nominal: [disatté], [diwmán3é], [onzé],

[do3zé], [páre], [aspállé].114
(133a)
119 120 123 125 122/126 128 121/129/130-132 124

batía batía batía/batíé batía/batíó batió batíe batía batío/batío

batías batías batías batías batías bañes batías batías

batía batía/batíé batía/batíé batía/batíó batió batíe batía baño
batiam batiam batiam batiam batiam batíem batiam batiam

batíow batiaw batiaw batiaw batiaw' batíew batiaw batiaw

batían batían batían batían batían bañen batían batían

127

batió

batios

batió

batiam

batiaw

batian

En relació amb les divergéncies entre les desinéncies d’ambdues subclasses, cal destacar la
realització [e]115 de les terminacions de totes les persones de l’imperfet de Sineu-128, que en la

114
Tanmateix, Alcover precisa: “pero aixó sois succeeix quant [-a] és final de frase fonética, és a dir, quant tot

d’una d’haver pronunciat la [-a], fan una pausa; i així diuen: [úna kázé], [una káza patíté], [una káza patita nové],
[una káza patita nova Xeédjé]”.

115 La vacil lació en la realització de la vocal final a Sineu-128 (i també a Felanitx) és indicada a Bamils (1914b).
L’alternanca, en alguns casos, ocorre entre [a] i [e], la qual és atribuida per Barnils a la joventut dels enquestats i a
condicionaments socioeconómics —procedéncia acomodada [a], procedéncia humil [e], peí que fa a les
realitzacions dels plurals.
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classe [I] es pronunciaven [a].116 De vegades aquesta [-a] no sona tan fosca i en aquest cas és

representada per [ce], atés que és un so mes fose que la [a]. Alcover (BDLC XI, 46-47) indica

que tota [a], procedent de a i e átones, tant si és medial com final, en anar darrere sons velars o

palatais, es pronuncia [é]: [késtaAé] (castellá), [féjenta], (xeixanta), [ratje] (retxa), [féd3é] (fetge).
Així, aquesta realització pot suggerir un fenomen d’ascens vocálic (o palatalització), que

sembla sistemátic darrere de so palatal o palatovelar. Recasens (1996: 128) defineix aquest

resultat com una realització tancada de la vocal mitjana central en contacte amb algunes

articulacions adjacents, pero que no és fruit d’un canvi fonétic sistemátic [o] > [e]. Aixó

explicaría les asistematicitats en la transcripció: uns cops [e], uns altres [a]. Aquesta realització
es remetria, pero, a una /a/ subjacent.

Alcover també indica que a Sineu-128 i a Sóller-122 la [a] átona final de frase fonética i sense

cap consonant darrere sona tan nasal i tan fosca que fa l’efecte d’una ‘o’. La vocal neutra final

d’Esporles-127 posseeix una realització similar: “la [a] (-a, -e) átona, final rónega de frase

fonética sona o, molt nasal, un so boirós, que de vegades sembla [o] (oberta)”.

Peí que fa al model amb extensió —cf. (133b)—, alternen amb les solucions més generáis,
realitzacions que manifesten una irregularitat en l’accentuació ([béj] i [báj]). Cal remarcar en

aquest cas la contribució del radical —més que la disposició de la terminació— a fer atípica la
conducta verbal. Aqüestes formes poden justificar-se de tres maneres:

a) per l’existéncia d’un radical aMomórfic en /béj/ o /báj/;

b) per la manca d’inserció de la vocal temática i la introdúcelo d’una epéntesi antihiática;

c) per una irregularitat en l’aplicació de la regla de desaccentuació.

En aquesta descripció s’ha optat per la tercera possibilitat. Així, la regla morfológica actúa,

pero és la irregularitat en l’accentuació la que genera una solució amb semiconsonant. Aquest
so no és altre que la vocal temática /í/, que, en esdevenir átona, sofreix una consonantització.

La vocal temática s’adjunta, dones, a un radical acabat en vocal (/bé/ o /bá/).

116 No es recull, pero, la solució de la vocal [-a] en posició final absoluta (BDLC XI, 46-47), que es pronuncia
tan nasal i tan fosca que fa l’efecte d’una o: [á|3ro], [kérto], [puo], [trompo], [obro] (obre) — [fadrína fino],
[fadrína fina patito]. De vegades aquesta [-a] no sona tan fosca i en aquest cas la representa per [ce].
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(133b)
119 120 121/130 122/126 123 124 125

bavía bavia/bavié bavía bavío bavía/bavíé bavío bavía/bavío/béja
bavias bavias bavias bavias bavias bavias bavías/béjas
bavía bavía/bavíé bavía bavío bavía/bavíé bavío bája/bavía/bavio
baviam baviam baviam baviam baviam baviam bavíam/béjam
baviow bavíaw bavíaw bavíaw bavíaw bavíaw bavíaw/béjaw
bavían bavían bavían bavían bavían bavían bavían/béjan

127 128 129 131-132

bavía bavíe bája/bavia/buvía baja/bavía
bavias bavíes bájas/bavías/buvías bájas/bavías
bavía bavíe bája/bavía/buvía baja/bavía
baviam bavíem bájam/bavíam/buvíam bajam/bavíam
bavíaw bavíew bájaw/bavíaw/buvíawr bajaw/bavíaw
bavían bavíen bájan/bavían/buvían bajan/bavían

Resum

RE Subclasse [11,-ext RS

arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p p Estructura morf.
X Í a/a/a/e/é/o/o i[-Pi] í a i [pi] X+ T + M/T
X í a/e s 2[-pl] í a 2 2[-pl] X+ T + M/T + N/P
X í a/a/a/e/é/o 3[-pl] í a 3[-pl] X+ T + M/T
X Í a/e m l[+pl] í a m l[+pl] X+ T + M/T + N/P
X í a/e/o w 2[+pl] Í a w 2[+pl] X+ T + M/T + N/P
X í a/e n 3[+pl] 1 a n 3[+pl] X+ T + M/T + N/P

RE Subclasse II,+ext] RS

arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X 0 a i[-Pi] í a X+ M/T

í a/a/e/é/o/o/a i[-Pi] í a X+ T + M/T
X 0 a s 2[-pl] Í a 2 X+ M/T + N/P

í a/e s 2[-pl] í a z X+ T + M/T + N/P

X í a/a/5/e/é/o/d 3[-pl] í a X+ T +M/T

0 a 3[-pl] í a X+ +M/T

X í a/e m l[+pl] í a m X+ T + M/T + N/P

0 a m l[+pl] í a m X+ M/T + N/P

X í a/e/o w 2[+pl] í a w X+ T + M/T + N/P

0 a w 2[+pl] í a w X+ M/T + N/P

X í a/e n 3[+pl] í a n X+ T + M/T + N/P

0 a n 3[+pl] í a n X+ M/T + N/P
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Classe [III]
La distribució de les desinéncies deis verbs de la classe [III] —cf. (134a) i (134b)— coincideix

básicament, amb algunes discrepáncies mínimes, amb la que presentaven els verbs de la classe
[II] —cf. (133a) i (133b). Aqüestes divergéncies també poden observar-se entre els verbs que

representen les subclasses amb extensió i sense extensió. S’aprecia novament la terminació [e]
en totes les persones de Sineu-128. Sembla que cal atribuir aquest tancament a la influencia del
so palatal anterior i té incidencia tant en una neutra tónica com átona117 —cf. Caimari (1983:
38). Aquesta autora indica la reducció que experimenten determináis sons tónics en la
pronuncia de Sineu a causa del so palatal precedent. El dos sons més oberts es perden i el seu
lloc queda ocupat pels dos més tancats. En l’inventari fónic, dones, [e] i [e] són més freqüents

que [a] i [a].

Palatal +

A més, a diferencia de la classe P], a Pollera-I 19 no s’observa una labialització de la vocal
neutra seguida de [m], pero sí, en diverses localitats, seguida de [w], segons ocorri en la
subclasse sense extensió o amb extensió.

Les pronúncies de les vocals átones de Sineu-128 i esporádicament a Felanitx-132118 es

caracteritzen per una profusió de ee, tancades i obertes.119

(134a)
119 121/130-131 120/123 127 122/126 128

dormía dormía dormía/dormíé dormía/dormía durmió dormíe

dormías dormías dormías dormías durmías dormíes

dormía dormía dormía/dormíé dormíó/dormía durmió dormíe

dormíam dormíam dormíam dormíam durmíam dormíem

dormíaw/dormíow dormíaw dormíaw dormíaw durmíaw dormíew

dormían dormían dormían dormían durmían dormíen

117 Cf. els exemples de Caimari (1983: 39) en relació amb els resultáis fonétics de palatal + [a].
118 Vegeu Grimalt (1972: 60 i ss.) peí que fa ais contextos átons en qué es pronuncia [e].
119 Sembla que, almenys peí que fa a Sineu, l’evolució del sistema vocálic quant a la inflexió en e es pot datar des

del segle XV (Caimari 1983: 45).
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129/132 124 125

durmía dormío durmió

durmías dormías durmías

durmía dormío durmía/durmío

durmíam dormíam durmíam

durmlaw dormíaw durmíaw

durmlan dormían durmían

(134b)
119/121/129-132 122/126 120/123 124 125 127 128

partía partid partía/partíé partió partid partí5/partía partíe
partías partías partías partías partías partías partíes
partía partid partía/partíé partió partía/partío partía/partía partíe
partíam partíam partíam partíam partíam partíam partíam/partíem
partíaw/partíow partíaw partíaw partíaw partíaw partíaw partíaw/partíew
partían partían partían partían partían partían partíen

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel tema m/t n/p p arrel tema m/1 n/p Estructura morf.
X í a/e/é/o/o/5 i t-pi] X í a X+ T + M/T
X í a/e s 2[-pl] X í a z X+ T + M/T + N/P
X í a/a/e/é/o/o/a/5 3[-pl] X í a X+ T + M/T
X í a/e m l[+pl] X í a m X+ T + M/T + N/P
X í a/e/o w 2[-Pl] X í a w X+ T + M/T + N/P
X í a/e n 3[+pl] X í a n X+ T + M/T + N/P

RF Subclasse [III,+ext RS

arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í a/e/é/o/o 1 [-pi] í a X+ T + M/T
X í a/e s 2[-pl] í a z X+ T + M/T + N/P
X í a/a/e/é/o/o 3[-pl] í a X+ T + M/T
X í a/e m l[+pl] í a m X+ T + M/T + N/P
X í a/e/o w 2[-pl] í a w X+ T + M/T + N/P
X í a/e n 3[+pl] í a n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: imperfet d’indicatiu
Un model únic per a cada classe
Classe [I] Classe [II] Classe [III]

119-132 119-132 119-132

áva ía ía

ávaz íaz íaz

áva ía ía

ávam íam íam

áv3\v íaw íaw

ávan ían ían
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Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstxuents fináis

2. Palatalització de /a/ > [éae] en sü-laba tónica (localitat 129)

3. Palatalització de /a/ > [sé] en sü-laba tónica (localitat 132)

Manca l’aplicació de la regla de desaccentuació

Processos optatius:
- Anteriorització de hl (—» [é]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de hl (—> [a]) en sü-laba átona i en posició final
- Velarització de hl (—> [o]) en sü-laba átona, en posició final
- Velarització de hl (—>[o]) en sü-laba átona, seguida de labial
- Velarització de hl (—»[a]) en sü-laba átona, en posició final
- Velarització de hl (—>[5]) en sü-laba átona, en posició final

2.5.1.2.2. Imperfet de subjuntiu

Classe [I]
Existeixen diverses alternances —cf. (135)— que afecten el radical i la vocal temática. Peí que
fa ais segments relacionats amb mode/temps, s’observen dues divergéncies de tipus

morfológic, /sa/ i /si/, que poden aparéixer paral-lelament en una mateixa localitat.

(135)
119/131 129 132 120/126 121/123-

125/127-128
122 130

cantás cantesés cantaés kantás kantás kantás cantás

cantásas canteaésas cantassas kantásis kantásas kantásas/kantásis cantásas/cantásis

cantás canteaés cantaés kantás kantás kantás cantás

cantásam canteassam cantaésam kantásim kantásam kantásam/kantásim cantásam/cantásim

cantásaw canteaésaw cantaésaw kantásiw kantásaw kantásaw/kantásiw cantásaw/cantásiw

cantásan canteassan cantaésan kantásin kantásan kantásan/kantásin cantásan/cantásin
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Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p P tema m/t n/p Estructura morfológica
X á/eaé/sé s 1[-P1] á s X + E + M/T
X á si/sa S 2[-pl] á si/sa z X + M/T + N/P
X eaé/aé S3 s 2[-pl]
X á/eaé/aé s 3[-pl] á s X + E + M/T
X á SÍ/S3 m l[+pl] á SÍ/S9 m X + E + M/T + N/P
X eaé/aé S3 m l[+pl]
X á SÍ/S3 w 2[+pl] á SÍ/S3 \v X + E + M/T + N/P
X eaé/aé S3 w 2[+pl]
X á SÍ/S9 n 3[+pl] á SÍ/S3 n X + E + T + M/T + N/P

X eaé/aé S3 n 3[+pl]

Classe [II]
El model sense extensió —cf. (136a)— presenta sistemáticament una vocal temática [é] i uns

segments relacionats amb mode/temps [sa] i [si]. La distribució d’aquests morfs, pero, no és

general, atés que s’observen en algunes localitats realitzacions divergents. En les dues
subclasses —cf. (136a) o (136b)—, tanmateix, es manifesta una realització [so+w], que pot

justificar-se, com en altres árees dialectals, per un procés de labialització. Aquesta solució,
pero,- no és sistemática, perqué no apareix en les mateixes localitats en les dues subclasses.

(136a)
119 122/126/130 121/123-125/127-129/131-132 120

batés batés batés batés

batésas batésas/batésis batésas batésis

batés batés batés batés

batésam batésam/batésim batésam batésim

batésow batésaw/batésiw batésaw batésiw

batésan batésan/batésin batésan batésin

(136b)
119/125 120-123/128 124 127 126 129/131

bajés bayés bayés bayés bayés/bajés bajés
bajésis bayésis bayésas bayésas/bayésis bayésis/bajésis bajésas
bajés bayés bayés bayés bayés/bajés bajés
bajésim bayésim bayésam bayésam/bayésim bayésim/bajésim bajésam
bajésiw bayésiw bayésaw bayésaw/bayésiw bayésiw/bajésiw bajésaw
bajésin bayésin bayésan bayésan/bayésin bayésin/bajésin bajésan
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130 132

bajés bajés
bajésas/bajésis bajésas
bajés bajés
bajésam/bajésim bajésam
bajésaw/bajésiw bajésaw/bajésow
bajésan/bajésin bajésan

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica

é S i[-Pi] é s i[-Pi] X + T + M/T

X é si/sa s 2[-pl] é si/sa z 2[-pl] X + T + M/T + N/P

X é s 3[-pl] é s 3[-pl] X + T + M/T

X é si/sa m l[+pl] é si/sa m l[+pl] X + T + M/T + N/P
X é so w 2[+pl]
X é si/sa w 2[+pl] é si/sa w 2[+pl] X + T + M/T + N/P
X é si/sa n 3[+pl] é si/sa n 3[+pl] X + T + M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica

Y/J é s i[-Pi] 9 é s X + E + T+ M/T
X Y/J é si/sa s 2[-pl] 9 é si/sa s X + E + T + M/T + N/P
X Y/J é s 3[-pl] 9 é s X + E + T+ M/T
X Y/J é sa/si m l[+pl] 9 é sa/si m X + E + T + M/T + N/P
X J é so w 2[+pl]
X Y/J é si/sa w 2[+pl] 9 é sa/si \v X + E + T + M/T + N/P
X y/j é si/sa n 3[+pl] 9 é si/sa n X + E + T + M/T + N/P

Classe [III]
Amb certes diferencies de distribució, els dos models —cf. (137a) i (137b)— presenten els
mateixos tipus d’altemar^a observáis en les classes anteriors. D’una banda, la tendencia

gairebé generalitzada a adquirir un increment velar [iy].120 D’una altra, les alternances [sa]~[si],
relacionades amb mode/temps. La convivencia en cadascuna de les localitats mallorquines
d’una pluralitat de resultáis, com ocorria en alguns temps en l’área occidental, provoca una

120
En el cas de bullir, l’increment pot ser també [y] (només a la localitat 123), que alterna en les localitats on

apareix en totes les persones de l’imperfet de subjuntiu —120, 122, 123— amb la solució sense extensió. Altres
indrets compten amb un imperfet sense extensió —124, 129— o amb formes sense extensió, pero amb la
presencia escadussera d’alguna persona amb increment—119, 121, 125, 126, 127, 131, 132—la qual cosa sembla
manifestar el procés d’introducció de l’increment velar, que s’inicia en algunes persones i, posteriorment, s’estén a
la resta del temps. Peí que fa a certes realitzacions fonétiques, el verb bullir, a diferencia deis dos verbs d’aquesta
classe, pero en consonancia amb les realitzacions de les altres classes, presenta en algunes localitats una realització
[so+w] a 2[+pl], que alterna amb la realització [sa+w] —cf. LuFl ' III, 213.
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manca d’agrupació general i una solució modélica gairebé única per a cada localitat. Com s’ha
constatat en altres casos, la presencia d’increment implica un canvi de vocal temática.

(137a)
119 120/123 121

dormis/dormijés dormís/dormiYés dormis/dormiyés
dormisas/dormísis/dormijésas/dormijésis dormisis/dormiyésis dormisis/dormiyésas/dormiyésis
dormis/dormijés dormis/dormiyés dormis/dormiyés
dormisam/dormisim/dormijésam/dormijésim dormisim/dormiyésim dormiyésam
dormisaw/dormisiw/dormijésaw/dormijésiw dormisiw/dormiyésiw dormiyésaw
dormisan/dormisin/dormijésan/dormijésin dormísin/dormiyésin dormisin/dormiyésan/dormiyésin

122 124

durmis/durmiyés dormis/dormiyés
durmisis/durmiyésas/durmiyésis dormisas/dormisis/dormiyésas/dormiyésis
durmís/durmiyés dormis/dormiyés
durmisim/durmiyésam/durmiyésim dormisam/dormiyésam
durmisiw/durmiyésaw/durmiyésiw dormisaw/dormiyésaw
durmisin/durmiyésan/durmiyésin dormisan/dormisin/dormiyésan/dormiyésin

125 126

durmis/durmijés durmís/durmiyés/durmijés
durmisis/durmijésis durmísis/durmiyésis/durmijésis
durmis/durmijés durmis/durmiyés/durmijés
durmisim/durmijésim durmisim/durmiyésim/durmijésim
durmisiw/durmijésiw durmísiw/durmiyésiw/durmijésiw
durmisin/durmijésin durmisin/durmiyésin/durmijésin

127 128 129

dormis/dormiyés dormis durmis

dormísas/dormisis/dormiyésas/dormiyésis/dormijésis dormisas/dormisis durmisas/durmisis

dormis/dormiyés dormis durmis

dormísam/dormiyésam dormisam durmísam/durmisim

dormisaw/dormiyésaw dormisaw durmísaw/durmísiw

dormisan/dormisin/dormiyésan/dormiyésin/dormijésin dormisan/dormisin durmisan/durmisin

130 131

dormis/dormijés
dormisas/dormisis/dormijésas/dormijésis
dormis/dormijés
dormisam/dormisim/dormijésam/dormijésim
dormisaw/dormisiw/dormijésaw/dormijésiw
dormisan/dormisin/dormijésan

dormis/dormijés
dormisas/dormisis/dormijésas/dormijésis
dormis/dormijés
dormisam/dormisim/dormijésam/dormijésim
dormisaw/dormisiw/dormijésaw/dormijésiw
dormisan/dormisin/dormijésan/dormijésin

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Bimssalem, 126.
Esporles, 127. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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132

durmís/durmijés
durmísas/durmísis/durmijésas/durmijésis
durmís/durmijés
durmí sam/durmísim/durmijésam/durmijés im
durmísaw/durmisiw/durmijésaw/durmijés iw
durmlsan/durmísin/durmijésan/durmijésin

(137b)
119 120 121

partís partís/partiyés partís/partiyés
partísas/partísis/partijésas partísis/partiyésis partísas/partísis/partiyésas/partiyésis
partís partís/partiyés partís/partiyés
partísam/partísim partísim/partiyésim partísam/partísim/partiyésam/partiyésim
partísaw/partísiw partísivv/partiyésiw partísaw/partísiw/partiyésaw/partiyésiw
partísan/partísin/partijésan partísin/partiyésin partísan/partísin/partiyésan/partiyésin

122 123 124

partís/partiyés partís/partiyés partís/partiyés
partísis/partiyésis partísis/partiyésis partísas/partísis/partiyésas/partiyésis
partís/partiyés partís/partiyés partís/partiyés
partísim/partiyésim partísam/partísim/partiyésim partísam/partísim/partiyésam/partiyésim
partísiw/partiyésiw partísaw/partís i\v/partiyésiw partísaw/partísiw/partiyésaw/partiyésiw
partísin/partiyésin partísin/partiyésin partísan/partísin/partiyésan/partiyésin

125 126

partís/partijés partís/partiyés/partijés
partísis/partijésis partísis/partiyésis/partijésis
partís/partijés partís/partiyés/partijés
partísam/partísim/partijésam/partijésim partísam/partísim/partiyésim/partijésim
partísaw/partísivv/partijésaw/partijésiw partísaw/partísiw/partiyésiw/partijésiw
partísin/partijésin partísin/partiyésin/partijésin

127 128 129

partís/partiyés
partísas/partísis/partiyésas/partiyésis
partís/partiyés
partísam/partísim/partiyésam/partiYésim
partísaw/partísiw/partiyésaw/partiyésiw
partísan/partísin/partiyésan/partiyésin

partís/partiyés
partísis/partiyésis
partís/partiyés
partísim/partiyésim
partísiw/partiyésiw
partísin/partiyésin

partís/partijés
partísas/partísis/partijésas/partijésis
partís/partijés
partísam/partísim/partijésam/partijésim
partísaw/partísiw/partijésaw/partijésiw
partísan/partísin/partijésan/partijés in

130-132

partís/partijés
partísas/partísis/partijésas/partijésis
partís/partijés
partísam/partísim/partijésam/partijésim
partísaw/partísiw/partijésaw/partijésiw
partísan/partísin/partijésan/partijésin

119. Pollenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma. 131. Manacor, 132. Felanitx.
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Resum121

RF Classe [III] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X í S i[-Pi] í S X + T+ M/T
X Wj é S i t-pi] íg/g é s X + E + T + M/T

X í SÍ/S3 s 2[-pl] í si/sa z X + T+ M/T + N/P
X íy/ij é sa/si s 2[-Pl] íg é sa/si z X + E + T + M/T + N/P
X s é sa s 2[-pl] g é sa z X + E + T + M/T + N/P
X í s 3[-pl] í s X + T + M/T

X iy/ij/j é s 3[-pl] íg/g é s X + E + T+ M/T
X í si/sa m l[+pl] í si/sa m X + T + M/T + N/P
X i é sa m l[+pl] g é sa m X + E + T+ xM/T + N/P
X iy/ij é sa/si m l[+pl] íg é sa/si m X + E + T+ M/T + N/P
X í si/sa w 2[+pl] í si/sa w X + T + M/T + N/P
X iy/íj é sa/si w 2[+pl] íg é sa/si \v X + E + T+ M/T + N/P
X i é sa w 2[+pl] g é sa w X + E + T+ M/T + N/P
X í si/sa n 3[+pl] í si/sa n X + T + M/T + N/P
X íy/íj é sa/si n 3[+pl] íg é sa/si n X + E + T+ xM/T + N/P

X i é sa n 3[+pl] g é sa n X + E + T+ xM/T + N/P

Models verbals: imperfet de subjuntiu
Classe |T]: 3 models
119/121/123-125/127-129/131-132 120/126 122/130

ás ás ás

ásaz ásiz ásaz/ásiz

ás ás ás

ásam ásim ásam/ásim

ásaw ásiw ásaw/ásiw

ásan ásin ásan/ásin

Subclasse [II,-ext]: 3 models Subclasse [II, ext]: 3 models
122/126/130 120 119/121/123-

125/127-129/131-
132

127/130 119-123/125-
126/128

124/129/131-
132

és és és gés gés gés
ésaz/ésiz ésiz ésaz gésaz/gésiz gésiz gésaz
és és és gés gés gés
ésam/ésim ésim ésam gésam/gésim gésim gésam
ésaw/ésiw ésiw ésaw gésaw/gésiw gésiw gésaw
ésan/ésin ésin ésan gésan/gésin gésin gésan

121
Les representacions fonética i fonológica recullen les possibles solucions alternatives que poden adoptar les

subclasses sense extensió i amb extensió. En aquest cas ambdues subclasses s agrupen peí fet que 1 increment
velar és present en totes dues.

119. Pollen?a, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Bimssalem, 126.
Esporles, 12". Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 1j>0. Palma, lol. Manacor, 132. Felanitx.
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Subclasse [III,-ext]: 7 models
119/130-132 120/123/125-126 121

ís/igés is/igés ís/igés
ísaz/isiz/igéssz/igésiz isiz/igésiz ísiz/igésaz/igésiz
is/igés ís/igés ís/igés
íssm/ísim/igéssm/igésim ísim/igésim igésam
ísaw/ísiw/igéssw/igésiw isiw/igésiw igéssw
ísanAsin/igésan/igésin isin/igésin ísin/igésan/igésin

122 124/127 128 129

ís/igés ís/igés ís ís

ísiz/igésaz/igésiz ís3z/ísiz/igés3z/igésiz ÍS3Z/ÍSÍZ ÍS3Z/ÍSÍZ

ís/igés ís/igés ÍS ÍS

ísim/igéssm/igésim ísam/igéssm íssm íssm/ísim

ísiw/igésaw/igésiw ísaw/igésaw ÍS3W ísaw/ísiw

ísin/igésan/igésin íssn/í sin/igéssn/igésin íssn/ísin íssn/ísin

Subclasse [III,-ext]: 5 models
119 120/122/128 121/124/127/129-132

ís ís/igés ís/igés
ísaz/ísiz/igésaz ísiz/igésiz íssz/ísiz/igéssz/igésiz
ís ís/igés ís/igés
íssm/ísim ísim/igésim ísam/ísim/igésam/igésim
ísswAsiw ísiw/igésiw ísawAsiw/igéssw/igésiw
íssn/ísin/igéssn ísin/igésin íssn/ísin/igéssn/igésin

123/126 125

ís/igés ís/igés
ísiz/igésiz ísiz/igésiz
ís/igés ís/igés
íssm/ísim/igésim íssmAsim/igéssm/igésim
ísswAsiw/igésiw ísswAsiw/igéssw/igésiw
ísin/igésin ísin/igésin

Processosjonol'ogics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Palatalització de les oclusives velars: c, j (locaütats 119,125,126,127,129,130,131,132)

4. Palatalització de /a/ > [ése] en síl-laba tónica (localitat 129)

5. Palatalització de /a/ > [té] en síl-laba tónica (localitat 132)

Processos optatius:
- Velarització de /a/ (—»[o]) en síl-laba átona, en posició final i seguida de labial

119. Podenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12”. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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2.5.1.2.3. Pretérit perfet simple

Alcover, a través de les pagines del BDLC (XI, 34-58), fa referencia a l’ús del perfet simple en

determinades localitats mallorquines i indica que a Son Servera-129, Artá-125 i Alcúdia-120
l’utilitzen poc i és substituir peí perfet perifrástic. D’altra banda, no hi ha realitzacions de la

persona en cap localitat.

Classe [I]
Prescindint de 1’aHomorfia en l’arrel i en la vocal temática, la realització dels morfs

corresponents a mode/temps del perfet simple —cf. (138)— presenten una coincidencia
gairebé total en totes les persones, tret de l’alternanca que es pot observar a 2[+pl] —Alcúdia-
120 fa [rom], [row], juntament amb les realitzacions majoritáries. La tendencia a la labialització
en aquesta localitat s’ha observat parcialment i asistemáticament en l’imperfet d’indicadu de les
tres classes verbals.

(138)
121 120/122-128 129 119/130-131 132

kantáras kantáras canteaéras cantáras cantaéras

kantá kantá canteaé cantá cantaé

kantáram/kantáfom kantáram canteaéram cantáram cantaéram

kantáraw/kantárow kantáraw canteaéraw cantáraw cantaéraw

kantáran kantáran canteaéran cantáran cantaéran

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X á/eae/aé ra s 2[-Pl] á ra z X+ T + M/T + N/P
X á/eae/aé 3[-pl] á X+ T + M/T
X á/eae/aé ra n l[+pl] á ra n X+ T + M/T + N/P
X á/eae/aé ra/ro 2[+pl] á ra X+ T + M/T + N/P
X á/eae/aé ra n 3[+pl] á ra n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
En aquesta classe —cf. (139)—, deixant de banda la realització palatovelar del segment
extensió, les manifestacions dels segments relacionats amb mode/temps són homogénies en

totes les localitats menorquines. No s’aprecia, tanmateix, el fenomen de labialització a sa

Pobla-121, que s’observava en el verb cantar.

119. Pollen^a, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.



444 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALA A COMENgAMENTS DE SEGLE

(139)
120-122/124/127-128 119/123/125-126/129-132 120-122/124/127-128

batéras bajéras bayéras
baté bajé bayé
batéram bajéram bayéram
batéraw bajéraw bayéraw
batéran bajéran bayéran

Resum

RF RS

arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p p Estructura morfológica
X é ra s 2[-pl) é ra 2 2[-pl] X+ T + M/T + N/P
X é ra 3[-pl] é ra 3[-pl] X+ T + M/T

X é ra m l[+pl] é ra m l[+pl] X+ T + M/T + N/P

X é ra 2[+pl] é ra 2[+pl] X+ T + M/T + N/P
X é ra n 3[+pl] é ra n 3[+pl] X+ T + M/T + N/P

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X y/j é ra s 2[-Pl] 9 é ra z X+ E +T + M/T + N/P
X Y¡i é ra 3[-pl] 9 é ra X+ E + T + M/T
X y/j é ra m 1[+Pl] 9 é ra m X+ E + T + M/T + N/P
X y/j é ra 2[+pl] 9 é ra X+ E + T + M/T + N/P
X y/j é ra n 3[+pl] 9 é ra n X+ E + T + M/T + N/P

Classe [III]
L’única discrepancia que s’observa en els verbs d’aquesta classe —cf. (140)— té a veure amb
l’aHomorfia en el radical, justificada per l’actuació —en el cas de Sóller-122— o per la manca

d’actuació de la regla de reducció vocálica de la serie posterior o per la incidencia de la [í]
tónica del tema. Les dues subclasses presenten el mateix comportament122 quant a les
realitzacions fonétiques de les desinéncies.

122
Complementáriament, LaFlr dona compte d’altres verbs de la classe [III] que recullen esporádicament

formes alternants amb l’extensió velar [iy] —[kuiyéras], [kuiyé], [kuiyéras]..., amb eliminació previa de la
consonant palatal ioditzada— a Sóller-122 i Esporles-126.

119. Pollenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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(140)
119-124/127-128/130-131 122/125-126/129/132 119-132

dormirás durmíras partirás
dormí durmí partí
dormíram durmíram partíram
dormíraw durmíraw partíraw
dormirán durmíran partirán

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X í ra s 2[-pl] i ra s X+ T + M/T + N/P
X í ra 3[-pl] i ra X+ T + M/T
X i ra m 1[+Pl] i ra m X+ T + M/T + N/P
X i ra 2[+pl] i ra X+ T + M/T + N/P

X i ra n 3[+pl] i ra n X+ T + M/T + N/P

Models verbals: perfet simple
Un model per a cada (sub)classe
Classe [I] Subclasse [II,-ext] Subclasse [II,+ext] Subclasse pil,-ext] Subclasse pil,+ext]
119-132 120-122/124/127-128 119-132 119-132 119-132

áraz éraz géraz íraz íraz

á é gé i i

áram éram géram íram íram

áraw éraw géraw íraw íraw

áran éran géran irán irán

Processosfonologics
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis

3. Palatalització de les oclusives velars: c, j (localitats 119/123/125-126/129-132)

4. Palatalització de /a/ > [éae] en síl-laba tónica (localitat 129)

5. Palatalització de /a/ > [aé] en síl-laba tónica (localitat 132)

2.5.I.2.4. Futur

Classe P]
Els morís corresponents a mode/temps del futur de totes les classes verbals —cf. (141), (142)
i (143)— són coincidents en el conjunt de les varietats mallorquines. La divergencia rau en

Pal-lomorfia del radical i en la realització de la vocal tónica /a/. La solució [fém/w] té lloc

únicament a Binissalem-125. El so [s] també ocorre en totes les persones del present de

119. Pollenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida. 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Ariany, 128. Sineu. 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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subjuntiu i a l[+pl] de Pimperatiu. Aquesta realització afecta paraMelament la morfología
nominal ([alé], [korérna], [primarénk], [kazéta]).123

(141)
120-124/126-128 119/130-131 129 125 132

kantaré cantaré cantaré kantaré cantaré

kantarás cantarás cantareaés kantarás cantaraés

kantará cantará cantareaé kantará cantarte

kantaram cantaram cantaram kantarém cantaram

kantaraw cantaraw cantaraw kantaréw cantaraw

kantarán cantarán cantareasn kantarán cantartén

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X a ré i[-Pi] á ré X+ T + M/T

X a rá/reaé/raé s 2[-pl] á rá 2 X+ T + M/T + N/P
X a rá/reaé/raé 3[-Pl] á rá X+ T + M/T
X a ra/re m l[+pl] á rá/ré m X+ T + M/T + N/P
X a rá/re w 2[+pl] á ra/ré w X+ T + M/T + N/P
X a rá/reaé/raé n 3[+pl] á rá n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]
La distribució de les desinéncies en la classe [II] coincideix amb la que presenta el model de la
classe [I], A diferencia del que succeeix en altres zones del domini catalá, no s’observa la
tendencia en el verb batre, almenes en les dades d’Alcover, a incorporar una epéntesi vocálica
entre el grup consonántic tr.

(142)
119-124/126-
128/130-131

132 125 129 119-124/126-
128/130-131

132 125 129

batré batré batré batré bawré bawré bawré bawré
batrás batraés batrás batreaés bawrás bawrtés bawrás bawreaés

batrá batraé batrá batreaé bawrá bawraé bawrá bawreté

batram batram batrém batram bawram bawram bawrém bawram

batraw batraw batréw batraw bawraw bawraw bawréw bawraw

batrán batraén batrán batretén bawrán bawrtén bawrán bawretén

123
Vegeu Alcover (BDLC, XI, 54), peí que fa a Ies realitzacions de Binissalem, on tota [á] (tónica) es pronuncia

[é]-

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles. 12'7. Ariany, 128. Sineu. 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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Resum

RF Classe [II] RS
arrel tema m/1 n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X ré i[-Pi] ré X+ M/T
X rá/reaé/raé s 2[-pl] rá Z X+ M/T + N/P
X rá/reaé/raé 3[-pl] rá X+ M/T
X rá/re m l[+pl] rá/ré m X+ M/T + N/P
X rá/re w 2[+pl] rá/ré w X+ M/T + N/P
X rá/reaé/raé n 3[+pl] rá n X+ M/T + N/P

Classe [III]
Com s’ha comentat anteriorment, tret de la marca de classe léxica, hi ha una coincidencia total

en la realització del futur en les tres classes verbals.

(143)
119-121/123-
124/127-

128/130-131

125 129 132 119-124/126-
128/130-131

125 129 132

dormiré durmiré durmiré durmiré partiré partiré partiré partiré
dormirás durmirás durmireaés durmiraés partirás partirás partireaés partiraés
dormirá durmirá durmireaé durmiraé partirá partirá partireaé partiraé
dormirám durmirém durmirám durmirám partirám partirém partirám partirám
dormiráw durmiréw durmiráw durmiráw partiráw partiréw partiráw partiráw
dormirán durmirán durmireaén durmiraén partirán partirán partireaén partiraén

Resum

RF Classe flll] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i ré i[-Pi] i ré X+ M/T
X i rá/reaé/raé s 2[-Pl] í rá Z X+ M/T + N/P
X i rá/reaé/raé 3[-pl] i rá X+ M/T
X i rá/rs m l[+pl] i rá/ré m X+ M/T + N/P
X i rá/re w 2[+pl] i rá/ré w X+ M/T + N/P
X i rá/reaé/raé n 3[+pl] i rá n X+ M/T + N/P

Models verbals: futur

Classe [I]: dos models Classe [II]: dos models Classe [III]: dos models
119-124/126-132 125 119-124/126-132 125 119-124/126-132 125

áré áré ré ré iré iré

áráz áráz ráz ráz irás irás

árá árá rá rá irá irá

árám árém rám rém irám irém

áráw áréw ráw réw íráw iréw

árán árán rán rán irán irán
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Processosjonologics

1. Reducció vocálica de la serie anterior: e, 8, a —4 9 / [-accent]

2. Ensordiment d’obstruents fináis

3. Palatalització de /a/ > [ése] en síl-laba tónica (localitat 129)

4. Palatalització de /a/ > [sé] en síl-laba tónica (localitat 132)

2.5.1.2.5. Condicional

Classe [I]
Només una part de les realitzacions de les vocals fináis d’l[-pl] i 3[-pl] coincideixen amb les
que presentaven el mateix context a l’imperfet d’indicatiu. Aquesta manca d’acord confirma el
fet que les dades van ser sistematitzades sense ser contrastades mútuament i probablement en
períodes temporals diferents.

Les desinéncies del condicional són comunes en les tres classes verbals —c£ (144), (145a),

(145b), (146a), (146b)—, com ho explicita el mateix recull de LaFV'. La solució amb [e] de
Sineu-128 es considera, com s’ha indicat en la descripció de l’imperfet d’indicatiu, que prové
d’una realització fonológica /a/, que pot tancar-se en [e] en determinats contextos.

(144)
119/129-132 120/123 121 122/126 124 125 127

cantaría kantaría/kantaríé kantaría kantarío kantarío/kantaría kantaría kantarie

cantarías kantarías kantarías kantarías kantarías kantarías kantarías

cantaría kantaría kantaría kantarío kantarío kantaría kantaría

cantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam kantaríam

cantaríaw kantaríaw kantaríaw kantaríaw kantaríaw kantaríaw kantaríaw

cantarían kantarían kantarían kantarían kantarían kantarían kantarían

128

kantarie

kantaries

kantarie

kantaríem

kantariew

kantaríen
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Resum
RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p tema m/1 n/p Estructura morfológica
X 3 rís/rís/ríe/ríé/río/rÍD i[-Pi] á rís X + T + M/T
X 3 rís/ríe s 2[-pl] á rís z X+ T + M/T + N/P
X 3 rís/rís/ríe/ríé/rio 3[-pl] á flS X+ T + M/T
X 3 rís/ríe m l[+pl] á fÍ3 m X+ T + M/T + N/P
X 3 rís/ríe 2[+pl] á rís w X+ T + M/T + N/P
X 3 rís/ríe n 3[+pl] á rís n X+ T + M/T + N/P

Classe [II]

(145a)
119/121/129-132 120/123 122/126 124 125 127 128

bstrís bstrís/bstríé bstrío bstrío/bstrío bstrís bstríe bstríe

bstríss bstríss bstríss bstríss bstríss bstríss bstríes

bstrís bstrís bstrío bstrío bstrís bstrís bstríe

bstrísm bstrísm bstrísm bstrísm bstrísm bstrísm bstríem

bstrísw bstrísw bstrísw bstrísw bstrísw bstrísw bstríew

bstrísn bstrísn bstrísn bstrísn bstrísn bstrísn bstríen

(145b)
119/121/129-132 120/123 122/126 124 125 127 128

bswrís bswrís/bswríé bswrío bswrís/bswrío bswrís bswríe bswríe

bswríss bswríss bswríss bswríss bswríss bswríss bswríes

bswrís bswrís bswrío bswrío bswrís bswrís bswríe

bswrísm bswrísm bswrísm bswrísm bswrísm bswrísm bswríem

bswrísw bswrísw bswrísw bswrísw bswrísw bswrísw bswríew

bswrísn bswrísn bswrísn bswrísn bswrísn bswrísn bswríen

Resum
RF Classe [II] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X rís/rís/ríe/ríe/río/río i[-pi] rís X+ M/T
X rís/ríe s 2[-pl] rís z X+ M/T + N/P
X rís/ría/ríe/ríe/río 3[-pl] rís X+ M/T

X rís/ríe m l[+pl] fÍ3 m X+ M/T + N/P

X rís/ríe w 2[+pl] fÍ3 w X+ xM/T + N/P

X rís/ríe n 3[+pl] rís n X+ xM/T + N/P
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Classe [III]

(146a)
119/121/129

-132
120/123 124 127 128 122/126 125

dormiría dormiría/dormiríé dormirío/dormirío dormirle dormirle durmirío durmiría

dormirías dormirías dormirías dormirlas dormirles durmirlas durmirlas

dormiría dormiría dormirlo dormirla dormirle durmirío durmiría

dormiríam dormiríam dormiríam dormiríam dormirlem durmiríam durmiríam

dormiríaw dormiríaw dormiríaw dormiríaw dormirlew durmiriaw durmiriaw

dormirían dormirían dormirían dormirían dormiríen durmirian durmirian

(146b)
119/121/129-132 120/123 124 127 128 122/126 125

partiría partiria/partirié partirio/partirio partirle partirle partirlo partiría
partirías partirías partirías partirías partirles partirías partirías
partiría partiría partirlo partiría partirle partirlo partiría
partiríam partiríam partiríam partiríam partiriem partiríam partiríam
partiríaw partiríaw partiríaw partiríaw partiriew partiríaw partiríaw
partirían partirían partirían partirían partirien partirían partirían

Resum

RF Classe [III] RS
arrel tema m/t n/p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 1 ría/ría/ríe/rié/río/río i t-pi] i ría X+ M/T
X 1 ría/ríe s 2[-pl] i ría z X+ M/T + N/P
X 1 ría/ria/rie/rié/rio 3[-pl] i ría X+ M/T
X i ría/ríe m l[+pl] í ría m X+ M/T + N/P
X 1 ría/ríe w 2[+pl] í ría w X+ M/T + N/P
X 1 ría/ríe n 3[+pl] i ría n X+ M/T + N/P

Models verbals: condicional

Un model per a cada classe
Classe [I] Classe [II] Classe [III]

119-132 119-132 119-132

árla ría iría

árlaz ríaz Irlaz

árla ría iría

árlam ríam Iríam

árlaw ríaw írlaw

árlan rían Irían

Processosfonologics
1. Reducció vocálica de la serie anterior: e, 8, a —> 9 / [-accent]

2. Ensordiment d’obstruents fináis
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3. Palatalització de /a/ > [éae] en síl-laba tónica (localitat 129)

4. Palatalització de /a/ > [aé] en síl-laba tónica (localitat 132)

Processos optatius:
- Anteriorització de /a/ (—> [é]) en síl-laba átona i en posició final
- Nasalització de hl (—> [a]) en síl-laba átona i en posició final
- Velarització de hl (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final
- Velarització de /a/ (—>[5]) en síl-laba átona, en posició final
- Palatalització de /a/ (—> [e]) en síl-laba átona, en posició final o seguida de consonant i precedida de

palatal o velar

2.5.1.2.6. Present d’indicatiu

Classe p]
Les formes de present d’indicatiu en les diferents varietats mallorquines compten amb
divergéncies de tipus fonétic —cf. (147). D’una banda, en relació amb la realització de la vocal

temática /á/; d’una altra, en relació amb la pronuncia de la vocal final de 3[-pl], que, en

algunes localitats, pot experimentar una nasalització o una labialització amb nasalització.

(147)
120-121/123-124/127 122/126 125 128 129 119/130-131 132
kánt kánt kánt kaént ceaént cánt caént

kántas kántas kántas kaéntas ceaéntas cántas caéntas

kánta kánta/kántó kánta/kánta kaénta cesénta cánta caénta

kantám kantám kantám kantám canteaém cantám cantaém

kantáw kantáw kantáw kantáw canteaéw cantáw cantaéw

kántan kántan kántan kaéntan ceaéntan cántan caéntan

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X i r-pii X

X a s 2[-pl] a z X+ M/T + N/P
X a/a/ó 3[-pl] a X+ M/T
X á/eaé/aé m l[+pl] á m X+ M/T + N/P

X á/eaé/aé w 2[+pl] á \v X+ M/T + N/P
X a n 3[+pl] 3 n X+ M/T + N/P
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Classe [II]
Les dades de (148a) manifesten, d’una banda, en el model sense extensió, una aHomorfia en la
realització de la vocal tónica del radical; d’una altra, una divergencia de tipus morfológic en els

segments temárics /a/~/é/, que ja s’havia constatat en les realitzacions del futur a Binissalem-
125. L’alternanca també es present en l’arrel tónica del verb beure.

(148a)
119-124/126-128/130-131 125 129 132

bát bát beaét baét

báts báts beaéts baéts

bát bát beaét baét

batam batém batam batam

bataw batéw bataw bataw

bátan bátan beaétan baétan

L’alteman^a /á/~/é/ també tindrá lloc —i amb un espectre més ampli— en terres

menorquines. Ambdós resultáis semblen manifestar el pas de la /a/ tónica a [e] en alguns
indrets del balear. Alcover (1908c: 218) i Molí (1932) fan la relació de les localitats balears que

han substitui't [á] per [é]: Binissalem, Alaró, Lloseta, Biniamar (Mallorca); Maó, Alaior,

Fomells, es Mercadal (Menorca); Sant Antoni, Sant Josep, Sant Agustí, Sant Caries, Sant Jordi
de ses Salines (Eivissa). En altres localitats hi ha vacil-lacions entre els dos sons: a Porreres

(Mallorca), a Sant Rafel (Eivissa) i a la vila d’Eivissa és troba el so nou al barri de “La

Penya”.124 Veny (1973: 309) considera que l’origen d’aquesta articulado és moderna. A més de

la fluctuado ([é] els joves, [á] els vells) en els punts citats, s’han recollit els testimonis de

persones d’edat que havien viscut aquesta transformado vocálica i sembla que no es remunta,

a les Balears, més enllá del segle XIX. Aquesta evolució sembla que és independent del caíala
continental.125

Veny atribueix el canvi a dos factors: un de fonétic i l’altre de fonológic. El primer fa
referencia a la proximitat fonética de les dues realitzacions. Alcover (1908c: 218) ja parlava
d’una correlació i d’un parentiu proper entre aquests dos sons. Badia (1984: 92) indica que la

[á] balear, que s’articula sense elevado de la part predorsal o postdorsal de la llengua i amb una

certa obertura, es pot avancar lleugerament i palatalitzar-se per donar lloc a una vocal oberta.
Peí que fa al factor de carácter fonológic, sembla que, en mots del mateix Veny (1973: 310), el

124 Yegeu Molí (1991: 74).
125 Yegeu Yeny (1977: 12).
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que afavoreix el pas de [á] a [é] és el fet que el so neutre “no era necessari al sistema; hi havia

poca rendibilitat fonológica; és a dir, el nombre de parells de mots on rhomofonia és evitada

per l’oposició [á] / [é] és molt restringit. Només hi una quinzena”.

Recasens (1996: 107) considera que, almenys a Mallorca, aquesta modificació és el resultat
d’una evolució fonética espontánia provocada per factors estructuráis; és a dir, peí baix
rendiment de l’oposició /a/ - /e/, situació similar a la que es va esdevenir en caíala antic. Com
es veurá posteriorment, els indrets que presenten aquesta alternaba són el camp de Tilla
d’Eivissa (Alcover 1908c), la meitat oriental de Menorca (amb inclusió de Maó (Molí 1932)), i

alguns pobles prop d’Inca, a la zona septentrional central de Tilla de Mallorca (Bibiloni 1983).

Segons Recasens, el canvi és relativament recent perqué a molts dels indrets citats perviuen [o]

entre els parlants d’edat avancada i [e] entre els parlants joves.

Peí que fa al model amb extensió —cf. (148b)—, el verb beure presenta la mateixa alternanca

que s’observava en la subclasse anterior en relació amb la vocal temática d’l,2[+pl] i que es

repeteix en la vocal de Tarrel. Addicionalment, Tarrel pot experimentar una labialització [bow]-

[bov], que ja s’havia constatat parcialment en Tinfinitiu. Finalment, l,2[+pl] presenten una

arrel [boj],126 la qual adjunta els segments relacionats amb nombre/persona que s’aplicaven en

la llengua antiga —[m] (l[+pl]) i [s] (2[+pl]). No hi ha vocal temática, perqué, a diferéncia de

l’imperfet d’indicatiu, no es pot considerar que existeix un tema /í/ en el present d’indicatiu,
atés que es tracta d’un verb de la classe [II].

Les realitzacions de 3[+pl] presenten sempre —tret de Binissalem-125— un radical acabat en
consonant labiodental, que sembla explicable (Recasens 1996: 302) per Televat rendiment de
Tarticulació [v], que ha afavorit la preséncia d’aquesta consonant en lloc de la solució [w].

126 Com observa Wheeler (1982/1986: 559), els verbs de la classe [II] l’imperfet d’indicatiu dels quals és
rizotónic presenten, al seu tom, formes rizotóniques a l,2[+pl] del present d indicatiu. Históricament aqüestes
realitzacions es justifiquen per analogía ais resultats fonétics procedents de CREDIMUS > creym, CREDlTIS >
creyts i DOCÍMUS > dgm, DÜClTIS > de)ts, que es van estendre a verbs com caure, dirjer, riure, seun, treure, veure i
també beure.
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(148b)
119-120/130 129 131 132 121/126 122

bác bác bác bác bák bák

báws bóws báws bóws báws/bóws bóws

báw bów báw bów báw/bów bów

bavám bájm/bavám/bovám bájm/bavám bájm/bovám bavám bavám

baváw bájs/baváw/bováw báj s/baváw bájs/bováw baváw baváw

bávan bóvan bávan bóvan bávan bávan/bóvan

123 124 125 127-128

bák bák bék bák

bóws báws/bóws béws/bóws báws

bów báw/bów béw/bów báw

bavám bavám bavém bavám

baváw baváw bavéw baváw

bóvan bávan/bóvan béwan bávan

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p p arrel tema m/1 n/p
X if-pn X

X s 2f-pll X Z

X 3[-pl] X

X á/é m l[+pl] X á/é m

X á/é w 2[+pl] X á/é w

X (3) n 3[+pl] X n

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X c/k i[-Pi] 9 X + E

X s 2f-pl] z X+ M/T + N/P
X 3[-pl] X+ M/T
X á/é/0 m l[+pl] á/é/0 m X+ M/T + N/P
X á/é/0 w/ s 2[+pl] á/é/0 w/z X+ M/T + N/P
X (3) n 3[+pl] n X+ M/T + N/P

Classe [III]
Les úniques discrepáncies que presenten les realitzacions del model sense extensió es troben
en la representado de l’arrel.

119. Podenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12”. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.



La DESCRIPCIÓ DELS MODELS REGULARS 455

(149a)
119-120 121/123/128 122/125-126 124/130 127 129127 131 132

dórm dóqk dórm dórm dórm/dóqk ddqk dónc/dórm dárm/dóqk
dóns dóns dóns/dórms dóns/dórms dóns/dórms dóns dóns dáns

dórm dórm dórm dórm dórm dórm dórm dórm
dormím dormím durmím dormím dormím durmím dormím durmím

dormíw dormíw durmíw dormíw dormíw durmíw dormíw durmíw
dormán dórmon dórmon dórmon dórmon dórmon dórmon dórmon

Peí que fa al model amb extensió128 —cf. (149b)—, l’allomorfia afecta, d’una banda,

l’increment, que en la la persona acaba sistemádcament en velar129 —el qual pot teñir també
una realització palatovelar—; d’una altra, la vocal tónica del mateix segment extensió pot

pronunciar-se [ó], de carácter majoritari, o [é], limitada a Binissalem-125 —cf. també les

realitzacions de la vocal temática.

(149b)
119/130 120/126 121-122/124/127 123/129/131-132 125 128

portóse portósk portósk portóse portésk portósk
portójs/portójos portójs/portójos portójs portójs portéjs portójs/portójes
portój" portój portój portój portéj portój
portím portím portím portím portím portím
portíw portíw portíw portíw portíw portíw
portójbn portójon portójon portójon portéjon portójen

La persona 2[-pl] inclou una solució despalatalitzada (/áj /) quan va seguida de fricativa, amb
la qual s’assimila, que alterna en alguns casos amb la realització palatal. En aquests resultats,
dones, no s’incorpora l’epéntesi vocálica. Tot i l’abséncia de dades nomináis sistemátiques,
algunes informacions succintes indiquen que les localitats on ocorre aquest fenomen formen
de la mateixa manera (amb [js]) el plural deis mots acabats en [j].130 Finalment, i en relació
amb la vocal epentética que s’incorpora entre l’extensió i els segments relacionáis amb

nombre/persona de 2[-pl] i 3[+pl], s’evidencia novament a Sineu-128 una realització

127
La realització [ó], que apareix a Son Servera i a Felanitx sembla que és el resultat d’una realització molt

oberta de /o/ —que també pot ocórrer en valencia— (Recasens 1996: 130), la qual motiva la solució esmentada.
Alcover (BDLC XI, 37) es fa ressó d’aquesta obertura extrema, que afecta també la morfologia nominal.

128
La comparanca amb les realitzacions del verb bullir, manifesta, d’una banda, que aquest verb en cap moment

no adopta l’extensió palatal, pero sí que és susceptible, encara que sigui en convivencia amb la solució sense
extensió, d’incorporar un increment velar a l[-pl] (sa Pobla-121, Sóller-122: només amb increment velar; Palma-
130: ambdues solucions). El model que segueix, dones, el verb bulliré.n aquesta varietat és el de la classe sense
extensió palatal.

129 La presencia d’aquesta realització en els verbs de la classe [III], que Wheeler (1982/1986: 559) explica per
analogía ais verbs de la classe [II] amb increment velar, no implica cap altra modificació de classe en els verbs
d’aquesta conjugació.

1311 Cf. Alcover (1908c: 264).
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alternativa [e]. Aquest resultat fonétic, pero, no apareix en el model sense extensió,

possiblement perqué no esta precedit d’un segment palatal.
Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/1 n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X c/k/0 i[-Pi] g/0 X + (E)
X s 2[-pl] z X+ N/P
X 3[-pl] X

X í m l[+pl] í m X+ T + N/P
X í \v 2[+pl] í w X+ T + N/P
X (3) n 3[+pl] n X + N/P

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p E. morfológica
X ásc/ásk/ésk i[-Pi] ásk/ésk X + E

X áj/áJ7éJ (a.e) s 2[-pl] z X+ E + N/P
X m 3[-pl] m X+E

X í m l[+pl] í m X+ T + N/P
X í w 2[+pU í w X+ T + N/P
X ms (a.e) n 3[+pl] ms n X+ E + N/P

Models verbals: present d’indicatiu
Classe [TJ: un model Subclasse [II,-ext]: dos models Subclasse [II,+ext]: tres models
119-132 119-124/126-128-132 125 119-124/126-128/130 125 129/131-132

9 9 9
3Z z z z z z

3

ám ám ém ám ém m/ám
áw áw éw áw éw z/áw
sn n n n n n

Subclasse [III,-ext]: un model Subclasse [III,+ext]: dos models
119-132 119-124/126-132 125

ásk ésk
z áfz éjz

ím
áj ÉJ
ím ím

iw ,

iw1W

n

Processosfonol'ogks

ájn éjn

1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Inserció d’epéntesi

3. Palatalització de /a/ > [éas] en síl-laba tónica (localitat 129)

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12T. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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4. Palatalització de /a/ > [sé] en síl-laba tónica (localitat 132)
5. Despalatalització (localitats 119*,”' 120*, 121,122,123, 124, 125,126*, 128*, 129,130*, 131, 132).

Processos optatius:
- Nasalització de /a/ (—> [a]) en síl-laba átona i en posició ñnal

- Velarització de hl (—>[5]) en síl-laba átona, en posició final
- Palatalització de hl (—> [e]) en síl-laba átona, en posició final o seguida de consonant i precedida de

palatal o velar

2.5.1.2.7. Present de subjuntiu
Classe [I]
Les divergéncies observades en relació amb aquest temps en les diverses localitats de Mallorca
fan referencia, d’una banda, a 1’aHomorfia en el radical i, d’una altra, al comportament de la la

persona, que pot manifestar quatre solucions distintes: en primer lloc, l’abséncia del segment
relacionat amb mode/temps, que suposa l’adopció d’una realització comuna en la llengua

antiga i que posseeix la mateixa aparenca formal que la la persona del present d’indicatiu; en

segon lloc, la presencia del morf relacionat amb mode/temps [a] —Santa Margalida-123

compta alternativament amb les dues solucions—; en tercer lloc, l’ús del segment relacionat
amb mode/temps [i], que esdevé la solució majoritária,132 i Sineu-128 l’adopta en les persones

2,3 [-pl] i 3[+pl]; fmalment, l’aparició d’una variant labialitzada i nasalitzada, que prové,

possiblement, d’una vocal /a/. També es constata una divergencia de tipus morfológic peí que
fa a la representació dels segments relacionats amb tema.

(150)
119 129 130 131 132 120-121 122

cánt/cánti/cántya ceaénti cánti cánt/cánti caént/caéntija kánt/kánti kánti/kántiyo
cántis ceaéntis cántis cántis caéntijas kántis kántis

cánti ceaénti cánti cánti caéntija kánti kánti

cantám cantám cantám cantám cantám kantám kantám

cantáw cantáw cantáw cantáw cantáw kantáw kantáw

cántin ceaéntin cántin cántin caéntijan kántin kántin

líl L’asterisc indica que aqüestes localitats presenten simultániament solucions palatalitzades.
132 Cf. BDLC (XI, 36), en relació amb la introdúcelo entre el jovent de Son Sen-era del subjuntiu en [i], mentre

que els vells utilitzen [a].

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 1.2~. Ariany, 128. Sineu. 129. Son Sen-era, 130. Palma. 131. Manacor, 132. Felanitx.
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123 124 125 126 127 128

kánt/kánti/kántiya/iyi/ija kánti/kántiys kánt/kánti kánti/kántiyo kánti/kántiya kasnt/kaénti

kántiyas/kántis kántiyas kántis kántiyas/kántis kántis kaéntas

kánti/kántiya kántiya kánti kánti/kántiya kánti kaént

kantám kantám kantém ksntám ksntám ksntám

kantáw kantáw kantéw kantáw kantáw ksntáw

kántiysn/kántin kántiyan kántin kántiysn/kántin kántin kaéntan

Resum

RF Classe [I] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X 0/i i[-Pi] 0/i X + (M/T)
X i.i 3 i[-pi]
X íy 3/Í/0 i[-Pi] íg 3/Í X+ M/T
X i/a s 2[-pl] Í/3 2 X+ M/T + N/P
X i/iy 3 s 2[-pl] íg 3 Z X+ E + M/T + N/P
X i/0 3[-pl] i/0 X+ (M/T)
X ij/íy 3 3[-pl] íg 3 X+ E + M/T
X á/é m l[+pl] á/é m X+ T + N/P
X á/é w 2[+pl] á/é w X+ T + N/P
X i/a n 3[+pl] Í/3 n X+ M/T + N/P
X íj/iy 3 n 3[+pl] íg 3 n X+ E + M/T + N/P

Classe pi]
Les realitzacions de la subclasse sense extensió velar —cf. (151)— posen de manifest la
tendencia, constatada anteriorment en algunes localitats en el present de subjuntiu de la classe

P], a incorporar l’extensió velar [iy] no només en les tres persones del singular i en la tercera

del plural sino també a l,2[+pl] a Felanitx-132. Aquesta solució alterna amb una realització
sense increment.

Deixant de banda el polimorfisme radical, s’aprecia també una alternaba de tipus morfológic
en la vocal radical, amb una solució [é], que apareix sistemáticament a Binissalem-125. A

Felanitx-132, conviuen dues solucions ([á] i [é]), que semblen manifestar —almenys

aparentment— una discrepancia de tipus morfológic. Tanmateix, la solució temática amb [é]

podria relacionar-se amb el resultat del contacte amb el so palatal precedent. Per aquest motiu
no es considera una discrepancia morfológica sino fonética, com tampoc no ho és la solució

[e] que apareix en el segment relacionat amb mode/temps, a Sineu-128. És també de tipus
fonétic la realització labialitzada i nasalitzada que es registra a Esporles-126 a l,3[-pl]. Aquest
resultat alterna amb una forma sense extensió i amb el segment relacionat amb mode/temps

119. Pollenca, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12". Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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[s]. En canvi, és de tdpus morfológic l’alternan^a que apareix en el segment relacionat amb

mode/temps ([i]~[a]).

(151)
120-122/124 125 126 123/127 128 129 130

báti báti báti/bátiyó báti/bátiya báta/bátiye beaéti báti/bátiya/bátya
bátis bátis bátiyas/bátis bátiyas/bátis bátas/bátiyes beaétis bátijas/bátis
báti báti báti/bátiyo báti/bátiya báta/bátiye beaéti báti/bátiya/bátija
batám batém batám batám batam batam batam

batáw batéw batáw batáw bataw bataw bataw

bátin bátin bátiyan/bátin bátiyan/bátin bátan/bátiyen beaétin bátijan/bátin

119/131 132

báti/ bátija bátiya/bátija/baéti
bátijas/bátis bátijas
báti/ bátija bátija
batam batam/batijám/batijém
bataw bataw/batijáw/batijéw
bátijan/bátin bátijan

Peí que fa al model amb extensió —cf. (152)—, la presencia de l’increment velar, palatalitzat o
no, en funció de les localitats que experimenten aquest fenomen, és generalitzada. Es

produeixen, pero, altemances en la realització de la vocal temática, que presenta els mateixos
resultats que en el model sense extensió, i en el segment relacionat amb mode/temps, amb
dues realitzacions morfológiques /i/ i /a/. La darrera pot sofrir processos fonétics

complementaris quan es troba en posició final de mot: una nasalització a Binissalem-125 i una
labialització i nasalització consecutiva a Sóller-122, Esporles-126 i Ariany-127. Sineu-128
manifiesta també unes solucions átones amb [e], aquest cop sense la contrapartida amb [a]. En

darrer terme, cal fer constar la realització del radical amb [é] a Binissalem-125 i les

manifestacions fóniques altemants peí que fa a tema —[á] i [é]— de Felanitx-132.

(152)
119 120 121 122 123 124 125

bayi/bája bayi baya/bayi báya/báyi/báyó báyi/bája báya/báyi béya
báyis/bájas báyis bayas/bayis báyas/báyis báyas/báyis báyas/báyis bsyas
bayi/bája bayi baya/bayi báya/báyi/báyo báya/báyi báya/báyi béya
bajám bayám bayam bayám bajám bayám bajém
bajáw bayáw bayáw bayáw bajáw bayáw bajéw
bayin/bájan báyin báyan/báyin báyan/báyin báyan/báyin báyan/báyin béyan

119. Pollería, 120. Alcúdia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Ariany, 128. Sineu. 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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126 127 128 129 130/131 132

báyi/báyo báys/báyi báye báyi báyi/bájS bájs
báyss/báyis báyss/báyis báyes báyis báyss/báyis báyss
báyi/báyb báyo/báyi báye báyi báys/báyi báys
bsyám bsyám bsyém bajám bsjám bsjám/bsjém
bsyáw bsyáw bsyéw bajávv bsjáw bsjáw/bsjéw
báysn/báyin báysn/báyin báyen báyin báysn/báyin báysn

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/1 n/p p Estructura morfológica
X s/i i t-pi] s/i i[-pi] X + M/T

X íy 3/e/o i[-Pi] íg 3 i t-pi] X+ E + M/T
X ií 3 i[-Pi]
X Í/3 s 2[-pl] i/3 z 2[-pl] X+ M/T + N'/P

X y 3 s 2[-Pl] íg 3 z 2[-pl] X+ E + M/T + N/P

X iy 3/e s 2[-pl]
X Í/3 3[-pI] Í/3 3[-pl] X+ M/T
X y 3 3[-pl] íg 3 3[-pl] X+ E + M/T
X íy s/e/d 3[-pl]
X á/é m l[+pl] á/é m l[+pl] X+ T + M/T + N/P
X y á/é m l[+pl] íg á/é/é m l[+pl] X+ E + T +M/T + N/P

X á/é w 2[+pl] á/é/é w 2[+pl] X+ T + M/T + N/P
X

y á/é w 2[+pl] >g á/é w 2[+pl] X+ E + T +M/T + N/P
X i/s n 3[+pl] i/s n 3[+pl] X+ M/T + N/P
X y 3 n 3[+pl] ¡g 3 n 3[+pl] X+ E + M/T + N/P
X íy s/e n 3[+pl]

RF Subclasse [II,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X Y s/i/á/e/o i t-pi] g s/i X + E + M/T
X 1 3 i[-Pi]
X y s/e/i s 2[-pl] g s/i z X+ E + M/T + N/P
X ) 3 s 2[-pl]
X Y 3/e/i/á/o/5 3[-pl] g 3/Í X+ E + M/T
X i 3 3[-pl]
X íy á/é m l[+pl]
X y á/é/é m l[+pl] g á/é/é m X+ E + T + N/P

X iy á/é \v 2[+pl]
X y á/é/é w 2[+pl] g á/é/é w X+ E + T + N/P

X y s/e/i n 3[+pl] g s/i n X+ E + M/T + N/P
X j 3 n 3[+pl]

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles. 12”. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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Classe [III]
En la subclasse sense extensió —cf. (153a)—, les discrepáncies que s’observen entre les
diverses localitats afecten, en primer lloc, el radical, que, deixant de banda la possibilitat que la
vocal [ó] experimenti la reducció a [u] en sü laba átona, ocasionada per diversos factors, pot

experimentar una assimilació en contacte amb la consonant velar següent. En segon lloc,
Tincrement velar, que s’adjunta en quasi totes les varietats (tret d’Alcúdia-120 i Son Servera-

129), pot adoptar, com en altres temps, una versió palatalitzada. En tercer lloc, la vocal
temática presenta l’alternanca habitual [é] i [5], Sineu-128 i Felanitx-132, pero, manifesten una

vocal temática [é]. Com s’ha esmentat anteriorment, aquesta realització respon a un fenomen
detectat per Alcover (BDLC XI, 46-47), segons el qual tota [á] darrere sons palatals i velars es

pronuncia [é]: [pa3és] (pagés), [parajéw], [mariéto], [ujét], [Aétro] (lletra). Finalment, els

segments relacionats amb mode/temps manifesten l’alternan9a /i/~/a/, la darrera amb les
variants nasalitzada i labialitzada, que es constaten també en la descripció de les altres classes.

Aquest mateix fenomen té lloc tant a Sineu com a Felanitx.

(153a)
119 120 122 123 124

dórmi/dármija dórmi dármi/dórmiya dórmi/dórmija dórmi/dórmiya
dármijas/dórmis dórmis dórmiyas/dármis dórmijas/dórmis dórmiyas/dórmis
dármi/dórmija dórmi dármi/dórmiyd dórmi/dórmija dórmi/dórmiya
dormijám dormiyam durmiyam dormiyam dormiyam
dormijaw dormiyaw durmiyaw dormiyaw dormiyaw
dórmijan/dármin dórmin dármiyan/dórmin dórmijan/dármin dármiyan/dórmin

125 126 127 129 121

dórmi/dórmiya dórmi/dármiya/dórmiyo dórmi/dórmiya dórmi dármi/dágga/dáijgi
dórmiyas/dórmis dórmiyas/dórmis dórmiyas/dórmis dórmis dórmis/dággas/dággis
dórmi/dórmiya dórmi/dármiya/dórmiyo dórmi/dórmiya dórmi dármi/dágga/dóggi
durmijém durmiyam dormiyam durmijám dormiyam
durmijéw durmiyaw dormiyaw durmijáw dormiyaw
dármiyan/dórmin dármiyan/dórmin dármiyan/dórmin dórmin dármin/dóggan/dóggin

128 130/131 132

dármi/dórmiye/dógge/dóggi dórma/dármi/dórmija dórma/dármija
dármiyes/dórmis/dógges/dóggis dórmas/dármijas/dórmis dármas/dármijas
dórmi/dórmiye/dágge/dággi dórma/dórmi/dórmija dórma/dórmija
dormiyém dormijám durmijém
dormiyéw dormijáw durmijéw
dármiyen/dórmin/dággen/dóggin dórman/dórmijan/dórmin dórman/dórmijan

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12". Arianv, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.



462 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALÁ A COMENgAMENTS DE SEGLE

La subclasse amb extensió133 —cf. (153b)— presenta a l,2,3[-pl] i a 3[+pl] Pincrement [sk],

que pot comptar en algunes localitats amb una versió palatalitzada. S’observen les alternances
ja indicades en relació amb la vocal temática i amb els segments corresponents a mode/temps.
Cal destacar que les dues persones del plural reben en totes les localitats Pincrement velar [iy].
I és necessari remarcar, a més, la presencia freqüent de solucions alternatives en un mateix
indret.

(153b)
119 123 121/124 125 126

partasca/partaski
partascas/partaskis
partasca/partaski
partijam
partijaw
partascan/partaskin

partasca/partaski
partascas/partaskis
partasca/partaski
partiyám
partiyaw
partascan/partaskin

partaska/partaski
partáskas/partáskis
partaska/partaski
partiyám
partiyaw
partaskan/partaskin

partéska/partéski
partéskas/partéskis
partéska/partéski
partijém
partijéw
partéskan/partéskin

partaski/partaskó
partáskas/partáskis
partáski/partásko
partiyám
partiyaw
partaskan/partaskin

127 128 129-132 120 122

partaska/partaski partáske/partáski partásca/partáski partáski partáski/partásko
partáskas/partáskis partáskes/partáskis partáscas/partáskis partáskis partaskas/partáskis
partaska/partáski partáske/partáski partásca/partáski partáski partáski/partásko
partiyám partiyém partijám partiyám partiyám
partiyáw partiyéw partijáw partiyáw partiyáw
partáskan/partáskin partásken/partáskin partáscan/partáskin partáskin partáskan/partáskin

Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X a/i i t-pi] a/i X + M/T
X g a/e/i i[-Pi] g a/i X+ E + M/T
X iY a/a/e/6 i[-pi] íg a X+ E + M/T

X ij a i[-Pi]
X i/a s 2[-pl] i/a z X+ M/T + N/P
X g a/e/i s 2[-pl] g a/e/i z X+ E + M/T + N/P
X y a s 2[-pl] íg a z X+ E + M/T + N/P
X iy a/e s 2[-pl]
X i/a 3[-pl] i/a X+ M/T
X g a/e/i 3[-pl] g a/i X+ E + M/T
X i) a 3[-pl] íg a X+ E + M/T
X iy a/e/a/e/o 3[-pl]
X iy á/é m l[+pl]
X y á/é/é m l[+pl] íg á/é/é m X+ E + T + N/P

133 El verb bullir, pot incorporar, segons la localitat —cf. LaFl \ III, 211-212, dos tipus d’extensió velar: en [y] i
en [iy], que en alguns indrets pot alternar amb la solució sense extensió. Tot i la presencia de l’increment velar,
l’abséncia de l’extensió palatal motiva que, peí que fa a les realitzacions del present de subjuntiu, el verb bullir
s’emmarqui en la classe [III,-ext].

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma. 131. Manacor, 132. Felanitx.
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X ¡Y á/é W 2[+pl]
X y á/é/é w 2[+pl] ¡9 á/é/é \v X+ E + T + N/P
X i/a n 3[+pl] i/a n X+ E + N/P
X 9 a/e/i n 3[+pl] g a/i n X+ E + M/T + N/P
X y a n 3[+pl] ig a n X+ E + M/T + N/P
X íy a/e n 3[+pl]

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel ext tema m/t n/p p ext tema m/t n/p Estructura morfológica
X ase a i [pi] ásk i/a X + E + M/T
X ásk a/e/i i[-Pi] ésk i/a X + E + M/T
X ésk i/a 2[-Pl]
X ésk i/a s 2[-pl] ésk i/a 2 X + E + M/T + N/P
X ásk a/6 s 2[-pl] ásk a Z X + E + M/T + N/P
X ésk i 3[-Pl] ésk i X + E + M/T
X ásk a/o 3[-pl] ásk a X + E + M/T
X iY á/é m l[+pl]
X y á/é/é m l[+pl] ig á/é/é m X + E + T + N/P
X íy á/é w l[+pl]
X ij á/é/é w 2[+pl] ig á/é/é w X + E + T + N/P
X ésk i/a n 3[+pl] ésk i/a n X + E + M/T + N/P
X ásk a/ó n 3[+pl] ásk a n X + E + M/T + N/P

Models verbals

Classe [I]:
119

nou mode

129-130

s

124/127/132 120-121/131 122 125 128 123 126

0/i/iga i 0/iga 0/i i/iga 0/i 0/i 0/i/iga/igi i/iga
iz iz igaz iz iz iz az igaz/iz iz/igaz
i i iga i i i 0 iga/i i/iga
ám ám ám ám ám ém ám ám ám

3W áw áw áw áw éw áw áw áw

in in igan in in in an igan/in in/igan

Subclasse [II,-ext]: 5 models
120-122/124/129 125 119/123/126-

127/130-131
128 132

i i i/iga a/iga iga/i
iz iz igaz/iz az/igaz igaz
i i i/iga a/iga iga
ám ém ám ám ám/igám
áw éw áw áw áw/igáw
in in igan/in an/igan igan

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 127. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma. 131. Manacor, 132. Felanitx.



464 VARIACIÓ I ESTRUCTURA DEL VERB CATALÁ A COMEN^AMENTS DE SEGLE

Subclasse [II,+ext]: 4 models
119/121-124/126-127/130-131 120/129 125 128/132

gi/ga gi ga ga

giz/gaz gíz gaz gaz

gi/ga gi ga/gi ga

gám gám gém gám
gáw gáw géw gáw
gin/gan gin gan gan

Subclasse [III,-ext]: 7 models
119/122-124/126-127 120/129 125 121 128

i/iga i i/iga i/ga/gi i/ige/ge/gi
igaz/iz iz igaz/iz iz/gaz/giz igez/iz/gez/giz
i/iga i i/iga i/ga/gi i/ige/ge/gi
igam igam igsm igam igém
igáw igaw igéw igáw igéw
igan/in in igan/in in/gan/gin igen/in/gen/gin

130/131 132

a/i/iga a/iga
az/igaz/iz az/igaz
a/i/iga a/iga
igam igém
igáw igéw
an/igan/in an/igan

Subclasse [III,+ext]: 3 models
119/121-124/126-132 125 120

áska/áski éska/éski áski

áskaz/áskiz éskaz/éskiz áskiz

áska/áski éska/éski áski

igám igém igám
igáw igéw igáw
áskan/áskin éskan/éskin áskin

Processosfonología
1. Ensordiment d’obstruents fináis

2. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
3. Palatalització de les oclusives velars: c, j (localitats 119, 125, 126, 127, 129,130, 131, 132)

Processos optatius:
- Nasalització de hl (—> [o]) en síl-laba átona i en posició final
- Velarització de hl (—>[5]) en síl-laba átona, en posició final
- Palatalització de hl (—> [e]) en síl-laba átona, en posició final o seguida de consonant i precedida de

palatal o velar

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Artá, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12". Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera. 130. Palma. 131. Manacor, 132. Felanitx.
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2.5.1.2.8. Imperatiu
Classe [I]
Al marge de l’aHomorfia en el radical i en la vocal temática, els morfs relacionats amb

mode/temps de 2[-pl] —cf. (154)— experimenten diversos tipus d’alternan9a de carácter
fonétic, alguns dels quals s’han evidenciat en descriure les realitzacions del present d’indicatiu.
Cal distingir, a mes, peí que fa ais segments relacionats amb tema, l’alternanca de tipus

morfológic que presenta 1 [+pl] i la de tipus fonétic en relació amb la vocal /á/, que s’observa
a 2[+pl] —cf. els resultáis de Son Servera-129 i de Felanitx-132.

(154)
119 120-123 121/124/127 122/126 125 128 129 130-131 132

cánta kánta/kánté kánta kánto kánta/kánta kaénta ceaénta cánta caénta

cantam kantám kantám kantám kantém kantám cantám cantám cantám
cantáw kantáw kantáw kantáw kantáw kantáw canteaéw cantáw cantáw

Resum

RF Classe [I] RS
arrel tema m/t n/p p tema m/t n/p Estmcmra morfológica
X a/a/é/o 2[-pl] a X + M/T
X á/é m l[+pl] é/á m X + T + N/P
X á/eaé/aé w 2[+pl] á w X + T + N/P

Classe [II]
La subclasse sense extensió —cf. (155a)— presenta una alternanca de carácter fonétic peí que
fa a l’arrel i una alternanca de carácter morfológic peí que fa al segment temátic. La subclasse
amb extensió manifesta la mateixa aMomorfia en el radical que ja s’havia constatat en el

present d’indicatiu i l’adjunció del segment extensió —palatalitzat o no— solament a l[+pl].
Per la seva banda, 2[+pl] pot presentar de manera alternativa la forma antiga [bá/éjs], que

apareixia en el present d’indicatiu.

(155a)
119-124/126-128/130-131 132 125 129

bát baét bát betét

batam batam batém batam

bataw bataw batéw bataw

(155b)
119/130-131 132 120 121 122 123-124/126 125

baw

bajám
bavaw

bów

bajam
báj s/bavaw/bovaw

bayam
bavaw

baw/bów

bavam

bavaw

bów

bayám
bavaw

baw/bów

bayám
bavaw

béw

bayém
bavéw/béjs

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12A Ariany, 128. Sineu, 129. Son Servera, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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127 128 129

báw báw bów

bayám bayém bajám
baváw baváw bájs/bováw

Resum

RF Subclasse [II,-ext] RS
arrel tema m/1 n/p p tema m/t n/p Estructura morfológica
X 2[-pl] X

X á/é m l[+pl] á/é m X + T + N/P
X á/é w 2[+pl] á/é w X + T + N/P

RE Subclasse [II,+ext' RS

arrel ext tema m/1 n/p P ext tema m/1 n/p Estructura morfológica
X 2[-pl] X

X 0/j á m l[+pl] 0/J á m X + T + N/P
X Y á/é/é m l[+pl] Y á/é/é m X +E + T + N/P
X á/é w 2[+pl] á/é w X + T + N/P
X 0 s 2[+pl] 0 s X + N/P

Classe [III]
La subclasse sense extensió —cf. (156a)—, a diferencia de la subclasse amb extensió134 —cf.

(156b)—, manifesta una tendencia a adquirir, de manera alternativa, un increment velar [iy] a

l,2[+pl]. D’altra banda, el segment palatal a [III,+ext] presenta una alternaba de tipus

morfológic (/áJV~/éjV).
(156a)
119-121/127-
128/130-131

125/132 123 124 126 129

dárm dárm dárm dárm dárm dárm

dormim durmím dormiYám dormím/dormiYám durmím/durmiYám durmím

dormíw durmiw dormiw dormiw durmiw durmiw

(156b)
119-124/126/132 127-131 125

partáj partím partéj"
partím partíw partím
partíw partíw

134 El verb bullir no presenta en cap localitat un increment velar.

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Arta, 125. Binissalem, 126.
Esporles, 12~. Ariany, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma, 131. Manacor, 132. Felanitx.
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Resum

RF Subclasse [III,-ext] RS
arrel Ext tema m/t n/p p Ext tema m /1 n/p
X 2[-Pl]
X í m ir+pn í m

X »Y á m 2[+pl] ¡Y á m

X í w 2[+pl] >' w

RF Subclasse [III,+ext] RS
arrel Ext tema m/t n/p p Ext tema m/1 n/p
X áf/éj 2[-pl]
X í m l[+pl] í m

X í w 2[+pl] í w

X 2[+pl]

Models verbals: imperatiu
Classe [T¡: 2 mode s Subclasse [II,-ext]: 2 models
119-124/126-132 125 119-124/126-132 125

3 a

ám ém ám ém

áw áw 3W éw

Subclasse [II,+ext]: 4 models
119/122-124/126-128/130-131 129/132 121 125 120 (inc)

gam gám ám gém gám
áw z/áw áw éw/z áw

Subclasse [III,-ext]: 3 models Subclasse [III,+ext]: 2 models
119-121/125/127-128/129-132 123 124/126 119-124/126/132 125 127-131 (inc)

im gám im/gám
Rf
im

éj
im partím

1W iw iw iw iw partíw

Processosfonología
1. Espirantització d’oclusives sonores mediáis
2. Palatalització de les oclusives velars: c, j (localitats 119, 125,126, 127,129,130,131,132)

3. Palatalització de /a/ > [ése] en síl-laba tónica (localitat 129)

4. Palatalització de /a/ > [sé] en síl-laba tónica (localitat 132)

Processos optadus:
- Anteriorització de /a/ (—> [é]) en síl-laba atona i en posició final
- Nasalització de /o/ (—> [si]) én síl-laba átona i en posició final
- Velarització de /a/ (—> [o]) en síl-laba átona, en posició final

119. Pollenca, 120. Alcudia, 121. sa Pobla, 122. Sóller, 123. Santa Margalida, 124. Artá, 125. Bimssalem, 126.
Esporles, 12_. Arianv, 128. Sineu, 129. Son Sen-era, 130. Palma. 131. Manacor. 132. Felanitx.
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Síntesi

Del comportament general deis verbs model del mallorquí i de la incidencia deis diversos
increments en cadascuna de les classes verbals es poden extreure les conclusions següents:

La classe [I] presenta una extensió velar en el present de subjuntiu (cantiga). Alguns indrets
(Pollera, Sóller i Ariany) l’adopten solament a 1 [-pl]. Altres (Santa Margalida i Esporles) la
manifiesten, altemant amb solucions sense extensió, a l,2,3[-pl] i 3[+pl]. Altres localitats (Arta),
encara, només presenten resultats amb increment en les persones esmentades com a solució
única, sense cap mena de contrapartida.

Les dades examinades semblen suggerir que aquest segment acompleix la fundó d’evitar el
sincretisme que es podria produir en els casos d’identitat formal entre la la persona del

present d’indicatiu i la la persona del present de subjuntiu. Aquest fet explica la incorporado
de l’extensió només a 1 [-pl] en alguns indrets i la previsible extensió a la resta de persones, tret

d’l,2[+pl], peí fet que aqüestes formes del plural ja contenen dues vocals temátiques diferents:

/á/ en el present d’indicatiu; /á/, i en algún cas /é/, en el present de subjuntiu.

És interessant de constatar, com ja s’ha comentat en altres punís d’aquesta descripció, que els

segments morfológics no solament cobreixen un determinat rol estructural sino que

paral-lelament poden desenvolupar altres valors funcionáis. Així, i a partir de les realitzacions
de la vocal temática deis presents —d’indicatiu i de subjuntiu— deis verbs de la classe [I] del

mallorquí —/á/~/á/ o /á/—/é/, segons la localitat— pot constatar-se que, a mes de
delimitar classes, és a dir, el valor cabdal de les vocals relacionades amb tema, poden, al seu
tom, i a través de llur contraposició, diferenciar els resultats —en els indrets que són
coincidents— del present d’indicatiu deis del present de subjuntiu. No resulta, dones, tan

estranya la presencia de les vocals temátiques /í/~/á/ en els verbs de la classe [III], observada
en algunes localitats valencianes, peí fet que la delimitació de la classe verbal es fa amb les
vocals temátiques própies de la classe corresponent, en aquest cas /í/, mentre que les altres
vocals —/á/, i en alguns indrets també /é/— poden desenvolupar una fundó distintiva de
carácter modal o temporal.

La postulado d’una jerarquia funcional entre les diverses vocals temátiques que caracteritzen
una classe verbal no és un fet banal. En el cas de la classe [III], en les varietats que presenten
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una vocal temática única, aquesta vocal assumeix la funció de marcador de classe, pero perd
aleshores la funció distintiva entre indicatiu, subjuntiu i imperatiu peí que fa ais presents —cf.
la coincidencia de formes compartim en els tres presents d’algunes varietats. Quant a les vocals

que caracteritzen la classe [I], per exemple, del dialecte oriental (/á/, /é/ i /é/), solament una

(/á/) adopta la funció estricta de delimitar classe verbal. Les altres dues no posseeixen el
mateix valor que Panterior peí fet que les mateixes vocals apareixen en l’inventari temátic de la
classe [II]; per tant, ni /é/ ni /é/ caracteritzen en exclusiva ni la classe [I] ni la classe [II].

Quant a Pincrement velar, en algunes varietats mallorquines, el paper adoptat per aquest

segment—distingir el present de subjuntiu de l’indicatiu— és assumit peí morí relacionat amb

mode/temps /i/ ([kánti]), que, tot i que pot coexistir amb la forma exempta de desinencia

([kánt]), que en aquest cas és coincident amb la del present d’indicatiu ([kánt]), s’estén

progressivament a les persones l,2,3[-pl] i 3[+pl] a través d’un període de convivencia amb la
vocal de mode/temps /a/.

S’ha dit que el morf relacionat amb mode/temps que caracteritza el present de subjuntiu és
/i/. Cal destacar, pero, que, en general, tret de Santa Margalida, que presenta una solució

múltiple a l[-pl] —0~/i/~/iga/~/igi/—, el segment relacionat amb mode/temps /a/ —i

no /i/— s’acostuma a associar amb Pincrement velar [ig]. Aquesta solució és lógica per raó

que el morf relacionat amb mode/temps /a/ és comú al present d’indicatiu i al present de

subjuntiu. El segment /a/ de Pindicatiu, des d’aquesta perspectiva, s’identifica amb

mode/temps, per la qual cosa, en no ser substituit per /i/, requereix un nou marcador que

distingeixi addicionalment els dos modes. Sembla que aquesta és, dones, la funció de
Pincrement velar, que, estructuralment, i com en les altres varietats que el manifesten, está
ubicat en la casella corresponent a extensió, pero distingeix funcionalment els presents dels
dos modes.

És novament aquesta funció que motiva la presencia del mateix increment velar /ig/ en el
present de subjuntiu dels verbs de la classe [II] (bcitigá). Curiosament, pero, solament Felanitx
Pinclou a l,2[+pl], probablement per distingir les dues persones del plural dels dos presents.
En la resta de localitats és possible la identitat formal peí que fa a l,2[+pl] d’ambdós temps,

sense interposar cap altre element discriminador —indicatiu, [batém] (Binissalem)~[batam]
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(arreu) / subjuntiu, [bstéw] (Binissalem)~[b3táw] (arreu). La voluntat d’evitar el sincretisme no

esdevé, dones, un criteri estable i general, atés que justifica només a mitges determinades
conductes divergents i, en tot cas, és aplicable al comportament particular de cada varietat. Es
tracta d’un criteri parcialment explicatiu i, per aquest motiu, les dades discrepants i el valor
distintiu que poden assumir els diversos marcadors s’han de valorar amb una certa cautela.

El segment velar, que defineix la subclasse [II,+ext], compta en mallorquí amb una distribució
general comuna a altees varietats dialectals. En aquesta varietat, l’increment s’estén també al
gerundi (beguent).

Les dues subclasses que componen la classe [III], al marge de incorporar o no l’extensió

palatal, presenten comportaments diferenciáis en relació amb l[-pl] del present d’indicatiu

([dárm]~ [dárk/c] / [psrtásc/kj—partésk]), pero alhora adopten una conducta totalment

coincident quant a la presencia de l’extensió /ig/ a l’imperfet de subjuntiu (dormignés / partigués)
i parcialment coincident en relació amb el present de subjuntiu —només a l,2[+pl] (dormigitem
/ partiguem).

Deixant de banda les característiques de l’increment palatal en mallorquí (/ásk/~/ésk/), que

alterna, segons la seva distribució en el paradigma verbal, amb altees realitzacions sense

l’element velar final (/ás/~/és/) en els verbs pertanyents a la subclasse [III,+ext], els verbs

que pertanyen a la subclasse [III,-ext] poden manifestar en algunes localitats la inserció d’un

segment velar a l[-pl], que funcionalment sembla distingir la la persona de la 3a en el present
d’indicatiu —cf. [dóqk] / [dórm]. Novament, aplicar el criteri d’evitar el sincretisme és útil en

aquesta subclasse, pero és inoperatiu en la subclasse [II,-ext], on coexisteix, almenys peí que fa
al verb batre, una solució única [bát] per a les dues persones d’aquest temps. Aquesta manca de
distinció també es fa evident en altees verbs de la classe [II] com rompre o perdre, per exemple.
La coincidencia formal entre les dues persones és efectiva en alguns verbs de la classe [III], tot
i presentar un radical susceptible d’admetre l’increment velar —cf. les realitzacions

majoritaries d’l[-pl] i 3[-pl] del present d’indicatiu [búA], [krúj], [kúj] enfront de les solucions

minoritáries, almenys en temps d’Alcover, amb increment velar a l[-pl] ([búAk], [krúsk],

[kújk]). Com en altees varietats, és previsible que es tracti d’un procés progressiu d’expansió
del segment velar, incipient a comencaments de segle, pero que ha anat prenent volada al llarg
d’aquest segle. La confrontado amb dades actuáis podria ratificar aquesta hipótesi.
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El capteniment de dormir, en relació amb l’adquisició de l’increment velar, a mes de trencar la
identitat entre les dues persones del plural dels presents d’indicatiu i de subjuntiu, materialitza
el fenomen d’expansió del segment velar a classes altres que la propia. No es pot menystenir, i
ja s’ha comentat en una altra ocasió, que la tendencia a la difusió de l’increment pot encara ser

facilitada per les característiques fonológiques del radical.

Cal destacar encara que en les dues subclasses de la classe [III] cap realització d’l,2[+pl] del

present de subjuntiu coincideix, a diferencia d’altres varietats, amb les mateixes persones del

present d’indicatiu—cf. subjuntiu: [dormiyám] / indicatiu: [dormím]. La distinció ve marcada

per la presencia de l’increment velar i, de retruc, per la incorporado de la vocal temática

corresponent a la classe [II], que, en balear pot ser, segons les localitats, /á/ o /s/.

Pensar en un possible tractament aglutinador de l’extensió i del tema en aquests casos (/igá/ i

/igé/) com a segments simultániament relacionats amb mode/temps és certament

problemátic des del punt de vista de la recurrencia de segments morfológics. Sembla que /á/ i

/é/ són formalment marques temátiques, i per aquest motiu n’ocupen la casella corresponent;

de la mateixa manera, el segment velar omple el forat extensió, malgrat que ambdós elements
trenquen la identitat formal entre les dues persones del plural del present d’indicatiu i del

present de subjuntiu.

Finalment, peí que fa a l’increment palatal, el present treball opta per considerar dues
reaützacions al-lomórfiques d’aquest element la distribució de les quals, en el paradigma de la
subclasse [III,+ext], está vinculada a l’acció d’una regla d’assignació de representacions

morfológiques dels morís —/ásk/ —> l[-pl] present d’indicatiu, present de subjuntiu; /áj/ —>

2,3[-pl], 3[+pl] present d’indicatiu, 2[-pl] imperatiu. Considerar una relació més estreta entre

/áj/ i /ásk/ suposaria aplicar un procés de despalatalització de la fricativa palatal seguida no

només de sibilant —context que, en efecte, pot despalatalitzar—, sino seguida de velar, un
context, pero, que en altres varietats pot teñir efectes palatalitzadors. D’altra banda, si es

mantenen solament dos increments, és a dir, /áj/ i /ás/, caldria vincular aleshores l’increment

velar amb la vocal de nombre/persona. Davant d’aquesta associació de morís, que, tot i
posseir una funció distintiva, no es poden segregar des d’un punt de vista estructural, es

mantenen dos segments morfológics (/áj/ i /ásk/) relacionats amb extensió i dos segments
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morfológics (/i/ i /a/) relacionáis amb mode/temps. A la llum d’una prospectiva es torna a

intuir, peí que fa ais dos darrers segments, l’expansió de /i/ enfront de /a/, passant per un

període, com ho reflecteixen les dades d’Alcover, de convivencia mútua.


