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Els meus pares, mitjà de transport usual.  
 
Pilarín i Miriam, guies i acompanyants en el meu periple per Valldellou. 
 
Pere Fort, per haver-me fet riure una estona i per haver estat un excel·lent informant 
en les altures d’Estopanyà. 
 
Clara Querol i Anna Castarlenas –amb besàvia inclosa–, guies totes dues per les 
costes de Castellonroi un dia en què un dugo va començar a vigilar-les. 
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TAULA DE SÍMBOLS FONÈTICS UTILITZATS 
 
[a] casa      [ʣ] tretze 
[ə] pesar (cat. oriental)    [t] torre 
[b] barca      [u] unió 
[ß] acabar      [w] agafeu 
[k] col      [v] vi (cat. balear) 
[s] cel      [ʃ] caixa (cat. occidental) 
[ʦ] potser      [ʧ] cotxe 
[ð] adoptar     [θ] zapato (castellà estricte) 
[e] sec      [x] ojo (castellà) 
[ɛ] peu      
[f] foc 
[g] gos 
[ɣ] agafar 
[ʒ] jardí (cat. oriental) 
[ʤ] metge 
[i] patinar 
[j] mai 
[l] lupa 
[ʎ] lluna 
[m] mà 
[n] nau 
[ŋ] fangar 
[n̪] dental 
[ɱ] enfadat 
[ɲ] nyap 
[o] coix  
[ɔ] ou 
[p] pera 
[r] rata 
[ɾ] arena 
[z] camisa 

Fan referència al que 
podríem anomenar català 
general si no s’indica el 
contrari. 
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1.-INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS: 
METODOLOGIA DE TREBALL 
 
L’àrea ribagorçana és, en tota la seua extensió, un territori d’una riquesa lingüística 
excepcional. Multitud de trets característics han estat estudiats al llarg del segle XX: 
s’han resseguit isoglosses, s’han fet estudis de microdialectologia, s’ha cercat la ratlla 
on el català deixa pas a l’aragonès –i se n’ha trobat moltes–, s’ha investigat la 
toponímia, s’han realitzat enquestes sociolingüístiques... Ens trobem, doncs, davant 
d’una àrea tan rica com ben estudiada. 
 
Nosaltres érem uns interessats més en aquest marc lingüístic, amb un temps i uns 
recursos –de tota mena– limitats. Per això va ser important centrar-nos en un àmbit 
geogràfic reduït. Tanmateix, tot plegat no va ser un impediment per a decidir-nos a 
estudiar una de les característiques més específiques i genuïnes del ribagorçà: la 
palatalització de la lateral. 
 
Investigar aquest tret lingüístic implicava treballar una determinada realització d’una 
sèrie de grups consonàntics, un vestigi d’un temps ja remot en què aquests grups van 
anar rebent distints tractaments arreu de la Romània. La realització ribagorçana és, 
avui, la darrera mostra de la primera fase en el canvi en aquesta articulació que van 
patir moltes llengües del nostre entorn. Aquesta va ser una de les primeres dades que 
vam recollir, tot just començar a investigar. 
 
Tanmateix, la palatalització de la lateral ribagorçana no és tan sols un vestigi: ben al 
contrari, la seua evolució no cessa i, avui en dia, trobem –o almenys d’aquí partíem– 
que ha desenvolupat una nova fase evolutiva. 
 
A més, no havíem d’oblidar, en començar, que el parlar al qual ens enfrontàvem 
presenta una situació sociolingüística que sembla condicionar de forma molt acusada 
el seu futur i el seu desenvolupament lingüísitc: per això vam descobrir de seguida que 
la vitalitat de la palatalització de la lateral podria estar reculant. 
 
D’aquestes premisses va partir la nostra investigació: de l’estudi de la palatalització de 
la lateral –la seva història, la seva extensió actual...–, de l’interès per aquest nou estadi 
evolutiu de què hem parlat i de l’atenció a les notícies que ens arribaven sobre una 
pèrdua del fenomen.  
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D’entrada, vam limitar l’àmbit d’estudi a quatre localitats que presenten una sèrie 
d’afinitats. D’entrada, totes quatre són frontereres, és a dir, hem resseguit la frontera 
entre Catalunya i l’Aragó per aquesta darrera banda. Els quatre pobles, per tant, 
limiten d’alguna manera amb el riu Noguera Ribagorçana i els seus embassaments. 
Pel que fa a aquests, cal dir que el pantà de Santa Anna i el de Canelles i la seua 
construcció van suposar, en tots quatre nuclis, una veritable obertura a l’exterior, tal 
com ocorregué en altres localitats de l’àrea de parla ribagorçana amb la bastida de 
grans instal·lacions hidroelèctriques. Encara avui, la proximitat del riu Noguera 
Ribagorçana i dels embassaments té una certa importància, ja que alguna de les 
expectatives de futur de la zona passen per la potenciació dels seus recursos naturals. 
Totes quatre localitats estan comunicades per la carretera A-2218 i, a partir de 
Camporrells, per l’HU-V-9301. Amb tot, aquesta via de comunicació –una carretera 
estreta i plena de corbes– no és pas la primordial entre els pobladors de les quatre 
localitats, sinó que aquesta funció la realitza la N-230, via d’arribada de turistes i camí 
per baixar als pobles de Catalunya, al Segrià, i a la ciutat de Lleida. En certa manera, 
allò que condiciona l’especificitat dels quatre pobles és la seva proximitat a Lleida i la 
seva àrea: Castellonroi en queda relativament molt a prop, Valldellou és el més aïllat 
(és lluny de la N-230), Camporrells està més ben comunicat i Estopanyà queda ja a 
prop de Benavarri –la seua capital comarcal– i, per tant, la distància relativa amb Lleida 
augmenta. Valldellou i Camporrells tenen més contacte amb la Llitera –és a dir, 
Tamarit, Binèfar– que no pas Castellonroi, molt vinculat a les localitats veïnes ja 
catalanes. De sud a nord, les quatre localitats estudiades són: 
 
CASTELLONROI 
És, de les quatre localitats estudiades, la més gran i pròspera. Es troba dalt d’un 
promontori, a tocar de la carretera N-230 que la comunica amb Lleida i amb Alfarràs i 
Almenar, poblacions de referència en diversos àmbits –com ara l’educatiu– per als 
castellonroiencs. Hi viuen 450 persones. Les activitats relacionades amb l’agricultura i 
la ramaderia són la base econòmica de la població. Forma part de la comarca de la 
Llitera. Segons la pronúncia local el topònim és  [kastiʎon’rɔj]. 
 
VALLDELLOU 
Forma part de la comarca de la Llitera i té 143 habitants. És una localitat petita i 
apartada de vies de comunicació importants. Pràcticament no té cap servei i només, 
darrerament, s’hi està produint un lleu desenvolupament basat en l’aprofitament del 
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seu fantàstic entorn natural: el pantà de Santa Anna, zones d’escalada... Segons la 
pronúncia local el topònim és  [balde’ʎɔw]. 
 

 

 
 
CAMPORRELLS 
Localitat antigament força pròspera de la comarca de la Llitera que comptà amb un 
balneari –que portà força turistes– i una caserna de la Guàrdia Civil, aquesta encara en 
funcionament. Conserva avui en dia, com a vestigi d’aquella època, un cotxe de línia 
que comunica la població amb Lleida. En el seu entorn destaca el Congost que separa 
el poble de Valldellou. Hi viuen 233 persones.  
 
 

Mapa que representa, de color més clar, l’àrea dels municipis dels quals són caps les quatre localitats 
que hem enquestat tot cercant dades relacionades amb la palatalització de la lateral: Castellonroi, 
Valldellouu, Camporells i Estopanyà. 
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ESTOPANYÀ 
Els 180 habitants d’Estopanyà viuen a mig camí de la Llitera i la Ribagorça, malgrat 
que formen part d’aquesta darrera comarca. D’aquesta manera, els seus habitants 
tenen com a localitats de referència Tamarit, Benavarri, Alfarràs, Lleida... El nucli urbà, 
situat dalt d’un turó a 750 metres d’alçada, és el cap d’un municipi que inclou alguns 
despoblats i el petit poble de Seganta –que, cal remarcar-ho, no forma part de la zona 
d’estudi d’aquest treball–. 
 
Un cop vam haver delimitat l’àmbit geogràfic en què realitzaríem el nostre treball, vam 
disposar-nos a iniciar les investigacions. 
 
Vam preparar un corpus breu, que ens permetia agilitat i rapidesa, unes aptituds que, 
de seguida vam comprovar-ho, eren fonamentals per mantenir l’interès del parlant, no 
cansar-lo i fer-li entendre la participació en el nostre estudi com una mena de 
distracció. En el corpus vam intentar recollir-hi, malgrat tenir ben presents les anteriors 
premisses, alguns dels casos més singulars que comporta la palatalització de la lateral 
cercant, evidentment, possibles respostes inesperades. Cal tenir present, en aquest 
darrer sentit, que l’autor d’aquest treball té com a parla materna el català ribagorçà de 
Castellonroi o d’Albelda i, per tant, la palatalització de la lateral no era, per a nosaltres, 
un fenomen desconegut. 
 
Posàrem especial èmfasi a recollir en el corpus mots d’ús poc comú o bé cultismes, 
formes que no eren inusitades en el parlar però que no eren patrimonials ni d’ús del tot 
habitual. Això s’explica perquè, a partir de les dades prèvies que havíem recollit, 
havíem constatat com les paraules rebien diferents tractaments segons quin fos el seu 
origen. És per això que vam cercar el que hem volgut anomenar mots amb referent 
castellà: termes en què la realització castellana dels grups afectats per la palatalització 
de la lateral en ribagorçà crèiem que podia afectar la pronunciació dels nostres 
parlants, especialment dels joves i de tots aquells que s’han educat en castellà. 
Podríem pensar que les dades obtingudes finalment han estat distorsionades per 
aquest interès específic, però cal tenir present que es va cercar un cert equilibri i que, 
a més, els parlants articulen no solament mots d’ús comú i patrimonials, sempre més 
resistents a les innovacions sobrevingudes per la influència castellana, sinó que el 
panorama dels grups que es poden veure afectats per la palatalització és ampli i divers 
i recull, evidentment, tota una sèrie de casos en què els retrobem en una forma o una 
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altra en un mot equivalent del castellà, cosa natural si atenem a llur evolució, que 
tractem també en aquest treball.  
 
Totes les paraules les anàvem cercant de forma natural en els informants per mitjà 
d’una sèrie de preguntes que, si era possible, dirigíem al màxim cap a la conversa 
guiada, de manera que, enmig dels mots que volíem aconseguir, acabaven inserint-
s’hi comentaris de tota mena sobre el poble, el seu passat, el seu futur i, especialment, 
sobre qüestions relacionades amb la llengua i la sociolingüística locals. 
 
Vam enregistrar totes aquestes converses amb la una gravadora digital. Amb tot, cal 
fer algunes objeccions a l’ús dels sistemes d’enregistrament: el seu ús permet treballar 
amb calma i analitzar totes les vegades que faci falta les respostes dels parlants, cosa 
que els converteix en molt útils, però, a la vegada, sovint impliquen separar el parlant 
del seu entorn natural per tal d’aconseguir més tranquil·litat. Per exemple, els nostres 
informants van ser localitzats, en moltes ocasions, al bar del poble o en petits grups al 
carrer, fent petar la xerrada. Calia desplaçar l’informant de l’àmbit en què, precisament, 
estava utilitzant la seua llengua amb tota naturalitat per tal d’enregistrar-lo amb una 
mínima nitidesa. Això ha provocat que alguna de les converses més interessants i 
vives tinguin una qualitat, en reproduir-les, força dolenta. 
 
Totes aquestes trobades amb els nostres informants vam mantenir-les durant els 
mesos de juliol i agost de 2007, quan els carrers d’aquests pobles, habitualment quasi 
deserts, s’omplen de vilatans i de turistes que tenen com a segona residència algunes 
cases antigues –els quals, òbviament, vam evitar–. Vam intentar recollir informants de 
totes les edats i dels dos gèneres, que havien romàs al poble tota la vida i alguns pocs 
que –com passà molt sovint– van haver de marxar en algun moment fora i ara, ja grans, 
han tornat al lloc. Tots ells són un reflex de la parla local, que ha perdut l’aïllament des 
de fa temps i ara rep la influència castellana –sobre tot– i del català general, sense 
oblidar, és clar, influències més exòtiques motivades pel que anomenem globalització. 
Vam intentar que les diferents franges d’edat apareguessin representades en el nostre 
treball de forma més o menys proporcional a la realitat demogràfica de les quatre 
localitats, que suposa haver de parlar d’una població molt envellida. Amb tot, no vam 
atendre a criteris estadístics perquè, en nuclis petits i relativament despoblats com 
aquests, això implicaria unes dificultats excessives i potser insalvables. El lloc on més 
informants hem tingut ha estat Castellonroi, que és la localitat amb més habitants. 
Hem de reiterar el nostre agraïment a totes les persones que han participat en aquest 
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treball com a informants: la seua actitud va ser sempre molt participativa i vam intentar 
contribuir a aquesta naturalitat adaptant al màxim possible la nostra parla a la seua. 
 
Un cop vam tenir totes les dades damunt de la taula, començàrem a bastir aquest 
treball. Vam intentar en tot moment recolzar-nos en una base teòrica ben sòlida que 
ens permetés arribar amb garanties a les nostres pròpies conclusions. La mida 
d’aquesta part teòrica pot arribar a semblar desproporcionada enfront de la part 
dedicada a l’anàlisi dels resultats del nostre propi estudi, però respon a un criteri 
premeditat segons el qual aquest treball havia de servir també de recull dels diversos 
plantejaments que ha suscitat la palatalització de la lateral al llarg de la història de la 
dialectologia. Volíem oferir, doncs, una perspectiva diversa, àmplia i precisa de la 
història, l’abast i l’evolució de la palatalització.1 
 
La taula de la pàgina següent mostra quins han estat els nostres informants segons el 
gènere i la població de provinença i indicant-ne també l’edat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 D’altra banda, no vam voler descuidar tampoc que estàvem estudiant un àrea que presenta diverses 
especificitats lingüístiques, que també hem volgut recollir de forma breu, així com –fins i tot especialment– 
sociolingüístiques, motiu pel qual el nostre estudi va acabar fent un petit incís en aquestes qüestions, 
també sintetitzades des d’una perspectiva més teòrica. És per això que, en acabar cadascuna de les 
nostres converses, si el tema no havia sortit naturalment, plantejàvem una pregunta sobre el nom de la 
llengua i, després, els parlants solien explicar-nos el motiu de les seues respostes, cosa que equivalia 
sovint a explicar quina era per a ells la naturalesa de la seua llengua. Malauradament, els requisits d’espai 
del concurs CIRIT han impedit mostrar aquestes dades que s’analitzaven en profunditat en els apartats 
Apunt sobre les característiques sociolingüístiques del català ribagorçà (4 pàgines), Síntesi de les 
característiques lingüístiques del català ribagorçà (12 pàgines) i Anàlisi del breu estudi propi sobre 
sociolingüística (18 pàgines). Aquest darrer apartat és especialment destacat per l’anàlisi que s’hi 
desenvolupa dels comentaris que els enquestats ens feren sobre la naturalesa de la seua llengua. 
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 Dones  Homes  

Castellonroi Anna Maria 
Mari Carmen 
Clara 
Gregoria 
Montserrat 
Marilú 
Mari Ángeles 
Anna 
Maria 

52 
57 
15 
65 
72 
65 
66 
16 
74 

Miquel 
Francisco 
Joaquín 
Miquel 
Pau 

76 
38 
81 
64 
17 

Valldellou Pilarín 
Montserrat 
Elena 
Rosario 
Maria 
Montserrat 

64 
62 
16 
64 
80 
75 

Juan 
Jesús 
José Antonio 
Manuel 
Miquel 
Josep 
José 

71 
74 
40 
85 
92 
69 
56 

Camporrells Teresina 
Mari Carmen 
Maria  
Maria Pilar 

76 
70 
68 
24 

Joan 
Pere  
Pablo  
Santi  

70 
77 
19 
22 

Estopanyà Montserrat 
Helena 
Mari Carmen 
Anna 

68 
10 
37 
39 

Adrià 
Enric 
Carlos 
Ramon 
Pere 

8 
40 
32 
69 
59 
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2.-OBJECTIUS 
 
Preteníem amb La palatalització de la lateral millorar el nostre coneixement sobre 
aquest fenomen fonètic i, a la vegada, aportar-ne de propi tot realitzant una 
investigació sobre la matèria. Aquestes premisses ens informen ja de quina és la 
forma que presenta aquest treball: d’una banda, hi trobem una àmplia i profunda 
anàlisi de la palatalització de la lateral des d’una perspectiva teòrica, de l’altra, l’anàlisi 
també detallada de les dades obtingudes en l’estudi propi que realitzàrem sobre la 
qüestió. Amb tot, no és menys cert que l’estudi de la palatalització de la lateral ens 
permetia acostar-nos al parlar ribagorçà en termes més genèrics i practicar activament 
la dialectologia. 
 
Tot fent aquest treball, preteníem arribar a exposar de forma sintetitzada, interpretada  
i contextualitzada els resultats aportats per diferents investigadors i investigadores 
sobre la matèria. No es tractava de fer-ne un mer resum: calia exposar les dades de 
manera que aquestes es relacionessin, mai de forma desorganitzada, i, el més 
important, calia que d’aquestes relacions en sorgissin interpretacions que ens 
permetessin bastir, en definitiva, un marc teòric ampli i sòlid per al desenvolupament 
posterior de la nostra investigació. Preteníem, en resum, que la part teòrica del treball 
no fos aliena a la part pràctica i que, de fet, la primera es basés, també, en la nostra 
anàlisi. Vam estar atents a tota la informació que vam poder recollir i fins i tot al llarg 
del desenvolupament del treball vam enriquir-la. Aquest era també un dels nostres 
objectius: la investigació continuada, la reinterpretació incessant, l’anàlisi i la 
contraanàlisi. Ens interessava arribar a construir un treball de recerca realment 
complet que es pogués emmirallar, naturalment des de la distància, amb les obres 
d’especialistes que havíem consultat.  
 
Més endavant trobaríem, segons els nostres plans, l’exposició dels resultats obtinguts 
en el nostre estudi. Aquesta part havia de reflectir tan bé com es pogués el treball de 
camp realitzat, de manera que la seua concepció havia de ser flexible i oberta en tot 
moment. El treball de camp havia de ser una part fonamental de la nostra investigació: 
no es tractava únicament de recollir dades per tal de comparar-les amb les d’altres 
estudis. Calia anar més enllà i oferir anàlisis vertaderament pròpies, en certa mesura, 
innovadores. Òbviament, érem ben conscients de les nostres limitacions i en cap cas 
aspiràvem a fer cap descobriment sorprenent o revolucionari, però sí que aspiràvem a 
aportar matisos en algun camp d’estudi de la palatalització de la lateral, per modestos 
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que fossin. En aquest sentit, cal tenir en compte que el subjecte d’estudi de la 
dialectologia pateix un canvi incessant: l’evolució contínua de la llengua ens portava a 
creure que podíem fer alguna petita aportació, actualització o comprovació als estudis 
previs que havíem consultat.  
 
Per tot plegat, era el nostre objectiu treballar sobre el terreny enquestant el màxim 
nombre possible de persones, estant atents a la correcta representació de gèneres i 
edats. També ho era obtenir una col·laboració fluïda i cordial dels nostres enquestats 
tot mantenint una sobrietat i una distància que ens havien de permetre garantir 
l’objectivitat dels nostres resultats. Això no era impediment, crèiem, per a investigar la 
seua situació lingüística i sociolingüística, i en aquest sentit vam obrar tant des d’una 
perspectiva teòrica com pràctica, malgrat que no es pugui apreciar en aquesta versió 
reduïda del treball. 
 
Preteníem acostar-nos a la llengua viva i intentàrem actuar, ja des dels primers 
plantejaments, en aquest sentit: vam incloure en el corpus paraules que ens 
permetessin de comprovar la resistència dels ribagorçans a les innovacions o vam 
prestar una gran atenció al fenomen de la iodització de la palatalització, cosa inusitada 
fins al moment en molts estudis, però que estàvem convençuts, ja d’entrada, que havia 
de centrar una part important de la nostra atenció. Així doncs, atendre les innovacions 
de qualsevol mena que afectessin la palatalització de la lateral ha estat un dels nostres 
objectius principals des del començament. L’anàlisi i l’explicació d’aquestes 
realitzacions, les causes, en definitiva, s’havien de mostrar amb claredat en aquest 
treball. Per aquest motiu, fenòmens com l’absència de palatalització en alguns casos 
en què aquesta pronunciació pertocaria han rebut molt especialment la nostra atenció, 
ja que des d’un bon principi consideràrem que explicar el que en definitiva podríem 
veure com la pèrdua de la palatalització mereixia tot el nostre interès. 
 
Ja des de les primeres fases de l’estudi vam comprovar com aquests objectius tenien, 
per expressar-ho d’alguna manera, una manifestació viva i real en el terreny que 
estudiàvem i en les obres que analitzàvem: se’ns obria un ventall de possibilitats que 
facilitava la consecució dels objectius marcats. Per tot plegat, vam creure oportú tirar 
endavant tot pretenent assolir de forma clara i decidida els objectius que aquí figuren. 
Revisant-los a l’hora de convertir-los en aquest apartat, crec que les Conclusions a 
què hem arribat, espills i jutgesses de qualssevol metes, responen en bona mesura i 
sense faltes greus a allò exposat en aquestes dues pàgines.  
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3.-EL PARLAR RIBAGORÇÀ 
 
Denominem ribagorçà el parlar propi, fonamentalment, de l’antic comtat de Ribagorça. 
Aquest comtat limitava a occident amb el de Sobrarb i, a l’orient, amb el comtat de 
Pallars. Com a extrem nord tenia la vall de Benasc amb el massís de la Maladeta, 
mentre que, els seus límits al sud, tan l’occidental com l’oriental, es desdibuixen. 
 
D’aquesta manera, el parlar ribagorçà s’estén, a grans trets, per la vall de la Noguera 
Ribagorçana –per la banda oriental només fins al límit nord de la Terreta– i per la vall 
de l’Éssera amb el seu afluent Isàvena, així com per algunes zones meridionals de la 
vall del Cinca, al sud de la serra de la Carrodilla. Des d’una perspectiva comarcal, el 
ribagorçà s’estén dins del territori sota administració aragonesa per la comarca de la 
Ribagorça, per la Llitera (excepte Binèfar i Esplucs, de parla castellana) i també per 
algunes localitats del Cinca Mitjà –Fonts, Estada i Estadilla–, malgrat que la resta de la 
comarca parla castellà o un aragonès molt castellanitzat, com també passa al 
Somontano respecte d’Olvena. A Catalunya, el ribagorçà s’estén per la comarca de 
l’Alta Ribagorça. La parla del Baix Cinca l’han titllada alguns autors de parla 
ribagorçana, tot i que potser seria més indicat considerar-la de transició entre el 
lleidatà i el ribagorçà.  
 
El ribagorçà és, de fet, un conjunt de parlars força heterogeni: mentre alguns es 
consideren de filiació aragonesa, és a dir, formen part del domini lingüístic aragonès, 
d’altres es consideren de filiació lingüística catalana. En paraules de Menéndez Pidal 
(1926: 467), tot fent referència al comtat de Ribagorça, “lejos de representar cierta 
unidad lingüística, se muestra dividido de Norte a Sur en dos mitades: la oriental habla 
catalán y contribuye mucho a propagar en la mitad occidental y en el resto de Aragón 
formas de tipo catalán [...]. La mitad occidental del condado habla aragonés y su 
frontera con la mitad catalana es sin duda antiquísima, como lo muestran, por ejemplo, 
los nombres colindantes de los dos tipos Ardanué, Ardanuy [...]. Esta falta de unidad 
lingüística nos indica que los dialectos de la región no obedecen a la constitución del 
condado ni a la del obispado de Roda; el obispado se nos aparece en el siglo X como 
una segregación de las diócesis antiguas, debida a necesidades del momento. Las 
causas de la repartición dialectal del Alto Aragón dependen, pues, de las condiciones 
de comercio y organización social anteriores a los siglos IX y X, y sin duda anteriores 
también al comienzo de la reconquista”. I, amb tot, no és desaforat considerar que els 
parlars ribagorçans formen un conjunt amb personalitat pròpia, no solament pels trets 
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geogràfics, econòmics o socials compartits per les localitats on els trobem, sinó també 
per una sèrie de característiques lingüístiques –i sociolingüístiques– comunes. 

 

Regió on trobem el parlar ribagorçà. El riu més a l’oest és el Cinca, que marca la zona més occidental on 
podem trobar parlars ribagorçans (Fonts o Fonz, per exemple); ja al curs baix d’aquest riu hi tenim la 
comarca del Baix Cinca, la parla de la qual presenta alguns trets propis del ribagorçà. Tota l’àrea situada 
entre l’extrem nord d’aquesta comarca (Saidí), el riu Noguera Ribagorçana (frontera entre l’Aragó i 
Catalunya) i la vall de Benasc com a extrem nord (amb el massís de la Maladeta), són de parla ribagorçana. 
A l’altra banda del riu hi tenim encara la comarca encapçalada pel Pont de Suert. Al mapa hi veiem també 
els Pallars, de parla molt relacionada amb la que aquí estudiem. També veiem Lleida, l’àrea econòmica de la 
qual s’estén per tota la zona de parla ribagorçana. 
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L’existència i la naturalesa d’aquestes dues filiacions lingüístiques no deixa espai a 
altres interpretacions: com deia Menéndez Pidal, l’orient de l’àrea de l’antic comtat de 
Ribagorça parla català i l’occident aragonès. Tots els estudis científics posteriors han 
confirmat sobradament aquest estat de les coses. Ara bé, l’establiment d’una frontera 
entre els dos dominis lingüístics és força més complicat i ha suscitat diverses 
interpretacions. Malgrat que la majoria de localitats no comporten problemes 
d’adscripció lingüística, en trobem d’altres la parla de les quals només pot considerar-
se de transició. Aquest concepte, òbviament imprecís, s’afina segons que a la parla 
local, malgrat la indeterminació general, hi predominin els trets aragonesos o catalans. 
Així, trobem una àrea de transició de l’aragonès al català i una àrea de transició del 
català a l’aragonès. Malgrat tot, hi ha encara algunes zones on el predomini d’uns o 
altres elements és tan poc clar que no hi ha una opció clara sobre llur filiació. 
L’exemple més clar i remarcable d’aquesta darrera situació és la vall de Benasc, on es 
dóna una mescla d’elements catalans, aragonesos i fins i tot d’alguns occitans –
gascons–. 
 
Cal tenir en compte que considerar que una parla és de transició suposa haver 
descartat prèviament els criteris que permeten classificar una parla com a component 
d’una llengua o d’una altra. Els criteris per a distingir aragonès i català –i qualssevol 
llengües o dialectes– es basen en una sèrie d’isoglosses, és a dir, de línies imaginàries 
que marquen el límit entre dos tractaments d’un tret lingüístic. Les àrees de transició 
són precisament aquelles en què un feix important d’isoglosses s’entrecreua de 
manera que trets suposadament propis d’una àrea lingüística es barregen amb d’altres 
de propis de la veïna. En certa manera, tot el parlar ribagorçà no és sinó un gran i 
important feix d’isoglosses les components del qual s’entrecreuen en aquestes 
contrades. 
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Mapes de Sistac (1993: 
370) que mostren fins a 
quin punt les isoglosses 
s’entrecreuen en l’àmbit 
ribagorçà convertint-lo, tot 
sencer, en una àrea de 
transició contínua de trets 
lingüístics. El mapa de 
l’esquerra mostra la zona 
sud del parlar i, el de sota, 
l’àrea septentrional. 
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En el cas que ens ocupa, el criteri bàsic pres més sovint –bé que no pas l’únic– per 
distingir el català de l’aragonès és la diftongació o no de Ĕ i Ŏ tòniques llatines:  

 
Mentre que en aragonès es produeix la diftongació Ĕ > ie i Ŏ > ue, en català aquesta 
no es dóna: l’àrea occidental de la Ribagorça realitza aquesta diftongació, mentre que 
a l’oriental no s’hi produeix. I, per tant, en una zona de transició com és la vall de 
Benasc, la diftongació d’aquestes vocals llatines no és homogènia i alterna, sense que 
una solució predomini clarament sobre l’altra, amb la no diftongació –malgrat que els 
estudis més recents determinen que la diftongació hi és majoritària–. Així mateix, Giralt 
Latorre (2004: 235), en la seva anàlisi lingüística d’un text de Calassanç (la Llitera), 
observa que el vocalisme tònic presenta casos de diftongació com són fiero, divierten, 
quieren, tienen, alluén, güertos o suerte, al costat d’altres en què no n’hi ha: pedras, 
serras, terra, ferri, é, fon, donas, bona, foc. La parla de Calassanç es considera, en 
conseqüència, de transició.  
 
Tanmateix, trobem encara altres trets lingüístics remarcables2 que ajuden a distingir 
aragonès i català i que, d’altra banda, veiem també mesclats entre si i amb d’altres en 
les zones de transició. Per començar, es pot assenyalar el pas de [ts] final a [θ] que 
experimenta l’aragonès i que afecta especialment alguns plurals ([tʃi’kets] > [tʃi’keθ]) i 
les segones persones del plural ([tɾo’ßets] > [tɾo’ßeθ]; en català, en canvi, el grup [ts] 
es manté inalterat quan apareix en un plural ([tʃi’kets]) i esdevé [w] en les segones 
persones del plural ([tɾo’ßets] > [tɾo’ßew]). 3  La interdental fricativa [θ] apareix en 
l’aragonès i no en català, en què sol correspondre a [s]: [‘θiŋk] enfront de [‘siŋk]. I el 
plural de les paraules acabades en -a àtona es fa afegint -s en aragonès i canviant -a 
per -es en català: [‘kasa] i [‘kasas] enfront de [‘kasa] i [‘kases]. Són, en definitiva, 
diferents isoglosses que formen el gran feix ribagorçà. 

                                                 
2 En aquest paràgraf i els dos següents es presenten una sèrie de característiques lingüístiques sense 
cap voluntat d’exhaustivitat, ja que aquest no és l’afany, en aquest apartat, d’aquest present treball. 
3 Trobem, amb tot, casos de manteniment inalterat del grup [ts] a la manera catalana medieval i occitana 
actual: [tɾo’ßets]. 

 Aragonès Català 
TĔRRA tierra terra 

PŎNTE puen(t) pont 
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Amb tot, cal considerar que a partir de l’altura de Tamarit de Llitera, a la comarca del 
mateix nom, el domini lingüístic català no limita a l’occident amb l’aragonès, sinó amb 
el castellà. La frontera entre ambdós sistemes lingüístics és en aquest cas clara i, en 
alguns casos, fins i tot podria qualificar-se de contundent. L’exemple més clar és 
l’abisme lingüístic que separa Almacelles, de parla catalana –bé que no ribagorçana–, 
de Binèfar, de parla castellana. No hi ha en aquest cas parlars de transició i els trets 
lingüístics catalans deixen pas als castellans sense que hi hagi progressió en el canvi. 
 
D’altra banda, com s’ha dit abans, el conjunt del ribagorçà presenta certes 
coincidències al marge de les divergències ja esmentades entre les parles que el 
composen. La majoria, però, són coincidències amb trets generals de l’aragonès o del 
català i molt poques són genuïnes del parlar. La diftongació de CT llatí que trobem en 
FACTU > feit (fet) –esdevenint així [ej]– és un tret compartit amb l’aragonès, encara 

Mapes de Sistac (1993: 354) en què es mostra el tractament de Ĕ i Ŏ llatines en el territori 
ribagorçà. A l’esquerra, tractament aragonès; a la dreta, català. La zona amb trama 
horitzontal és aquella de transició en què predomina el tractament aragonès, mentre que 
aquella amb trama vertical és àrea on predomina la solució catalana (per exemple, 
Calassanç). Marca encara la zona del minúscul poble d’Alins on sembla que és impossible 
establir quin tractament és majoritari. 
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que també amb el català medieval –en aquest darrer cas, per tant, seria un arcaisme–. 
També és un tret compartit amb l’aragonès l’ensordiment de /z/ i, d’altra banda, de /ʒ/-
/dʒ/, fonemes esdevinguts respectivament /s/ i /tʃ/, malgrat que no es un fenomen del 
tot general en el ribagorçà ni desconegut en altres zones del domini lingüístic català. 
Els morfemes de l’imperfet d’indicatiu conten [β] en totes les conjugacions, tret general 
en aragonès i en el català medieval. És un tret compartit amb el català general 
l’apòcope de les vocals finals àtones llatines: GENTE > [‘tʃen̪]. La pèrdua de -r final és 
una altra característica compartida amb el català, si n’exceptuem el valencià: [tɾeßa’ʎa] 
< *TRIPALIARE, [‘du] < DURUS. I també és un tret típicament català –almenys de la 
llengua moderna i de la majoria de dialectes– la construcció perifràstica amb anar del 
pretèrit perfet d’indicatiu: [‘bai ‘fɛ], [‘bas kan̪’ta], [‘bam par’ti].  
 
Existeixen, finalment, algunes característiques vertaderament genuïnes en el ribagorçà. 
Una podria ser el lèxic, si bé cal considerar-lo com una mostra de l’anomenat lèxic 
pirinenc. Trobem mots com an (any), cotxo (gos), coda (cua), engervellit (congelat), 
pulça (puça) o torrodà (pardal). En qualsevol cas, presenta una notable variació a 
nivell local. Destaca per damunt de qualsevol altra característica del parlar un tret 
marcadament genuí que afecta el consonantisme: la palatalització de la lateral, que 
trobem en paraules com [‘pʎow], [‘bʎat], [‘kʎaw], [‘uŋgʎa] o [‘fʎama]. 
 
L’estudi propi desenvolupat en aquest treball es basa en les enquestes realitzades a 
quatre poblacions, com s’ha vist en l’apartat Metodologia de treball. Aquestes són 
Castellonroi, Valldellou, Camporrells i Estopanyà, les tres primeres a la Llitera i la 
quarta a la comarca de la Ribagorça. Segons allò vist, aquests tres pobles es troben 
en l’àrea de parla ribagorçana i, en conseqüència, hi trobem trets lingüístics com la 
palatalització de la lateral. D’altra banda, hem de concloure sense vacil·lacions que 
aquestes quatre localitats formen part del domini lingüístic català. Segons el que 
acabem de veure en aquest apartat, la seua parla hauria de presentar en aquest cas 
característiques com l’absència de diftongació de Ĕ i Ŏ tòniques llatines, el 
manteniment del grup [ts] en els plurals i la seua evolució a [w] en les segones 
persones del plural de les conjugacions verbals, la manca de [θ] o el plural en –es dels 
mots acabats en –a àtona. Efectivament, tots aquests trets es donen nítidament als 
quatre pobles, de manera que també queda exclosa la possibilitat de considerar la 
seua parla com de transició.  
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4.-ORIGEN, EXTENSIÓ HISTÒRICA  
I VARIACIÓ GEOGRÀFICA DE LA 
PALATALITZACIÓ DE LA LATERAL 
 
Coneixem amb el nom de palatalització de la lateral el fenomen fonètic que afecta 
dues consonants, la segona de les quals és /l/: aquest fonema /l/, lateral alveolar sonor, 
esdevé lateral palatal sord –és a dir, es palatalitza la lateral–. Alguns autors anomenen 
aquest fenomen fonètic palatalització de la lateral alveolar, però en considerar-se 
sobreentesa aquesta darrera característica definitòria del fonema, el més habitual és 
no designar-la. Diversos sons consonàntics poden aparèixer com a primers en el grup 
de consonants afectat, tot i que els més usuals, almenys en el parlar que ens ocupa, 
són /p/, /b/, /k/, /g/ i /f/.4 
 
L’origen de la palatalització de la lateral el trobem, segons Lloyd (1993: 363), en el 
grup /kl/. Segons conclou, la pronunciació de /k/ al dors del vel del paladar hauria 
comportat l’assimilació del següent /l/ que hauria esdevingut /ʎ/. El fonema /k/ és velar 
oclusiu sord, el fonema /l/ és alveolar lateral sonor i el fonema /ʎ/ és palatal lateral 
sonor. D’aquesta manera, podem interpretar que la pronunciació de /k/ hauria empès 
el so /l/ fins a esdevenir /ʎ/ –és a dir, l’articulació del fonema /l/ s’hauria portat al 
paladar, s’hauria palatalitzat–. L’autor extreu aquesta conclusió a partir de testimonis 
d’italià i romanès. Per tant, i segons també Lloyd, l’extensió de la palatalització de la 
lateral als altres grups consonàntics –que tenen, òbviament, altres articulacions de la 
primera consonant– no es pot interpretar com un procés semblant que es produís en 
cadascun, sinó com una unificació de la pronunciació de tots els grups per influència 
de /kʎ/. 
 
Segons afirma Menéndez Pidal (1926: 501), la palatalització de la lateral té els seus 
orígens geogràfics a l’actual Itàlia, i es va repetir el tractament al centre de l’actual 
França i en algunes zones del nord dels Pirineus: Orthez (als Baixos Pirineus) o la part 
alta de la vall de l’Aude (a l’Arièja).  
 
 
 

                                                 
4 L’apartat Abast de la palatalització de lateral en el cas ribagorçà que desenvoluparem més endavant 
està íntegrament dedicat a l’anàlisi de les situacions en què la palatalització es dóna en el parlar ribagorçà. 
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Al sud dels Pirineus, la palatalització es va estendre entre els rius Éssera i Noguera 
Ribagorçana, si bé d’altres han parlat també del Pallars, tal com ho fa Badia i Margarit 
(1981: 182) o Haensch (1960: 74).5 

L’extensió, segurament major tant a l’actual França com a l’actual Espanya, es va 
aturar ràpidament perquè es va preferir la solució clàssica [pl], [kl], [bl]... tan al nord 
com al sud dels Pirineus. Sembla que, en aquest últim cas, la pronunciació dels grups 
a la Tarraconense, que seguia el model culte, va ser determinant. Pel que fa a l’actual 
Estat francès, la solució preferida pel que fa al francès i l’occità va ser també el 
manteniment dels grups llatins inalterats.  
 
La palatalització de la lateral es va mantenir en alguns dialectes italians,6 en el 
romanès oficial i en els parlars ribagorçans. També al País de Foix, a l’alta vall l’Aude, 
ens n’han quedat testimonis recents. Sabem que s’hi mantingué, almenys, fins al 1948, 
quan s’hi van realitzar les enquestes de l’Atlas Linguistique des Pyrénées-Orientales 
de Guiter (1966). D’aquesta manera, ens n’han quedat exemples occitans com ara 
b[ʎ]anquit (emblanquinat), c[ʎ]au o p[ʎ]ejo (pluja). D’altra banda, Ramon Sistac (1993: 
105) cita els illots de palatalització llenguadocians del País de So i del Quercobès, al 
departament de l’Aude i vora el Capcir. També ens en queden testimonis (Arnal, 1998: 
194; Pidal, 1926: 501) en una petita zona a la Gascunya, a prop d’Orthez (Ortès, en 
occità).  

                                                 
5 No obstant això, Arnal Purroy (1998: 194, nota 299) afirma: “las grafías pll, cll, gll, etc., que ofrecen 
algunos documentos medievales altoaragoneses, hacen sospechar que antiguamente la pronunciación 
[pʎ] [...] pudo gozar de mayor extensión en el Alto Aragón”. 
6 Efectivament, els grups consonàntics afectats per la palatalització no tenen les mateixes solucions en els 
diferents dialectes italians. En aquest treball, es tracta l’evolució del fenomen en l’italià estàndard. 

Menéndez Pidal (1926: 502) mostra en 
aquest mapa els diferents tractaments dels 
grups llatins inicials arreu de la península i 
fins i tot del sud de França. Veiem com la 
palatalització de la lateral tingué una 
extensió important a la banda nord dels 
Pirineus mentre que, al sud –al marge, per 
suposat, de l’àrea ribagorçana– es 
desenvoluparen les solucions que 
expliquem en aquest apartat i hi hagué, 
també, àrees conservadores. 
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Ara bé, centrant-nos en el cas italià, cal dir que la palatalització va passar a una altra 
fase evolutiva. Segons Haensch (1960: 113), aquesta és: PLANU > p[ʎ]ano > p[j]ano. 
Així doncs, finalment PLANU > piano, que és la solució adoptada avui en dia per l’italià 
estàndard. El romanès també es veu afectat per la palatalització de la lateral, encara 
que només en el cas de dos grups consonàntics: /kl/ i /gl/, és a dir, els que contenen 
una velar. Aquests també presenten la resolució anteriorment explicada en l’actualitat: 
[kj] i [gj], respectivament. 
 
A partir de la solució palatalitzada, un altre canvi va sorgir també a Itàlia, concretament 
a la Ligúria, en algunes regions del nord i en bona part del sud. Es tracta de 
simplificacions que donen resultats africats o fricatius: CLAVE > c[ʎ]ave > c[j]ave > 
[ʧ]ave, per exemple. Pidal (1926: 501) explica aquestes solucions a partir de la 
preponderància de l’element palatal, que esdevindria central. Veiem repetides 
aquestes solucions en el galaicoportuguès o en les parles occidentals de l’asturlleonès: 
CLAMARE > [ʧ]amar, africada, o [ʃ]amar, fricativa, sense que hi hagi una determinació 
clara envers cap de les dues en ambdues llengües –segons Menéndez Pidal (1926: 
501), el nord del galaicoportuguès fa [ʧ] i el sud [ʃ], mentre que en asturlleonès es 

Mapes extrets de l’Atlas Linguistique des 
Pyrénées Orientales, de Guiter (1966). S’hi pot 
apreciar –de forma especialment clara en el cas 
de [‘kʎaw]– l’existència d’una àrea on es 
palatalitza la lateral situada, aproximadament, al 
nord-est d’Andorra i al nord del Capcir. Aquesta 
zona constituiria un reducte, com a mínim recent, 
d’aquest fenomen fora del territori de parla 
ribagorçana.  
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troben indistintament–. També Lapesa (1942: 129) dóna suport a aquesta evolució a 
partir de l’anterior palatalització 
 
Més a l’oest dels territoris de parla aragonesa i a l’est dels de llengua asturlleonesa es 
va desenvolupar la següent solució: la consonant inicial dels grups es perd i la segona, 
la -L- llatina, es palatalitza. D’aquesta manera, CLAMARE > [ʎ]amar. Aquesta és la 
solució pròpia de la llengua castellana i d’alguns dialectes asturlleonesos, entre ells, 
l’estàndard asturià. En definitiva, és també una simplificació dels grups, si bé 
conservant-ne un element, la lateral. Aquesta solució podria haver sorgit (Pidal, 1926: 
501) de resultes de la influència dels substrats indígenes en la llengua de Castella, car 
el basc diu luma (ploma), landatu (plantar), lore (flor) o lamur (clamor). 
 
La resolució castellana dels grups quan apareixen en posició inicial s’ha interpretat 
com a resultat evolutiu de la palatalització de la lateral. D’aquesta manera, Haensch 
(1960: 74) estableix la següent evolució dels grups: [pl] > [pʎ] > [ʎʎ] > [ʎ]. Així, PLENU 
> lleno i FLAMA > llama. També Lapesa (1942: 130) dóna suport a aquest procés. A 
l’última fase cal sumar-hi, encara, el procés d’iodització general en castellà, conegut 
dins del marc d’aquesta llengua com a yeísmo7. D’aquesta manera, la pronunciació de 
lleno i llama passen a ser [j]eno i [j]ama i la sèrie completa de canvis respecte del llatí 
quedaria: [pl] > [pʎ] > [ʎʎ] > [ʎ] > [j].  
 
Alvar (1969: 48) presenta en els seus estudis documents històrics que reflecteixen 
aquesta evolució. Des de ben antic, el dialecte de la Rioja palatalitzava el grup PL-, 
però mantenia en la grafia les dues consonants. Alguns exemples, tanmateix, mostren 
l’inici de la nova pronunciació [ʎ]: PLANU > lhosa (1035), lano (1081, 1156), lahno 
(1091). D’altra banda, no es pot deixar d’esmentar, també en el cas castellà, la 
diversitat de solucions preses en el cas del grup FL- (Lloyd, 1993: 366). Al costat de la 
solució regular, FLAMA > llama, apareix la reducció a [l] en casos com lana o el 
manteniment del grup llatí en d’altres com ara flor.  

                                                 
7 Existeix en català l’anomenat ieisme, que l’Institut d’Estudis Catalans, en el seu DIEC 2, defineix com un 
“fenomen propi del català oriental, viu a les Balears i a les comarques nord-orientals i centrals fins al nord 
del Barcelonès, consistent a pronunciar i el resultat de l’evolució dels grups C’L, G’L, T’L i LY del llatí 
vulgar”. És a la pronunciació popularment descrita en “tenir paia a l’ui”. En aquest present treball, a fi de 
diferenciar la iodització a què fa referència l’Institut d’Estudis Catalans i aquella analitzada en l’apartat 
Iodització de la palatalització, s’utilitza sempre el mot castellà yeísmo per fer referència al fenomen fonètic 
propi, almenys d’entrada, d’aquesta llengua, mentre que s’utilitza la paraula iodització per parlar, en 
general, de la conversió del so /ʎ/ en /j/. 
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Enmig del panorama de la Romània pel que fa al tractament dels grups llatins, es 
oportú plantejar-nos quin lloc ocupa en tot plegat la realització ribagorçana. A partir de 
la interpretació ja vista de Haensch sobre l’evolució en el tractament dels grups en la 
llengua castellana es pot dir que la palatalització de la lateral ribagorçana és una 
solució intermèdia entre la general catalana /pl/, fidel a la llatina, i la castellana /ʎ/, que 
el mateix autor analitza com una assimilació de sons consonàntics. Així, Haensch 
(1960: 74) diu al respecte que es tracta d’“una fase intermedia entre la evolución 
catalana que ha conservado los grupos con l, por ejemplo: plenu > plé, y la evolución 
del castellano debida a asimilación”. No obstant, aquesta qualificació de solució 
intermèdia no implica que es tracti d’un castellanisme o, ben a la inversa, d’una 
influència del català o de l’aragonès generals sobre el parlar ribagorçà. No és una 
“evolució intermèdia” entre ambdues realitzacions. 
 
Sembla que la palatalització degué arribar a estar més estesa que en l’actualitat a la 
vessant sud dels Pirineus: així ho indica Arnal (1998: 194, nota 299). El català i 
l’aragonès generals, tanmateix, optaren per la solució llatina, mentre que el castellà va 
evolucionar cap a la solució que presenta actualment a partir d’una anterior 
palatalització de la lateral. Tot plegat, al marge de la palatalització ribagorçana, que 
senzillament es va mantenir. Així ho reflecteix Menéndez Pidal (1926: 501) quan parla 
de la història i l’extensió del fenomen, que és l’explicada anteriorment: la palatalització 
es va estendre al sud dels Pirineus i es va conservar en la seva fase primitiva només a 
l’àrea ribagorçana. 
 
Amb tot, no deixa de merèixer alguna atenció la interpretació que fa de la palatalització 
de la lateral ribagorçana Meyler-Lübke. Segons aquest autor (1925: §18), aquest 
fenomen no és patrimonial i n’addueix com a possible causa la influència de la 
pronunciació castellana. D’aquesta manera, tindríem que /pʎ/ seria el resultat de la 
suma de /ʎ/ i /pl/.8 Alonso (1967: 21) nega rotundament aquesta possibilitat: “Esa 
actitud obliga a M.-L. a negar la patrimonialidad de las pronunciaciones [pʎ]-, [kʎ]-, [fʎ]-, 
limítrofes del catalán y el aragonés, que, como un estado aglutinante de ambos 
extremos, asegurarían la continuidad lingüística”.  
 

                                                 
8 Malgrat que Griera (1920:46) no es manifesta a favor de les mateixes tesis que Meyler-Lübke, afirma: “PL, 
BL vénen a p[ʎ], b[ʎ] en tot el Ribagorça, Llitera i Fraga, representant l’etapa mitjana entre l’aragonès [ʎ] i 
el català pl, bl.” De fet, com es veurà, la realització tradicional aragonesa no és pas aqueixa.  
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Alonso es justifica dient que “[pl], [kl], [fl] son las formas normales de las hablas del 
Ebro hasta Cantabria”. D’aquesta manera, ampliant i sintetitzant la informació aportada 
per Alonso, obtenim la següent taula que mostra el tractament dels grups a la 
península Ibèrica, d’occident a orient: 
 

Galaicoportuguès [ʧ] 

Asturlleonès (diverses solucions segons el dialecte) [ʃ], [ʎ] > [j]9, [ʧ] 

Castellà  [ʎ] (> [j]) 

Aragonès general consonant inicial + [l] 

Parles ribagorçanes consonant inicial + [ʎ] 

Català general consonant inicial + [l] 

 
Per tant, la idea de la palatalització de la lateral ribagorçana com a evolució sorgida del 
contacte entre el conservadorisme del català general i el caràcter innovador d’occident 
topa de ple amb l’aragonès general: més a l’oest de la zona de parla ribagorçana, la 
solució clàssica, fidel a la llatina, és l’habitual. Seria inusitat, doncs, que la 
pronunciació castellana hagués influït la ribagorçana si ambdues no es trobaven en 
contacte. Així, quan Alvar (1948: 67) estudia el parlar de Jaca troba que si bé la 
solució castellana tendia a imposar-se en les generacions joves, la tradicional es 
mantenia. Aquest manteniment es testimonia en exemples com plegar, aplegar, plover, 
plorar, clamar, clau, flama... El mateix autor (1953: 168) fa extensiu aquest estat de les 
coses a la major part de les parles aragoneses. 
 
 
 
 

                                                 
9 També en asturlleonès trobem el fenomen conegut com a yeísmo  en castellà i que, en el cas d’aquesta 
darrera llengua, ha arribat a desplaçar el fonema /ʎ/ de gairebé tot el seu domini lingüístic. 

Mapa de Lapesa (1982: entre 128 i 129) en què es mostra l’extensió primitiva d’alguns trets lingüístics a la 
península Ibèrica, entre els quals trobem la “palatalización de los grupos iniciales pl, cl, fl”.  Aquesta, com 
podem apreciar clarament, s’estenia per la per la zona nord-oest de la península, on ha donat diverses 
solucions en l’actualitat, i per l’àrea de parla ribagorçana, on encara es manté, almenys en part, en aquesta 
fase evolutiva. Observem com, entre una àrea i l’altra, tenim tota la zona aragonesa on els grups es 
mantenen inalterats. 
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La palatalització de la lateral del ribagorçà és –almenys en l’àrea constitutiva del 
parlar– un enclavament geogràfic enmig de l’àrea conservadora de la península Ibèrica 
pel que fa al manteniment d’aquests grups consonàntics. La poca vitalitat actual de les 
parles aragoneses fa que les àrees on la lateral es palatalitza estiguin en contacte ple 
amb la resolució castellana dels grups, sigui perquè la seva realització s’ha 
castellanitzat o perquè el castellà s’ha imposat totalment sobre l’aragonès –de l’altura 
de Tamarit de Llitera cap al sud–. Tanmateix, aquest contacte actual no significa que la 
palatalització de la lateral ribagorçana es pugui interpretar com una evolució 
intermèdia per contacte de la realització castellana amb la conservadora –catalana i 
aragonesa–. 
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5.-ABAST DE LA PALATALITZACIÓ DE LA 
LATERAL EN EL CAS RIBAGORÇÀ 
 
En l’àmbit del parlar ribagorçà, la palatalització de la lateral10 afecta els cinc grups fins 
ara esmentats: /kl/, /gl/, /pl/, /bl/ i /fl/. Per tant, afecta totes les combinacions possibles 
d’una consonant i una /l/11 –consonant lateral alveolar sonora– en una mateixa síl·laba, 
constituint-ne el marge. Podem dividir els cinc primers grups de la següent forma: 
 

1. A partir d’una consonant oclusiva trobem /kl/, /gl/, /pl/ i /bl/.12 Els dos primers 
grups els formen una velar: sorda, en el cas de /kl/, i sonora, en el cas de /gl/. 
Els dos segons grups consonàntics els formen una bilabial sorda /pl/ i una de 
sonora /bl/. Paral·lelament, podríem trobar encara /tl/ i /dl/, grups construïts a 
partir de les consonants dentals: la /t/ sorda i la /d/ sonora.13 Aquest grups 
només apareixen, però, en cultismes de poc ús, cosa que, com veurem més 
endavant, és un impediment per a la palatalització.14 Amb tot, trobem casos 

                                                 
10 En aquest apartat es pretén estudiar els casos en què es produeix la palatalització de la lateral –i llurs 
característiques i particularitats– al marge de la seva freqüència d’aparició si es tenen en compte 
condicionants com l’edat o la procedència geogràfica dels parlants. Aquests altres aspectes són tractats 
en l’apartat Extensió geogràfica i condicionants de la pèrdua de la palatalització de la lateral. 
11 Hi ha encara una altra possibilitat de combinació, si bé no en una sola síl·laba: [rl]. Per la seva 
especificitat, aquest grup serà tractat a banda més endavant. D’altra banda, no trobem [ll] en el parlar 
ribagorçà. 
12 Segons Badia (1984: 206), els grups /bl/ i /gl/ a interior de paraula geminen el primer component. 
Trobem així [‘dobblə] (doble), [ig’gleziə] (“iglésia”, església), [əs’tabblə] (estable), [‘pubblik] (públic), 
[nəggli’ʒɛnsiə] (negligència).  Aquesta pronunciació és pròpia dels dialectes orientals, tot i que no del 
parlar del Camp de Tarragona. En els dialectes occidentals predomina la conversió en fricatives [ßl] i [ɣl], 
respectivament, tot i que a Lleida i al Pallars hi ha geminació. Depenent de la llargada de la pausa entre 
les dues consonants doblades, aquestes poden romandre sonores o ensordir-se ([ik’kleziə] i [əs’tapplə]). 
La presència d’un mot com [diapʎe] (diable) < DIABOLU (amb /b/ ja en llatí) porta Sistac (1993:118) a 
concloure que, a Peralta de la Sal (la Llitera), “hi ha hagut geminació fins a una època molt propera”, una 
geminació que s’hauria ensordit abans de desaparèixer seguint aquesta evolució, que també indica Sistac 
(1993:105, nota 227): “[‘rɔɣʎe] > [‘rɔggʎe] > [‘rɔkʎe]”. 
13 En les paraules en què podríem escriure tl per tractar-se de cultismes, com ara atles o atleta, aquestes 
dues lletres representen /tl/ o bé /dl/. El grup /dl/, al marge d’aquesta darrera consideració, no apareix. 
D’altra banda, el ribagorçà no pronuncia ame[ll]a ni ame[l]a, que es correspondrien amb la grafia catalana 
ametla, sinó que opta per ame[ʎ]a, que es correspondria amb ametlla, malgrat que, al contrari del que es 
considera general en aquest darrer cas, no sol donar-se la pronunciació geminada [ʎʎ]: ame[ʎʎ]a. 
14 En general, no trobem en el parlar ribagorçà [ʎʎ], sinó senzillament [ʎ]: bitllet [biʎét]. Els casos en què 
es pot donar la palatalització de la lateral en el parlar ribagorçà són analitzats en l’apartat Abast de la 
palatalització de la lateral en el cas ribagorçà.  
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com el de ro[gʎ]e o ro[kʎ]e, provinent del llatí arcaic ROTULUS15 (rotlle en 
català general), en què el grup /tl/, inusitat en una paraula patrimonial com 
aquesta (Saura, 2003: 101, nota 235), ha canviat la dental sorda per una velar i, 
d’aquesta manera, la palatalització de la lateral s’hi ha fet extensiva. Sistac 
(1993:118) recull ro[kʎ]e i parla encara de mo[kʎ]e < MODULU.  

 
2. El grup /fl/ no conté cap oclusiva, sinó que /f/ és fricativa labiodental sorda. El 

so /v/, versió sonora de l’anterior, no apareix en ribagorçà i, en qualsevol cas, 
no aniria mai seguit de /l/. 

 
Tots cinc grups són possibles, en general, tant en posició inicial de mot com a l’interior: 
[pʎ]aça, a[pʎ]enar. En aquesta darrera posició, han d’anar necessàriament seguits 
d’un so vocàlic, però pot antecedir-los un so consonàntic o un de vocàlic: am[pʎ]e, 
arre[gʎ]ar. D’altra banda, poden aparèixer tant en síl·laba tònica com àtona: [pʎ]om, 
a[pʎ]anar. 
 
El següents exemples, extrets de l’estudi de Saura Rami (2003: 81 i 90) sobre el 
benasquès, demostren allò expressat en aquest darrer paràgraf per a tots els grups 
excepte /gl/, que serà tractat a banda16: 

                                                 
15 Cal esmentar que en el dialecte valencià trobem també rogle i rotle enfront del més general rotlle.  
 16 Saura Rami utilitza una ortografia basada en el castellà per escriure el benasquès. Sobre el significat 
de les paraules, aquests no figuren en considerar que el seu valor com a exemples és completament aliè 
a què signifiquen.  

/pʎ/ /kʎ/ 

Inicial: pllansón, pllantaina, pllantèro, 
pllegà, plleno, pllòure, pllom, pllorà, 
plluma. 
Interior darrere consonant: ixampllí. 
Interior darrere vocal: ixopllidà, diaplle, 
fipllà. 

Inicial: cllau, cllavillèro, cllapo, cllaro, 
cllim, cllòt, cllueca, clluc, cllucà. 
Interior darrere consonant: escllafidó, 
siscllón. 
Interior darrere vocal: acllamà. 
 

/bʎ/ /fʎ/ 

Inicial: bllanco, bllano, bllau, blleda. 
Interior darrere consonant: embllanquià. 
Interior darrere vocal: abllaní. 

Inicial: fllaco, fllama, fllo, flleca, fllocón, 
flluixo. 
Interior darrere consonant: unflladura. 
Interior darrere vocal: rofllà, chiflletià. 
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Amb tot, Arnal Purroy (1998: 185), en el seu estudi sobre el parlar de la Baixa 
Ribagorça occidental, diu no haver trobat exemples de [fʎ] en posició interior, com 
tampoc de [gʎ] en posició inicial o en posició interior intervocàlica. 
 
Aquest darrer grup presenta, almenys d’entrada, un comportament diferenciat. 
Certament, tal com indica Arnal, sembla difícil trobar-lo en certes posicions. Però, al 
marge d’aquest darrer aspecte, l’evolució del grup /gʎ/ el separa dels altres quatre, ja 
que sembla haver assolit de forma independent un nou estadi fonètic. El so [g] es perd 
i resta solament [ʎ]. En paraules de Saroïhandy (1906: 333): “En la combinació gl: 
glera, glàrima, cingla, cau la g després del cambi de l en ll: llera, llàrima, cinlla.” Saura 
Rami indica que “la nota diferencial de este grupo estriba en la pérdida de la 
consonante velar sonora en el proceso palatalizador”. El motiu d’aquesta evolució 
podria ser, segons Daniel Recasens (1991: 311), la dificultat que comporta l’articulació 
de [ʎ] darrere [g]. Es pot veure en aquesta resolució una coincidència amb resultat 
obtingut en castellà a partir de la palatalització de la lateral dels grups llatins, que han 
perdut la consonant inicial i han mantingut [ʎ]: PLANU > llano. En el seu treball sobre 
els benasquès, Saura (2003: 81 i 90) aporta els exemples següents, que demostren, 
en aquest cas, la seva presència en totes les posicions possibles, altre cop tant en 
síl·laba tònica com àtona: 

 
 
 
 
 
 

 
Amb tot, aquesta evolució del grup /gʎ/ no sembla general arreu del parlar ribagorçà. 
Arnal (1998:185), malgrat que troba /gʎ/ amb força limitacions, en dóna com a 
exemples: cancingllo, mangllana o mingllana, mangllanera o mingllanera, ringllera.17 
Veiem en aquests exemples com el so [g] es manté en el grup /gʎ/ de la mateixa 
manera que ho faria la consonant inicial dels altres quatre grups, en aquest cas en tot 
el conjunt del parlar.  
 

                                                 
17 No es donen els significats dels mots excepte quan és estrictament necessari, ja que la seva funció com 
a exemples no queda en absolut invalidada en desconèixer-ne el significat.  

/gʎ/ 

Inicial: lleba, llèra. 
Interior darrere consonant: inllada, unlla, 
cansinllo, sanlluc 
Interior darrere vocal: illesia.  
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En referència a un altre aspecte, cal dir que els cinc grups no apareixen amb la 
mateixa freqüència: Saura Rami (2003: 81) afirma que /pʎ/ i /kʎ/, és a dir, els grups 
que contenen una oclusiva sorda, apareixen més sovint que els altres, és a dir, que 
aquests grups es donen en un nombre de paraules més elevat que els altres tres. 
Arnal Purroy (1998: 185) indica que aquests dos mateixos grups són, amb diferència, 
els que apareixen amb més freqüència. 
 
Tot canviant de tema, els grups afectats per la palatalització de la lateral provenen 
generalment dels grups consonàntics llatins PL, BL, CL, GL i FL, però, de fet, també 
els afecta quan la seva aparició és secundària i han sorgit per síncope vocàlica: 
SPELŪCA > esplluga, ASC’LA (variant de ASSŬLA) > asclla, MISCŬLARE > mezcllá, 
RASICŬLARE > rascllá, ARESC’LA (variant de ARESTŬLA) > resclla, CAPUT 
CĬNGŬLU > cancingllo, atabllá derivat de TABŬLA i habllá derivat de FABŬLARE. Tots 
els exemples són d’Arnal (1998: 198). De fet, la mateixa autora indica que qualsevol 
grup consonàntic susceptible de patir la palatalització pot rebre aquesta pronunciació 
sigui quina sigui la seva provinença (Arnal, 1998: 198).  N’aporta com a exemples 
extrems els casos de catapllasma (d’origen grec), ciscllón (de l’àrab siqlàb), cllarión 
(del francès crayon), ixoflle (de SULPHŬRE) i mingllana (de MILLE GRANA). En 
aquest darrer sentit, també Saura Rami (2003: 101) ens aporta exemples interessants: 
unllada (de UNGULATA), sinlla (de CINGULU), rinllèra (d’origen germànic, HRING), 
sanlluc18 (de *SINGLUCCU), sesclle (de CIRCULU), rascllà (de RASTULARE), asclla19 
(de ASTULA). 
 
Saura Rami (2003: 98), tot parlant del benasquès, inclou com a exemple de la 
palatalització de la lateral la paraula plloixa [‘pʎɔjʃa], que fa referència a un tipus d’eina, 
una mena de pic, de fet. Aquest mot, que en castellà trobem amb la forma de piocha, 
és un gal·licisme: prové de la paraula francesa pioche. L’evolució del mot francès en el 
benasquès il·lustra un procés justament contrari a la iodització que ha comportat la 
conversió de /j/ en /ʎ/. Aquest fenomen fonètic suposa l’assimilació de la seqüència 
fònica /pj/ al grup /pʎ/ i, per tant, ens trobem davant d’una sistematització de la 
palatalització de la lateral. D’aquesta manera, hi ha una clara tendència a reproduir la 
palatalització de la lateral en tots aquells contextos fonètics similars a aquells en què 

                                                 
18 En aquests exemples la palatalització afecta el grup /gl/, amb la qual cosa el grup el so [g] es perd.  
19 En els casos de resclla (Arnal, 1998:198), rascllà i asclla (Saura Rami, 2003:101) ens trobem davant del 
mateix cas que l’exposat al principi de l’apartat de ro[kʎ]e en què el grup /tl/, que deriva de -TUL-, dóna [g] 
o [k] en la seva primera consonant i, d’aquesta manera, la segona es palatalitza. 
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sempre es dóna la palatalització, és a dir, els grups /kl/, /gl/, /pl/, /bl/ /fl/. El mateix 
Saura (2003: 81, nota 147) explica que, aquest cop eventualment, és possible sentir 
en benasquès pronunciacions com pllollo –al costat de piollo (poll)–, llimpllo –amb 
llimpio (net)–, allublles –al costat d’allubies (mongetes)–, acopllà –provinent de copiar i 
no d’acoblar– o encara sèclla –que deriva de l’àrab sāqiya, sèquia–. Aquest estat de 
les coses és general a tot el parlar ribagorçà. Bona mostra d’això és l’estudi d’Arnal. 
En aquest treball sobre l’àrea occidental de la Baixa Ribagorça, l’autora (1998: 189) 
ens dóna exemples d’alternança entre [ʎ] i [j] tals que pllojo [‘pʎoxo] (poll) o ceclla  
[‘θekʎa] (sèquia), que conviuen amb les variants amb [j]: [‘pjoxo] i [‘θekja].  
 
Aquests exemples poden demostrar la vitalitat històrica de la palatalització de la lateral 
que, en els contextos pertinents, es reproduïa allí on no apareixia cap dels cinc grups 
afectats i fins i tot en mots provinents de llengües en què la palatalització és insòlita, 
com és el cas de plloixa.  
 
Un cas a banda són els castellanismes i cultismes incorporats en una època 
relativament recent als parlars que realitzen la palatalització de la lateral. Quan en 
aquests mots hi apareix un context en què es podria produir la palatalització, la 
resolució dels grups en qüestió no és homogènia. De fet, en alguns casos és oportú 
parlar, directament, d’un estat de vacil·lació: Giralt Latorre (2004: 239), quan investiga 
la parla de Calassanç a partir d’un text escrit reflectint la parla d’aquesta localitat, 
explica com explotá ([pl] i no [pʎ]) apareixia al costat de fllós ([fl] > [fʎ]). En el segon 
cas, la palatalització s’explica sense cap problema perquè es tracta d’una paraula 
patrimonial, en el primer, en canvi, “no se ha producido la palatalización porque se 
trata de un préstamo del castellano adaptado, tan sólo en parte, a la fonética local”; i, 
malgrat tot: “tenemos constancia que también se registra en el habla local la variante 
dialectalizada expllotá”. Per tant, no es tracta pas de diferències en la realització 
fonètica per factors geogràfics o d’edat, sinó de casos en què, per causa del propi 
origen de les paraules, la palatalització no s’hi dóna –almenys no pas sempre–. En 
aquest sentit, Sistac (1993: 105) afirma: “Hi ha paraules no patrimonials sense 
palatalització (o realitzada només esporàdicament): [klandes’ti], [‘klasik], [kli’en], 
[‘klima], [‘flato], [‘plaka], etc.; sense que tampoc siguin estranyes pronúncies amb 
palatal”. Guzmán (1997: 402) indica al respecte que “no presentaven variació 
[palatalització] termes com fletxa, triangle, fluorescent, flotador, etc., que no s’utilitzen 
habitualment”. Tanmateix, al marge del seu ús, és evident que es tracta de cultismes. 
Arnal (1998: 185) atribueix la no-palatalització sistemàtica d’alguns préstecs o 
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cultismes a llur pròpia naturalesa i dóna exemples com plancha, bicicleta, inflá, doble, 
clase, claudia, plaga, problema, plátano o iglesia. Amb tot, l’autora apunta també uns 
altres casos en què la pronunciació no és palatalitzada en tot el territori que estudia i 
els atribueix al fet que el grup consonàntic deriva de les seqüències -BǓL-, -PǓL-,  
-FǏL-; és a dir, no presentaven els grups originàriament: anebláse, nubláse, arramblá, 
diablo, enreblá, pueblo, tablero, chuflá, musclo, acopladó... Si atenem a allò afirmat per 
l’autora respecte l’abast de la palatalització en casos en què els grups no apareixien 
en els ètims de la paraules en qüestió,20 cal assenyalar que aquesta darrera opció 
sembla adir-s’hi poc: els exemples que exposa poden ser interpretats fàcilment com 
cultismes o préstecs –excepte musclo–. Per tant, podem concloure que sembla que hi 
ha una tendència a no palatalitzar els grups quan aquests apareixen en cultismes o 
castellanismes per bé que, cal remarcar-ho, aquesta no té pas un caràcter universal: 
segons Saura Rami (2003: 80), “todos estos grupos [els que poden ser afectats pel 
fenomen fonètic en qüestió] –como, por otro lado, es habitual en la comarca de la 
Ribagorza– se ven sometidos de manera generalizada a una palatalización de la 
lateral”. 
 
Finalment, i per tancar aquest apartat, cal fer referència al grup /rl/ - /rʎ/, que ha estat 
esmentat abans. Es deia llavors que, al marge de les cinc combinacions d’un so 
consonàntic amb una [l], n’hi havia encara una altra que presentava una sèrie 
d’especificitats. Certament, el grup /rl/ –enfront de /bl/, /pl/, /kl/, /gl/ i /fl/–, té un abast 
molt més reduït, d’entrada pel que fa a la seva freqüència d’aparició (el nombre de 
paraules en què apareix). Es tracta d’un grup format per una vibrant múltiple i una 
lateral alveolar sonora, components que formen part de síl·labes diferents, i apareix 
solament en posició intervocàlica. Arnal21 (1998: 198) recull burlla i derivats com 
burlláse o burllón. Amb tot, afegeix després que el mateix grup pot donar solucions 

                                                 
20 L’autora exposa que, al marge de l’origen etimològic dels grups, aquests són sempre susceptibles de 
palatalitzar-se en les àrees on la palatalització de la lateral té més vitalitat. Amb tot, afegeix després 
aquesta matisació. D’altra banda, l’extensió de la palatalització segons tota una sèrie de condicionants 
sociolingüístics s’estudia en aquesta present treball en l’apartat Extensió geogràfica i condicionats de la 
pèrdua de la paltatalització de la lateral, on també hi ha més informació, per exemple pel que fa a l’abast 
geogràfic, de l’estudi d’Arnal de la parla de la Baixa Ribagorça occidental. 
21 Arnal relaciona el grup /rl/ amb els casos en què la palatalització de /l/ inicial llatina passa a estar en 
posició interior per d’addició d’un prefix: allargá, enllosá, esllomáse. (1998: 197). Certament, també en 
aquests casos trobem un grup format per consonant seguida de [ʎ], si bé la seva naturalesa és ben una 
altra: es tracta d’un cas de manteniment d’una palatalització prèvia, mentre que a burlla, malgrat aparèixer 
r i l en síl·labes diferents, no hi ha cap procés de prefixació que permeti interpretar una [ʎ] prèvia. 
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diferents: birlas (sense palatalització) i billas (amb assimilació de les dues líquides, /r/ i 
/l/). Segons Veny (1991: 145), “a la Baixa Ribagorça, també el grup -RL- és sovint 
objecte de palatalització: parllà, parlar, burlla, burla.” Segons Recasens (1991: 311): 
“El pas de /l/ a [ʎ] també pot tenir lloc darrera de r (parllar, torlla, burlla (parlar, torla, 
burla; A. i B. Ribagorça, Llitera))”. Tots tres exemples han estat localitzats amb prou 
treballs, ja que, en la majoria d’estudis, la palatalització de /rl/ no hi apareix consignada. 
En aquest sentit, podem citar Sistac (1993: 118), Saroïhandy (1906: 333), Guzmán 
(1997), Badia i Margarit (1951: 206) o Galan amb Moret (1995: 32). Això ens porta a 
concloure que es tracta d’una pronunciació amb un abast geogràfic reduït. 
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6.-EXTENSIÓ GEOGRÀFICA  
I CONDICIONANTS DE LA PÈRDUA DE LA 
PALATALITZACIÓ DE LA LATERAL 
 
La palatalització de la lateral es dóna actualment i bàsica en l’àmbit del parlar 
ribagorçà. La definició d’aquest àmbit, escomesa en el primer apartat, no és, com s’ha 
vist, del tot clara. D’altra banda, sembla que l’extensió de la palatalització de la lateral 
ha pogut anar variant.22 
 
Griera, el 1920 (: 46), localitza el fenomen a tota la Ribagorça, la Llitera i l’àrea de 
Fraga. Cita pobles com Durro, Vilaller, Castanesa, Pont de Suert, Areny, Benavarri, 
Tamarit, Sant Esteve de Llitera, Peralta, Llaguarri, Lasquarri, Roda o Beranui. Per la 
banda de la isoglossa dins la llengua aragonesa, parla de la palatalització en pobles 
com Benasc, Campo, Graus o Fonts. 
 
L’any 1993, Sistac (: 105, nota 225) indica que la zona on la lateral es palatalitza 
inclouria “gairebé tot el Baix Cinca –de Torrent cap al nord–, la Llitera, les valls de 
l’Éssera i de l’Isàvena –però ja no l’alta vall del Cinca i el Sobrarb– i la Baixa i Alta 
Ribagorça, incloent-hi la vall de Boí, tot i que a la zona més oriental està retrocedint”. 
Aquesta és, bàsicament, l’àrea on actualment se circumscriu el fenomen. 23 
 
Amb tot, Guzmán, el 1997 (:399 i 410), afirma que la palatalització està quasi perduda 
a la vall de Boí i que, per tant, [pʎ] ha esdevingut [pl] i de forma pareguda els altres 
grups. Concretament, diu: “hem constatat que pobles com Malpàs, Boí, Barruera, 
Vilaller, Viu de Llevata, el Pont de Suert... pràcticament han perdut la pronúncia del so 
[a la manera] palatal i únicament el conserven [d’aquesta manera] alguns habitants 
que provenen d’altres localitats de la Ribagorça [...] aragonesa”.  
 
Aquest darrer autor (1997: 400) exposa alguns dels motius que creu que són 
determinants a l’hora d’explicar aquesta pèrdua i altres transformacions en la llengua 
dels pobles de parlar ribagorçà sota administració catalana. El recull que fa Guzmán 
és un bon reflex de l’evolució sociolingüística de la Ribagorça –i, per tant, d’una part 

                                                 
22 Recordem com, en Origen, extensió històrica i variació geogràfica de la palatalització de la lateral, 
figurava que Badia i Margarit i Haensch estenien la palatalització de la lateral al Pallars, cosa que 
certament hagués pogut ocórrer en un passat no llunyà. 
23 Veure els mapes de l’autor sobre el fenomen a la pàgina següent. 
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important del territori del parlar ribagorçà–. Exposa els següents factors que han 
contribuït al canvis en la varietat lingüística:24 

1. Mitjans o sistemes de comunicació audiovisual: televisió, ràdio, telèfon, 
cinema... 

2. L’arribada dels maquis i de la guàrdia civil. 
3. L’escola. 
4. L’arribada d’immigrants vinguts d’altres zones de l’Estat, bàsicament 

asturians, a partir dels anys 40. També cridats pel treball a les mines, 
arribaran en aquesta època enginyers espanyols, alemanys i holandesos. 

5. L’augment de la població i les millores en les comunicacions arran de la 
bastida de la xarxa elèctrica d’ENHER, començada entre els anys 1946 i 
1947. En aquesta època s’obre el pas d’Escales (1950) i s’acaba la 
carretera del Pont de Suert i la vall de Boí fins a la Farga. 

6. Nova onada migratòria durant els anys 80 amb la construcció de nous 
embassaments com el de Baserca i Llauset. 

7. El turisme: obertura de pistes d’esquí, pràctica d’esports de muntanya... 

                                                 
24 L’exposició dels motius assenyalats ha estat sistematitzada en forma de llista, però s’ha seguit l’ordre 
de l’original en previsió que aquest pogués tenir alguna significació. 
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Alguns d’aquests condicionants són certament compartits amb altres territoris del 
domini lingüístic català. D’altres, com l’explotació de l’energia hidràulica, són ben 
genuïns. Cal tenir en compte, amb tot, l’aïllament de la Ribagorça fins als anys 40 del 
segle XX, quan, de sobte, es va obrir a les influències foranes. Guzmán (1997: 401) 
qualifica el canvi de “radical”.  
 
El mateix autor (1997: 401) ens dóna també, d’aquesta manera, un bona raó per 
explicar el conservadorisme del parlar ribagorçà de la banda sota administració 
aragonesa, almenys en aquestes latituds. La influència, diu, mai va ser tan forta en 
aquest vessant. La pèrdua de la palatalització es troba en localitats sota administració 
catalana, que sovint estan “fortament influenciades per l’alt índex de castellanització”.  
 
Per tant, segons Guzmán, la majoria de factors que expliquen la innovació en el parlar 
de la comarca de l’Alta Ribagorça, a Catalunya, són fruit del contacte amb la llengua 
castellana. És a dir, la influència del castellà ha estat determinant per explicar les 
transformacions ocorregudes en aquesta zona del parlar, que han fet recular, per 
exemple, la palatalització de la lateral.25 Sistac (1993: 105) dóna suport a aquest 
plantejament, ja que, pel que fa a la pèrdua de la palatalització en aquesta zona, “Sens 
dubte n’ha estat la causa la massiva arribada de castellanoparlants per a les 
construccions hidroelèctriques”. 
 
D’aquesta manera, i segons Eduard Guzmán, en la zona catalana de parlar ribagorçà 
la palatalització de la lateral s’ha perdut o roman en un estadi passiu: se sap que es 
feia en el passat (1997: 401). I per això arriba a proposar una modificació de la 
isoglossa del fenomen (1997: 399). La distribució que Sistac (1993: 105) atorga a la 
palatalització de la lateral li serveix de base i explica: “Prenent com a punt de 
referència la distribució donada per l’autor [Ramon Sistac], proposem una modificació 
de la isoglossa que coincidiria pràcticament amb la frontera catalanoaragonesa; 
                                                 
25 Això desmentiria alguns plantejaments que, des de l’Aragó, atribueixen a l’estàndard català una 
possible pèrdua dels trets distintius del ribagorçà en el territori sota administració d’aquesta darrera 
Comunitat Autònoma. 

Mapes extrets de Sistac (1993: 368) en què s’aprecia l’àrea on, segons l’autor, es palatalitza la 
lateral. Veiem el límit occidental en el mapa de l’esquerra (zona nord) i aquest darrer i l’oriental en el 
de la dreta (zona sud). Hi ha, ressaltades amb trama, les zones on el tractament ha entrat en 
decadència. 
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d’aquesta manera el tret quedaria reduït sobretot a la zona ocupada per la Ribagorça 
aragonesa.” 
 
Guzmán se serveix, tanmateix, d’expressions com “pràcticament” o “sobretot” i 
constata que la pèrdua de la palatalització de la lateral en aquesta zona ha de ser 
forçosament recent. Així ho demostra, segons Sistac (1993: 105), el Diccionari català-
valencià-balear d’Alcover, on s’apleguen realitzacions palatals de diverses paraules en 
diferents localitats, com el Pont de Suert, Vilaller, Boí o Senet (Guzmán, 1997: 399). I, 
a més, resta encara al Pont de Suert el cas fossilitzat de [‘ʎeßa] < GLEVA (Sistac, 
1993: 105).26 

 
Pel que fa a l’estudi de la banda occidental de l’àrea de parlar ribagorçà, cal considerar 
especialment l’estudi d’Arnal Purroy sobre la parla de la Baixa Ribagorça occidental. 
Atenent a criteris estrictament lingüístics, l’autora (1998: 13) va limitar la seva zona de 
treball als següents municipis de la província d’Osca: Capella, Estada, Estadilla, Fonts, 
Graus, Olvena, La Pobla de Castre27, Perarrúa, Santa Liestra i Secastilla, tots del partit 
judicial de Barbastre. La parla d’aquestes localitats constitueix part del dialecte 
ribagorçà de filiació lingüística aragonesa. Com a tals, palatalitzen o palatalitzaven la 
lateral dels grups /kl/, /pl/, /bl/, /fl/ i /gl/. 
 
Amb tot, l’autora (1998: 193) fa una sèrie de matisacions sobre l’abast del fenomen. La 
seva àmplia extensió28, característica d’altres zones del parlar ribagorçà, sembla, en el 
cas d’aquest territori, molt migrat. Tan sols unes poques paraules presenten sempre la 
palatal: aplletá, ascllá, asclla, cllota, plleta, pllorá, plloraderas, plloramica, plloriqueá, 
pllosos, repllegaízos, rascllá, rascllé, rascllaízos i risclla29, bàsicament.  L’alternança 
entre [ʎ] i [l] és la solució més habitual: acllará-aclará, acllarecé-aclarecé, apllaná-
aplaná, atablladó-atabladó, catapllasma-cataplasma, cllau-clau, cllavá-clavá, dobllá-
doblá, encllusa-enclusa, entrecllarecé-entreclarecé, fllaco-flaco, fllama-flama, flloco-
floco, flloronco-floronco, fllorecé-florecé, mezcllá-mezclá, mezcllizo-mezclizo, pllaza-
plaza, pllano-plano, pllantá-plantá, pllantero-plantero, pllanzón-planzón, pllato-plato, 
                                                 
26  Vam poder tenir accés a les dades de Núria Alturo sobre aquest canvi al Pont de Suert. La 
investigadora es va transmetre personalment que, efectivament, quan ella va realitzar enquestes a la zona 
als anys 80, només la gent d’altres llocs de la Ribagorça realitzava la palatalització de la lateral al Pont de 
Suert, localitat que es mostrava, en conseqüència, molt innovadora. 
27 En castellà i oficialment, “La Puebla de Castro”.  
28 Veure Abast de la palatalització de la lateral. 
29 María Luisa Arnal pren de base l’ortografia castellana per grafiar les paraules del parlar estudiat. 
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pllegá-plegá, pllumá-plumá, recllamo-reclamo, ringllera-ringlera, supllí-suplí, terrapllén-
terraplén.  
 
Pel que fa a l’elecció d’una pronunciació o l’altra en els nombrosos casos en què es 
donen totes dues, cal assenyalar (Arnal, 1998: 190) que “no existe un comportamiento 
homogéneo que permita regular su aparición”. És a dir, la pronunciació palatalitzada o 
no és vacil·lant. Amb tot, hi ha dos factors determinants per explicar quina és l’opció de 
cada parlant: 
 

1. L’edat (1998: 190): entesa com a factor de major o menor castellanització de la 
llengua. Els menors de 45 anys, amb una parla més influïda pel castellà, i, 
especialment, aquells informants compresos entre els 30 i els 18 anys,30 
tendeixen a usar [l] enlloc de [ʎ] a l’hora de pronunciar la lateral dels grups. Pel 
que fa als més grans de 45 anys, la vacil·lació es fa en aquest grup 
especialment visible. Un mateix parlant pot utilitzar o no la pronunciació 
palatalitzada en una mateix situació comunicativa sense atendre a cap criteri 
estilístic. La influència de la norma del castellà estàndard, considerada a la 
zona el “modelo lingüístico ideal” (1998: 191) fa que convisquin formes 
fonètiques autòctones i d’altres de pròpies del castellà sense que hi hagi cap 
diferència en llur funcionament. Aquesta influència del castellà com a model de 
llengua a seguir en moltes situacions comunicatives i que, en qualsevol cas, té 
una clara influència sobre la parla autòctona és comuna a tot el territori de parla 
ribagorçana sota administració aragonesa. 

 
2. La localitat (1998: 194): geogràficament parlant, la vitalitat del fenomen no és 

homogènia. Malgrat que en les vint-i-quatre localitats estudiades per l’autora es 
produeix la palatalització de la lateral, hi ha notables diferències diatòpiques 
amb una transició gradual. Els dos extrems d’aquesta gradació són les 
localitats orientals i meridionals, com Capella, Pueyo de Marguillén, Estadilla o 
Fonts, i les més occidentals, com son Panillo, Secastilla, La Pobla de Castre o 
Olvena. En les primeres, la palatalització de la lateral mostra una gran vitalitat i 
amplitud en el seu ús, mentre que en les segones solament es manifesta en un 
nombre de mots que, comparat amb el d’altres localitats ribagorçanes, “resulta 
extremadamente reducido”. D’aquesta manera, els pobles més propers a les 

                                                 
30 Els informants d’Arnal tenen edats compreses entre els 18 i els 85 anys.  
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zones on no es palatalitza la lateral (al castellà, a la pràctica) presenten un 
nombre molt més gran de paraules on no es manifesta la palatalització. 

 
Per explicar aquesta absència de palatalització, Arnal (1998: 195) planteja 
primerament que “la oposición [ʎ]/[l] no es distintiva en el semimargen silábico”. No hi 
ha cap paraula, per tant, que es diferenciï d’una altra segons que porti un o altre 
fonema. La similitud entre ambdós fonemes, /ʎ/ i /l/, també hauria ajudat la vacil·lació i, 
de fet, aquesta semblança podria ser determinant per explicar-ne l’alternança, freqüent 
també en posició inicial de paraula en aquesta parla: llejos-lejos (1998: 151). Amb tot, 
Arnal (1998: 195) precisa que aquesta no és la causa fonamental de la no 
palatalització, sinó que és “el influjo del castellano –o del castellano-aragonés– que 
impone [l] allí donde el fonetismo de nuestra zona tiene [ʎ]”.31 Per tant, la seva 
conclusió és coincident amb l’exposada anteriorment, de Guzmán. Tant ell com Arnal32 
atribueixen a l’influx de la llengua castellana la pronunciació sense palatalització dels 
grups.  
 
En cap cas Arnal parla de pèrdua en referència a la palatalització de la lateral en la 
parla de la Baixa Ribagorça occidental o, almenys, pel que fa als pobles situats més a 
l’oest dins el territori que estudia. Tal com indica pel que fa a l’estudi de l’aspecte 
diacrònic en el seu treball (1998: 7): “Investigamos la sincronía actual del dialecto, el 
habla viva tal y como es hoy. Ello no es óbice para que introduzcamos las referencias 
de tipo diacrónico que puedan contribuir a explicar y entender el estado actual de 
determinados aspectos lingüísticos”. No actua en aquest darrer sentit pel que fa a la 
pronunciació no palatalitzada: reflecteix únicament les actuals pronunciacions i 
vacil·lacions com les assenyalades, però, això sí, n’atribueix clarament la causa a la 
influència de la varietat estàndard de la llengua castellana. D’altra banda, partint de les 
dades que aporta sobre l’ús de la solució palatalitzada segons els grups d’edat (a 
menys edat, menor tendència a la palatalització), es pot concloure que considerar les 
ja esmentades vacil·lacions com una pèrdua –o l’inici d’una pèrdua– no és en cap cas 
forassenyat. 

                                                 
31 I fins i tot en casos extrems en què el grup consonàntic inicial ha estat substituït per la solució 
castellana: “El influjo de la lengua castellana se deja sentir, asimismo, en otros casos que actualmente 
sólo ofrecen la solución ll-: llaga PLAGA, llagáse PLAGARE, llamá CLAMARE, llave CLAVE, llegá 
PLĬCARE, lleno PLĒNU, llená *PLĒNARE, llové PLŎVĚRE, y algunos más.” (Arnal, 1998: 198). 
32 Veure l’apartat La iodització de la palatalització en aquest present treball per a una explicació de la 
conclusió d’Arnal sobre la no palatalització. 
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Si atenem a les conclusions de Guzmán i les contrastem amb les d’Arnal Purroy, 
podem constatar que la influència de la llengua castellana es perfila com un factor 
decisiu a l’hora d’explicar la pèrdua de la palatalització de la lateral. El primer ens parla 
d’una sèrie de factors castellanitzadors que haurien portat a la pronunciació no 
palatalitzada de la lateral a la vall de Boí i, la segona, vincula també a la influència del 
castellà, matisa que estàndard33, aquesta mateixa pronunciació en la Baixa Ribagorça 
occidental, un territori allunyat de l’àrea catalanoparlant on no es realitza la 
palatalització. 
 

Podem concloure, doncs, que els territoris els parlants dels quals estan més en 
contacte amb la llengua castellana, sigui per factors geogràfics o d’altres –relacionats 
amb la franja d’edat, fonamentalment–, han perdut o tenen una clara tendència a la 
pèrdua de la palatalització de la lateral. 
 

                                                 
33 La causa és, afirma Arnal, una “situación de inestabilidad causada por la norma del español estándar”. 
(1998: 191). 
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7.-LA IODITZACIÓ DE LA PALATALITZACIÓ 
 
Segons allò vist anteriorment, la palatalització de la lateral es pot definir, en el parlar 
que estudiem i de forma molt general, com la conversió en [ʎ] del segon element [l] 
dels grups consonàntics llatins /pl/, /bl/, /kl/, /gl/ i /fl/, mentre que el primer element es 
manté. Aquesta definició, molt més afinada en l’apartat Abast de la palatalització de la 
lateral en cas ribagorçà mereix, segons allò vist en la secció Origen, extensió històrica 
i variació geogràfica de la palatalització de la lateral, la qualificació de solució 
intermèdia entre el manteniment inalterat dels grups, propi del català i de l’aragonès 
generals, i l’alteració dels grups a la manera castellana, en què el primer element es 
perd i el segon roman palatalitzat: 
 

 
Aquest darrer aspecte, la relació entre la solució ribagorçana i la resta de la Romània i 
la comparació amb aquestes llengües, es tracta abastament en l’apartat Origen, 
extensió històrica i variació geogràfica. I precisament en aquesta secció del treball hi 
trobem referida l’evolució itàlica dels grups llatins. Aquesta –no es designa italiana 
perquè presenta variacions segons els dialectes– pot resumir-se de la següent forma: 
PLANU > p[ʎ]ano > p[j]ano. D’aquesta manera, veiem com alguns parlars itàlics van 
experimentar la palatalització de la lateral i, a partir d’aquesta fase, va passar-se a una 
altra: la iodització del so anteriorment palatalitzat. D’aquesta manera, mentre la 
primera consonant dels grups es manté, la segona passa de [l] a [ʎ], és a dir, es 
palatalitza, i encara, a partir d’aquest darrer resultat, dóna [j], de manera que s’ioditza i 
esdevé un so semiconsonàntic palatal: la iod. Aquesta darrer punt és, precisament, la 
definició de la iodització de la palatalització. 
 
Segons Günther Haensch (1960: 74, nota 26), el parlar ribagorçà i aquests parlars 
itàlics a què s’ha fet referència comparteixen una fase evolutiva pel que fa al 
tractament dels grups llatins: la palatalització de la lateral. L’italià, però, hauria assolit 
segons mateix autor una segona fase, en la qual es troba actualment: 
 
 
 

PLORARE > [pl]orar Català i aragonès generals 

PLORARE > [pʎ]orar Ribagorçà 

PLORARE > [ʎ]orar Castellà 
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 1a fase 2a fase  

p[ʎ]ano p[j]ano Alguns parlars 
itàlics 

 
PLANU 

p[ʎ]a  Ribagorçà 
 Palatalització de la 

lateral 
Iodització de la 
palatalització 

 

 
Amb tot, sembla que existeix en el parlar ribagorçà una tendència a l’alteració de 
l’actual estadi evolutiu, la palatalització de la lateral, que donaria pas a una segona 
fase: la iodització. D’aquesta manera, la solució ribagorçana i la italiana –almenys de 
l’estàndard d’aquesta llengua i d’alguns dels seus dialectes– tornarien a coincidir. 
Aquest procés de canvi, que es troba encara en una fase primerenca, deixa el quadre 
anterior de la següent forma: 
 

 1a fase 2a fase  

f[ʎ]ore f[j]ore: assolida Alguns parlars 
itàlics 

 
FLORE 

f[ʎ]or f[j]or: iniciada Ribagorçà 
 Palatalització de la 

lateral 
Iodització de la 
palatalització 

 

 
Aquest canvi ha estat posat de manifest per Guzmán (1997: 399, del treball del qual 
sobre la Vall de Boí s’han extret els exemples dels quadres), Arnal Purroy (1998: 187, 
a la Baixa Ribagorça occidental) o Saura Rami (2003: 80, a la vall de Benasc). 
 
L’inici d’aquesta modificació suposa una diferenciació diastràtica –és a dir, segons la 
franja d’edat– pel que fa al tractament de la palatalització de la lateral en el parlar 
ribagorçà. La iodització de la palatalització es restringeix a la població jove, mentre que 
la resta de la població realitza la pronunciació palatalitzada sense més alteracions. Així 
ho posen de manifest Guzmán (1997:400) i Saura Rami (2003:80), que situa el canvi 
en els més joves de 30 anys: “Sólo el estrato social més joven del Valle (hasta 30 años) 
realiza estas secuencias de manera despalatalizada al itálico modo: piasa = it. piazza, 
fiama = it. fiamma, bianco = it. bianco, etc.”. Arnal Purroy (1998:187), per la seva 
banda, posa de manifest una variació diatòpica dins de l’espai geogràfic que estudia: 
en algunes de les localitats més orientals –Capella, Estadilla i Fonts– només els més 
joves de 30 anys ioditzen la palatalització, mentre que a la resta el límit d’edat el 
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trobem en els 45 anys.34 Si tenim en compte que a les tres localitats assenyalades al 
principi la palatalització de la lateral hi té una gran vitalitat, hom pot aventurar-se a 
arribar a la conclusió que, de la mateixa manera com s’ha afirmat que el castellà 
condiciona favorablement la pèrdua de la palatalització ([ʎ] > [l]), és també el contacte 
amb aquesta llengua un factor que influeix positivament la iodització de la 
palatalització (almenys en el territori estudiat per Arnal Purroy 1998: 13). 
 
Pel que fa a les raons de la iodització, no hi ha una coincidència en les explicacions: 
segons Guzmán (1997: 400), “aquest canvi podria atribuir-se a un relaxament en la 
producció del so per part dels parlants, la qual cosa facilitaria la pronúncia dels 
diferents mots, o bé, considerar la palatalització de la lateral alveolar com a una resta 
d’aquella irradiació d’origen italià que proposava Menéndez Pidal (1926: 501)”.35 Arnal 
Purroy (1998: 187), en canvi, es mostra taxativa i afirma que “son la manifestación de 
un proceso de debilitamiento para facilitar la articulación de la palatal lateral”. És a dir, 
és mostra favorable a la primera interpretació oferta per Guzmán i, per tant, creu que 
el so palatal ha estat substituït per una iod per tal de facilitar-ne la pronunciació. De fet, 
Recasens (1991: 311) relaciona la pèrdua de l’element velar en /g ʎ / 36  amb la 
pronunciació ioditzada de l’element lateral del mateix grup, ja que ambdues s’haurien 
adoptat per facilitar-ne la realització. Amb tot, sembla evident que la iodització es dóna 
en tots els grups –sempre que mantinguin la primera consonant, òbviament–. 
 
Cal tenir en compte, a més, la possible relació entre la iodització de la palatalització de 
la lateral i el fenomen conegut en castellà com a yeísmo. El yeísmo, recordem-ho, és 
la substitució sistemàtica del so [ʎ] per [j] i té una vitalitat tan gran en aquesta llengua 
que el primer so pràcticament ha desaparegut de tot el domini lingüístic de l’espanyol. 
De fet, però, i des d’una concepció més àmplia de la situació, el yeísmo sembla un 
fenomen en auge al llarg de la història de la Romània. En francès, per exemple, el 
fonema /ʎ/ va desaparèixer d’antuvi, i sembla que aquesta mateixa tendència es 

                                                 
34 En l’apartat Extensió geogràfica i condicionats de la pèrdua de la palatalització de la lateral es donen 
més dades sobre com la procedència geogràfica i el grup d’edat condicionen la realització o no de la 
palatalització de la lateral. Resumidament, es pot dir que les localitats més orientals són aquelles en què 
es dóna en un major nombre de casos, mentre que, com més cap a occident –més a prop del domini 
lingüístic castellà–, més rar és el fenomen. Pel que fa a l’edat, cal tenir en compte que, al marge de la 
iodització i convivint-hi, els parlants més joves del territori estudiat per Arnal tendeixen a la pèrdua de la 
palatalització, de tal manera que [ʎ] esdevé [l].  
35 Aquesta darrera explicació de Menéndez Pidal es dóna a Origen, extensió històrica i variació geogràfica. 
36 Veure Abast de la palatalització de la lateral en el cas ribagorçà. 
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manifesta amb força a la Península Ibèrica. Tradicionalment, s’ha vist en l’ímpetu del 
yeísmo castellà el motiu de la seva extensió a les llengües veïnes amb les quals es 
troba en contacte. Amb tot, hi ha qui, com Arnal Purroy (1998: 187),37 creu que la 
conversió [ʎ] en [j] ha d’interpretar-se en un context més ampli. D’aquesta manera, cal 
parlar d’una evolució motivada per les dificultats articulatòries de [ʎ], que seria 
substituït per [j], més fàcil de pronunciar, en un canvi factible perquè el primer so és 
distintiu en pocs casos –és a dir, poques paraules poden confondre’s en el canvi de la 
palatal alveolar per una iod i esdevenir homòfones–. Aquesta no-oposició fonològica 
no té excepcions pel que fa a [ʎ] dels diferents grups consonàntics afectats per la 
palatalització: la diferenciació [ʎ]/[j] no és mai distintiva en aquesta cas i, per tant, [j] té 
les portes obertes per a imposar-se.38 En qualsevol cas, com és evident, els parlants 
yeístas articulen /j/ la palatal dels grups consonàntics, però, cal esclarir-ho, no tots els 
parlants que realitzen la pronunciació ioditzada són yeístas.39  
 
Alguns autors han parlat d’un estadi intermedi entre la palatalització de la lateral i la 
seva iodització. Es tracta de l’aparició d’una iod entre la palatal i el so vocàlic 
següent.40 D’aquesta manera, [‘pʎasa] (plaça) passaria a [‘pʎjasa]. Pere Barnils explicà 
aquesta situació ja el 1916 (:33), tot referint-se al parlar de Fraga. Sembla clar que 

                                                 
37 De fet, en la zona estudiada per Arnal (1998: 187) es donen realitzacions lleístas, un fenomen oposat al 
yeísmo que comporta la pronunciació de [ʎ] allí on correspondria [j]. Aquest fenomen s’ha interpretat de 
dues maneres: segons Frago (1978: 10) , es tracta d’una ultracorrecció, ja que en les parles aragoneses 
la freqüència de /ʎ/ és molt major que la de /j/ i això hauria empès un ús preponderant del primer fonema 
en els casos en què pertocava el segon; segons Coromines (1953: 81), hi hauria hagut un brot de yeísmo 
a finals de l’Edat Mitjana que s’hauria vist frenat per un altre brot en direcció contrària, que és el que 
encara perduraria en l’actualitat reflectit en tot un seguit de casos. Exemples d’aquestes alternances 
lleístas els trobem, segons Arnal (1998:188), a la Baixa Ribagorça occidental en casos com ara pollo/poyo, 
bullol/buyol, llesca/yesca o ballarte/bayarte i també en els dos anteriorment exposats. I, d’altra banda, en 
cap cas en aquest territori s’articula [j] enlloc de [ʎ]. En conseqüència, Arnal Purroy (1998: 188) destaca 
especialment que el fenomen del yeísmo, tan comú en la llengua castellana, no es produeix: ni tan sols 
els parlants més joves confonen de forma generalitzada [ʎ] i [j] a favor de [j].  Per tant, l’explicació d’Arnal 
davant la iodització de la palatalització sembla del tot raonada: no pot ser conseqüència de la influència 
castellana, ja que aleshores aquest seria un cas més de yeísmo entre molts d’altres, quan en realitat la 
tendència és fins i tot la contrària. 
38 Aquesta tesi invalidaria, doncs, la plantejada abans sobre una possible relació entre la proximitat al 
castellà i la iodització de la palatalització. 
39 Veure nota anterior sobre l’estudi d’Arnal (1998) a la Baixa Ribagorça per a un exemple clar: allà hi ha 
iodització de la palatalització, però no es dóna el yeísmo.  
40 Tots els grups consonàntics afectats per la palatalització de la lateral han d’anar seguits d’un so vocàlic, 
segons allò descrit en l’apartat Abast de la palatalització de la lateral en el cas ribagorçà. 
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l’aparició de la iod intermèdia és un pas previ a la iodització total de la palatalització. 
Així sembla indicar-ho Arnal (1998: 187) quan afirma que la població compresa entre 
els 30 i els 45 anys de localitats estudiades en el seu treball com són La Pobla de 
Castre, Graus i Santa Liestra alterna la realització ioditzada amb aquella que comporta 
la iod intermèdia: els més joves de 30 anys, o bé realitzen únicament la pronunciació 
ioditzada, o bé l’han despalatalitzat per influència de la fonètica castellana.41 El mateix 
Barnils deia: “darrera la [ʎ] es percep un segón element palatal [j], que afebleix 
notablement l’articulació d’aquella”. D’aquest afebliment en resultaria la primacia de la 
iod, és a dir, la iodització de la palatalització de la lateral.  
 
Aquest afebliment de [ʎ] per efecte de [j] que segueix també el constata Arnal 
(1998:189) en dues paraules força remarcables: [‘θekʎa] i [‘pʎoxo], que alternen amb 
[‘θekja] i [‘pjoxo]42 i encara [‘θekʎja] i [‘pʎjoxo]. L’aparició de la iod es pot explicar en 
aquests casos per la procedència d’aquestes paraules: [‘pʎoxo] és un castellanisme i 
prové de piojo i [‘θekʎa] és una paraula provinent de l’àrab sāqiya que retrobem en 
forma d’acequia en castellà i de sèquia en català. En cap dels dos casos apareixia 
originàriament un grup susceptible de patir la palatalització de la lateral, però els grups 
[kj] i [pj] van assimilar-se a [kʎ] i [pʎ] i, per tant, la palatalització s’hi va fer extensiva.  
No queda clar, doncs, si aquests casos es poden relacionar directament amb l’aparició 
de la iod intermèdia i la iodització de la palatalització o bé seria més convenient parlar 
d’una castellanització fonètica similar a aquelles tractades en l’apartat Extensió 
geogràfica i condicionants de la pèrdua (en aquest cas, en el sentit de [ʎ] > [l]43) que, 
com a particularitat, comportaria una fase intermèdia corresponent a l’aparició de la iod 
després de [ʎ] per acabar en una simple iod. 
 
Malgrat tot això dit, cal tenir present que tots els autors parlen de la iod intermèdia com 
un estat vacil·lant: no solament és una fase prèvia a la iodització de la palatalització, 
sinó que, a més, alterna amb aquesta. Així ho reflecteix Arnal quan parla del fenomen 
a la Baixa Ribagorça occidental i diu que “a veces” els parlants articulen [ʎj] enlloc de [j] 
(1998: 187). En aquest sentit, és remarcable l’estudi de Galan i de Moret (1995: 32) 
                                                 
41 Veure l’apartat Extensió geogràfica i condicionants de la pèrdua de la palatalització per a més detalls 
sobre com la influència del castellà afecta la palatalització de la lateral. 
42 Veure l’apartat Abast de la palatalització de la lateral en el cas ribagorçà per analitzar el procés 
experimentat en aquests casos de conversió [j] > [ʎ]. 
43 També en aquest cas s’assenyalava un caràcter vacil·lant, com en el cas de l’alternança [ʎ]/[ʎj]/[j]: no hi 
ha cap preferència entre les formes amb [ʎ] i aquelles amb [l], és a dir, no és possible determinar cap 
factor que suposi l’ús de l’una o l’altra.  
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sobre el parlar de Fraga, que, ben al contrari que Barnils, no indica res sobre la iod 
intermèdia. Això pot explicar-se, com s’ha dit, per la naturalesa vacil·lant d’aquest so, 
que comporta l’alternança d’aquest amb [j] o fins i tot, segons la franja d’edat en què 
es trobi el parlant, amb [ʎ]. D’altra banda, no sembla que en parlar de la iodització de 
la palatal hagi d’aparèixer necessàriament la fase consistent en la iod intermèdia: 
Saura Rami (2003) per exemple, en cap cas aporta res sobre aquest aspecte malgrat 
que parla de la iodització en els estrats més joves de parlants de la vall de Benasc. 
Encara més: Arnal (1998: 187) dóna la iod intermèdia només en unes poques localitats 
de totes les que estudia: en la resta, el pas de la palatalització a la seva iodització 
sembla no comportar cap fase intermèdia. També sembla decantar-se cap a aquest 
parer Guzmán (1997, vall de Boí i pobles que hi limiten sota administració aragonesa). 
Així doncs, es pot concloure que, si bé la iod intermèdia porta a la iodització per mitjà 
de l’afebliment de [ʎ], aquest pas no és necessari perquè es produeixi la iodització de 
la palatalització de la lateral.  
 
D’altra banda, la relació entre la iodització de la palatalització i la pèrdua d’aquesta per 
conversió de [ʎ] en [l] sembla no ser en cap cas directa. La iodització és, com ja s’ha 
dit, un estadi evolutiu més que segueix la palatalització de la lateral, que l’altera, però 
no la fa desaparèixer. Amb tot, cal fer matisos importants a aquest plantejament inicial: 
Barnils assegurà el 1916 (: 34, nota 1) que a la vall de Boí la palatalització s’ioditzava i 
en donà com a exemples p[j]ovia i p[j]aça. Més recentment, com Guzmán (1997) 
explica abastament en el seu treball sobre aquesta zona44, la palatalització de la lateral 
ha desaparegut totalment o quasi d’aquest territori al marge de l’estadi evolutiu en que 
es trobés. Amb tot, això no suposa necessàriament que la iodització de la 
palatalització suposi el pas a [l]: en l’apartat d’aquest present treball anteriorment 
anomenat es donen motius sobrats per explicar la pèrdua de la palatalització a la vall 
de Boí sense haver de citar la iodització com una altra causa d’aquesta substitució. 
Saura Rami (2003: 80) parla de la iodització a la vall de Benasc entre la població jove 
sense que indiqui per aquest motiu una pèrdua de la palatalització. Amb tot, Arnal 
(1998: 187) dóna com a zones on la iodització té més força aquelles en què la 
palatalització en té menys; també és cert, però, que en totes les àrees que l’autora, 
amb una extensió major o menor per franges d’edat, es dóna la iodització –tant en 
aquelles més susceptibles a castellanitzar la resolució dels grups com en aquelles que 
els mantenen inalterats a la manera tradicional ribagorçana–. 

                                                 
44 Analitzat en part en l’apartat Extensió geogràfica i condicionants de la pèrdua de la palatalització de la 
lateral. 
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8.-ANÀLISI DELS RESULTATS OBTINGUTS  
EN L’ESTUDI PROPI 
 
Heus aquí l’anàlisi gràfica de les dades obtingudes a partir de les enquestes 
realitzades a les localitats de Castellonroi, Valldellou, Camporrells i Estopanyà durant 
l’estiu de 2007. Per a més detalls sobre aquestes, cal veure la Metodologia de treball.  
 

8.1.-TRACTAMENT DELS GRUPS  
SEGONS LA LOCALITAT 
 
Segons aquest criteri, hem establert la relació entre la procedència geogràfica de les 
persones enquestades –localitat de provinença– i la realització que feien dels grups 
que podien ser sotmesos a la palatalització de la lateral. El resultat obtingut ha estat el 
següent:  

TRACTAMENT DELS GRUPS SEGONS LA LOCALITAT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Castellonroi Valldellou Camporrells Estopanyà

Local i ta ts

P
er

ce
nt

at
ge

Palatalització de la lateral

Iodització de la
palatalització

No-palatalització ([ʎ] > [l])

Altres: vacil·lacions,
(possibles) influències del
castellà o del català
estàndard, yeísmo,
palatalitzacions extremes
(['uɲa])

 
 
Observem com a Castellonroi la palatalització de la lateral és la realització 
predominant. De fet, aquesta situació és compartida per les quatre localitats. Pel que 
fa als tractaments que podríem designar innovadors, destaca la no-palatalització, 
mentre que la iodització hi és molt rara. Malgrat que podem qualificar la no-
palatalització de pronunciació no tradicional, és cert que a Castellonroi no es limita als 
segments més joves de la població, sinó que, puntualment, en trobem mostres en 
informants de totes les edats. D’altra banda, també trobem joves que realitzen 

46



La palatalització de la lateral 

  

nítidament la palatalització de la lateral, cas únic en tota l’àrea estudiada. Per explicar 
aquesta situació, caldria recórrer a la realitat socioeconòmica de Castellonroi, que el 
vincula molt més amb Alfarràs i Almenar –àrea on no es realitza la palatalització de la 
lateral– que no pas els altres tres nuclis. Aquesta relació afectaria la realització local 
dels grups de dues formes: potenciant la no-palatalització i, a la vegada, propiciant un 
cert conservadorisme per la raresa que suposaria en el fonetisme de les dues localitats 
catalanes l’aparició d’una iod en aquests casos.  
 
A Valldellou la palatalització de la lateral presenta uns índexs similars als del seu veí 
del sud. Però observem en aquest cas com la no-palatalització i la iodització de la 
palatalització es manifesten totes dues de forma clara i conviuen.  
 
Camporrells i Estopanyà mostren resultats pareguts. Es distingeixen dels anteriors en 
què la palatalització de la lateral sembla menys preponderant davant realitzacions com 
la iodització –que aquí es mostra amb força– i la no-palatalització. Presenten també 
índexs majors d’aquells casos que hem inclòs en la columna d’Altres. Trobem en 
aquest grup castellanismes com mejillón, realitzacions vacil·lants o estadis diversos en 
la pronunciació d’un mot, de manera que sembla que aquests trets són més habituals 
a Camporrells i Estopanyà que no a Valldellou o Castellonroi.  
 

8.2.-TRACTAMENT DELS GRUPS  
SEGONS L’EDAT DELS INFORMANTS  
 
S’analitza tot seguit les diferents realitzacions dels grups segons l’edat de les persones 
que van prestar-se a participar en aquest estudi. Per tal de realitzar el gràfic que 
s’adjunta, hem conclòs que, més o menys com afirmava Arnal Purroy (1998: 187) –en 
aquest cas referint-se a la Baixa Ribagorça occidental– la franja d’edat en què podem 
situar el canvi en el tractament dels grups, de tradicional a innovador, és la que es 
troba entre els 30 i els 40 anys.  
 
Aquest segment de població articula els mots que poden ser afectats per la 
palatalització de la lateral amb algunes vacil·lacions –alguns mots mostren una 
pervivència major de /ʎ/, segons s’analitzarà més endavant– i, en qualsevol cas, 
mostra un grau de iodització de la palatalització molt més elevat que els majors de 40 
anys, grup en què aquesta realització és merament excepcional. 45  I, des de la 
                                                 
45 Veure el cas, difícil de classificar, de [pʎoʎ]-[pjoʎ].  
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perspectiva oposada, cal dir que en els parlants més joves es donen força més casos 
de iodització de la pronúncia dels grups. Fins i tot trobem parlants yeístas que 
confonen sistemàticament /ʎ/ i /j/ a favor del darrer –pronunciacions que han estat 
incloses, en casos com ara [‘pjoj] o [san’juk], en el grup d’Altres–. En el grups dels 
compresos entre els 30 i els 40 anys aquesta darrera pronúncia és molt rara i només 
l’hem trobada en un informant. Amb tot, tant aquests com els joves manifesten una 
tendència a la introducció de castellanismes com hipo o mejillón, que no trobem en els 
parlants de més edat. Cal dir, però, que a Castellonroi hem trobat joves que 
articulaven perfectament la palatalització de la lateral a la manera tradicional. 
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En el grup intermedi s’observa com, respecte els majors de 40 anys, la proporció de 
casos en què s’articula la pronunciació palatalitzada tradicional és substancialment 
menor, malgrat que continua sent la majoritària, ben al contrari que en el segment dels 
joves.  
 
En aquest darrer cas destaca la pronunciació que hem designat no palatalitzada, en 
què /ʎ/ ha estat substituït per /l/, mentre que en el grups dels majors de 40 i dels 
situats entre els 30 i els 40 anys presenta uns índexs similars entre si i, en tot cas, més 
baixos. D’aquesta manera tenim que, segons es desprèn d’aquest estudi, els joves de 
Castellonroi, Valdellou, Camporrells i Estopanyà presenten una tendència més estesa 
cap a la pèrdua de la palatalització que no pas cap a la seva iodització, nou estadi 
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evolutiu que s’esperaria. Podríem pensar que les dades analitzades han estat 
condicionades pels resultats de Castellonroi –localitat que presenta un grau de no-
palatalització una mica major que la resta–, però de fet aquesta tendència es manifesta 
en els joves dels quatre pobles en aquells casos en què el grup consonàntic es troba 
en un mot amb referent castellà –anàlisi que es farà més endavant–.  
 

8.3.-TRACTAMENT DELS GRUPS  
SEGONS EL GÈNERE DELS INFORMANTS 
 
S’ha volgut investigar també la possibilitat que hi hagués alguna diferència en el 
tractament –malgrat que, d’entrada, no es preveia que fos així– que reben els grups 
consonàntics segons si els parlants són homes o dones, nois o noies. 
 
Com es pot observar, no hi ha cap diferència en les realitzacions que mereixi una 
atenció especial. Únicament pot destacar el grup d’Altres, en què s’inclouen, per 
exemple, els castellanismes, tot i que no ens atrevim a dir que aquesta diferència es 
pugui percebre realment –sí que és cert que en els homes abunda mejillón46 i, fins i tot, 
hem trobat entre ells un cas de piojo–. 
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46 Una qüestió sociocultural? També algunes dones van respondre amb castellanisme i, alguns homes, 
amb musclo.  
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8.4.-TRACTAMENT DELS GRUPS SEGONS QUE 
TINGUIN REFERENT CASTELLÀ O NO 
 
Com ja s’haurà advertit fins ara, hi ha una evident relació entre la palatalització de la 
lateral i els diferents tractaments que reben els grups en què pot aparèixer i la fonètica 
castellana. Dins d’aquest present treball, aquest aspecte ha estat analitzat abastament 
en l’apartat Extensió geogràfica i condicionants de la pèrdua, on, sintetitzant, s’arribava 
a la conclusió que hi ha una vinculació clara entre la pronunciació de /l/ allí on 
pertocaria /ʎ/ en els grups que poden ser afectats per la palatalització –segons la 
fonètica ribagorçana– i la fonètica del castellà. 
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Observem en el gràfic corresponent com la diferència en el tractament que reben les 
paraules que tenen un referent castellà i aquelles en què això no és així és més que 
notable. S’ha considerat que una paraula té un referent castellà quan existeix un mot 
castellà quasi idèntic o de la mateixa forma que, a més, permet suposar una influència 
del fonetisme castellà sobre els grups consonàntics que poden veure’s afectats per la 
palatalització de la lateral en el parlar ribagorçà. La taula que segueix ho mostra: 
 
 
 
 
 

50



La palatalització de la lateral 

  

Català Castellà Català Castellà 
blanc blanco conflictiu conflictivo 

arreglar arreglar client cliente 

complidor, complit cumplidor47 flor flor 

obligar obligar fletxa flecha 

església iglesia sèquia acequia 

plaça plaza amable amable 

poll piojo48   

 
Pel que fa al gràfic, si ens fixem en la banda dedicada a les realitzacions que es fa de 
les paraules amb referent i la comparem amb aquella dedicada als mots sense referent 
castellà, observarem com la realització no palatalitzada, malgrat que també n’hi ha 
casos en la segona, es presenta en un grau molt més elevat en la primera. Això lliga 
perfectament amb la idea ja exposada que la influència de la llengua castellana 
comporta que aparegui /l/ allí on podria haver-hi /ʎ/. Aquest plantejament, doncs, el 
trobem reflectit de forma clara en els resultats d’aquest estudi.  
 
Malgrat que en un nombre també considerable de casos es produeix la palatalització 
de la lateral, no és menys cert que, si comparem aquesta columna amb la de les 
paraules sense un mot equivalent i semblant en castellà, la diferència és més que 
evident: els mots sense un referent castellà presenten una tendència molt més 
acusada al manteniment de la palatalització de la lateral en la seua forma tradicional.  
 
Els casos en què el tractament majoritari és la palatalització de la lateral malgrat que 
tinguin referent castellà són [‘fʎɔ] (flor), [‘pʎasa] (plaça), [‘bʎaŋ] (blanc) i [oßʎi’ɣa] 
(obligar). Els tres primers són relativament fàcils d’explicar: es tracta de mots curts que 
contrasten prou amb l’equivalent castellà –[‘flor], [‘plaθa] i [‘blanko], respectivament– i, 
a més, són paraules patrimonials d’ús comú. El cas de [oßʎi’ɣa] és força més difícil 
d’explicar i potser, per fer-ho, cal recórrer a què la vocal que precedeix el grup és [i].49 
 

                                                 
47 Malgrat que el DRAE recull cumplidor amb un sentit paregut al que té complidor en ribagorçà, no és així 
en el cas de cumplido. De fet, tampoc el català general coneix el mot complit amb en sentit de “persona 
honesta, que fa allò que promet, que és responsable”.  
48 A l’Annex hi ha alguns gràfics referits a paraules a què es fa referència en aquest apartat sense que, 
per motius d’espai, aquests puguin figurar aquí.  
49 Veure Tractament de la iodització segons la vocal que hi hagi darrere del grup. 
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En la segona banda del gràfic, podem veure com la iodització de la palatalització hi té 
una presència més notable que no en els mots amb referent. D’aquí podem extreure 
que el nou estadi evolutiu que suposa la iodització, és a dir, el pas de /ʎ/ a /j/, no es 
desenvolupa tant en aquells mots que reben la influència castellana: la iodització de la 
palatalització es dóna amb més assiduïtat en aquelles paraules en què la palatalització 
té més tendència a mantenir-se, mentre que, si la no-palatalització hi és més 
destacada, els joves –és a dir, la franja d’edat susceptible de practicar la iodització– 
solen articular /l/ i no /j/ (o /ʎ/). Recordem, en aquest sentit, l’anàlisi prèvia Tractament 
dels grups segons l’edat dels informats, en què s’assenyalava que, entre els menors 
de 30 anys, predomina la no-palatalització.  
 

8.4.1.-EL CAS DE [‘pʎoʎ] 
 
El mot poll 50 presenta arreu del parlar ribagorçà la realització [‘pʎoʎ]. Així ho trobem 
recollit en Sistac (1993: 106, nota 228). Aquesta és, tal com es pot apreciar en el 
següent gràfic, la pronunciació majoritària en el conjunt de les quatre localitats 
enquestades.  
 

poll (del cabell)

52%

11%
2%

11%

22%
2%

['pʎoʎ] ['pjoʎ] ['ploʎ] ['pjoj] ['poʎ] ['pjoxo]

 

                                                 
50 Segons el DIEC 2: “poll comú Insecte de l’ordre dels anoplurs, de color groc fosc, cobert d’una cutícula 
resistent, que viu com a paràsit sobre el cos de l’home (Pediculus humanus). Tenir el cap ple de polls. 
Matar, treure, polls a algú.” 
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La paraula poll té el seu origen en PEDUCULU, a partir del qual, segons Sistac (1003: 
105) s’hauria originat [pi’oʎ], que hauria donat [‘pjoʎ] i d’aquest, per ultracorrecció, 
n’hauria sorgit [‘pʎoʎ]. S’ha constatat que alguns parlants de més de 40 anys articulen 
[‘pjoʎ], malgrat que Sistac (1993: 106, nota 228) dóna com a forma que també és 
general en ribagorçà [pi’oʎ]. La pronunciació amb diftong la trobem també en alguns 
parlants joves, cas que ens inclinem a suposar que és, més aviat, una iodització de la 
palatalització a partir de la forma més estesa, [‘pʎoʎ]. Ens trobaríem, doncs, davant 
d’un d’aquells casos descrits en l’apartat Abast en el cas ribagorçà en què la 
palatalització s’ha fet extensiva a un grup que originalment no l’hauria d’haver patit per 
ultracorrecció, és a dir, per assimilació de la pronúncia d’un grup rar a la més general. 
Sistac (1993: 106, nota 228) s’interroga sobre la possibilitat que [‘ploʎ] sigui una 
“correcció de la ultracorrecció”, és a dir, podria tractar-se d’un cas de no-palatalització 
a partir de la forma [‘pʎoʎ]. En tot cas, aquesta forma l’hem recollida puntualment a 
Camporrells en una parlant inclosa en el grup dels majors de 40 anys. A banda de tot 
plegat, hem trobat encara casos de yeísmo en alguns parlants de menys de 30 anys51 
en què /ʎ/ hauria donat pas a /j/ sistemàticament, és a dir, [‘pjoj] a partir de [‘pʎoʎ]. Hi 
ha també casos de substitució per la variant pròpia del català estàndard, [‘poʎ], i fins i 
tot, bé que puntualment, de la forma castellana [‘pjoxo]. Aquestes adopcions –la de 
[‘poʎ] no es restringeix a cap grup en concret– podrien entendre’s per la inestabilitat 
que existeix en la pronunciació autòctona del mot i perquè resulta estranya davant la 
variant pròpia del català general, que és naturalment propera però que, a la vegada, 
no és [‘ploʎ ], com podria esperar-se a partir d’altres paraules afectades per la 
palatalització, sinó [‘poʎ]. 
 
La realització [‘poʎ] ocasiona l’aparició d’una homofonia entre aquest darrer mot i el 
que designa l’au de corral. Cal tenir en compte que poll s’utilitza per designar l’animal 
generalment dit pollastre en català. En aquest darrer àmbit, hi ha homofonia entre la 
cria d’aquesta au i l’insecte paràsit dels humans. Aquesta homofonia s’ha resolt arreu 
del domini lingüístic adoptant el diminutiu pollet per a l’animal que fa poc que ha nascut 
i reservant poll per a l’insecte. En el nostre àmbit, també tenim pollet per designar 
l’animal nounat, tot i que els parlant que articulen [‘pʎoʎ] mantenen generalment la 
forma sense sufix per a l’animal adult. Si hi ha homofonia, aquesta sovint resta –cosa 
que podria indicar que aquesta és recent–. També trobem algun cas de yeísmo 
([po’jet]) i, encara més rarament, un diminutiu de forma castellana: pollito.  

                                                 
51 Veure Tractament dels grups segons l’edat. 
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8.4.2.-EL CAS DE [‘sɛkʎa] 
 
La paraula sèquia –provinent de l’àrab sāqiya– rep un tractament similar en alguns 
aspectes al de poll. La ultracorrecció l’hauria afectada, donant [‘sɛkʎa] a partir del grup 
-[kja]- o -[kia]-.  
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D’altra banda, tal com figura en l’apartat Abast en el cas ribagorçà, existeixen a la zona  
algunes mostres de vacil·lació entre /gʎ/ i /kʎ/ i entre /bʎ/ i /pʎ/. Centrant-nos en la 
primera, aquesta vacil·lació podria ser conseqüència d’una antiga geminació del primer 
so consonàntic, el sonor: [ggʎ]. El canvi de [ɣʎ] a [ggʎ] hauria obert les portes a un 
altre pas en la seqüència, [kʎ]. Sistac (1993:105, nota 227) mostra aquesta evolució en 
el mot [‘rɔɣʎe] > [‘rɔggʎe] > [‘rɔkʎe], tot plegat derivat de ROTULUS. Es tracta d’un 
d’aquells casos, explicats també en l’apartat d’aquest present treball adés esmentat, 
en què un grup consonàntic estrany en romanç ha estat assimilat a un altre de més 
corrent en què es pot desenvolupar normalment la palatalització de la lateral.  
 
Pel que fa a Castellonroi, potser en el cas de sèquia hi hagué també una antiga 
geminació de la qual n’hauria restat, com a estadi previ a la geminació i l’ensordiment, 
[‘sɛɣʎa]. En tot cas, és evident que avui en dia en aquesta localitat hi ha vacil·lació 
entre les realitzacions [‘sɛkʎa] i [‘sɛɣʎa], amb preeminència de la primera. D’altra 
banda, cal esmentar que a l’àrea d’Alfarràs i Almenar, fora de la zona on es palatalitza 
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la lateral en l’actualitat, hi apareix [‘sɛkla] o [‘sɛɣla], amb la qual cosa [‘sɛɣla] –recollida 
en l’àrea del nostre estudi– podria explicar-se com una correcció de la ultracorrecció 
per influència del català parlat en aquestes dues localitats i a partir de la forma [‘sɛɣʎa]: 
[ʎ] hauria passat a [l].  D’altra banda, el canvi s’hauria realitzat sobre la variant amb [ɣ] 
potser pel fet que aquesta darrera pronúncia és la més general en el dialecte nord-
occidental.52 També confirmaria aquest plantejament el fet que tant [‘sɛɣla] com [‘sɛɣʎa] 
es troben, com s’ha dit, a Castellonroi, localitat que té una relació intensa amb Alfarràs, 
Almenar i, així mateix, amb Lleida. Els joves, amb tot, presenten una tendència al 
conservadorisme i trobem, això sí, un cas de [‘sɛkja], que no interpretem com a 
iodització –no es dóna a Castellonroi– sinó com a una influència del català general. 
 
Tant la pronunciació general catalana [‘sɛkia] com la castellana [a’θekja] podrien haver 
motivat l’extensió notable de la iodització de la palatalització en aquest cas. Aquesta 
és, de tota manera, la normal en els parlants yeístas i en aquells joves que practiquen 
la iodització de la palatalització. Els majors de 40 anys solen articular les variants amb 
palatalització de la lateral, excepte, de la forma ja vista, a Castellonroi. 
 
8.4.3.-EL CAS DE [‘musklo] 
 
A banda de tot allò dit fins ara en aquesta secció Tractament dels grups segons que 
tinguin referent castellà o no, és evident que quasi tots els grups susceptibles de patir 
la palatalització de la lateral apareixen en un correlat del català general.53 És evident, 
doncs, que si s’adopta la pronunciació pròpia d’aquestes paraules en el parlar 
ribagorçà, /l/ substitueix /ʎ/. Com ja hem vista a l’inici d’aquesta secció aquesta 
tendència no és destacable –sí que se n’ha recollit algun exemple, sobretot a 
Castellonroi–. Però, amb tot, si analitzem els resultats obtinguts per a musclo, aquests 
mostren una clara tendència envers la no-palatalització. 

 

                                                 
52 Més detalls sobre la pronunciació d’aquests grups en el domini lingüístic català i en el dialecte nord-
occidental en l’apartat Abast de la palatalització de la lateral en el cas ribagorçà. D’altra banda, la 
realització de sèquia a Alfarràs i Almenar respon a informació pròpia. 
53 L’única excepció podrien ser els castellanismes en què també es fa extensiva la palatalització o, en tot 
cas, aquells casos en què s’ha perdut la velar en el grup /gʎ/. 
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Arnal Purroy (1998: 193) defensa que la no-palatalització de musclo –mot que sembla 
que també es troba a la Baixa Ribagorça occidental– es deu a què no contenia un grup 
susceptible de patir la palatalització originàriament. Aquesta tesi ja ha estat discutida  
en l’apartat Abast en el cas ribagorçà: els exemples que Arnal proposa, tals que 
anebláse, nubláse, diablo, pueblo o tablero, poden interpretar-se com a 
castellanismes –que algunes vegades poden patir la palatalització i d’altres no, com 
també s’observa en aqueix apartat–, i només musclo no admet aquesta explicació.  
 
Si no acceptem aquesta justificació, quina ens queda per a musclo? Un informant de 
Castellonroi, quan li costà donar-nos la paraula que buscàvem, ens explicà, un cop ja 
l’havia recordada, que la manca de palatalització de la lateral que ell mateix havia 
percebut podia deure’s a la presència relativament recent de musclos en el territori del 
parlar ribagorçà. Aquest mol·lusc, que va deure arribar a la Llitera i la Ribagorça a 
través de Catalunya, degué fer-ho portant el nom que encara duu i en la forma que 
encara presenta, és a dir, sense palatalització de la lateral. L’adopció del mot per part 
dels parlants de ribagorçà hauria comportat l’adopció de la pronúncia tradicional /kʎ/ 
en alguns casos, per bé que, en la majoria, s’hauria mantingut la no-palatalització. És, 
en qualsevol cas, una explicació raonable. 
 
De tota manera, el que és evident és que [‘musklo] i [‘muskʎo], variants de forma 
catalana, conviuen amb d’altres de castellanes: [mexi’ʎon], [mexi’ʎo] –adaptació parcial 
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a la fonètica autòctona–, [mexi’jo] –forma yeísta a partir de l’anterior– i alguna 
vacil·lació. Trobem aquestes darreres formes especialment en joves dels dos sexes i 
en homes adults.54 
 

8.5.-TRACTAMENT DELS GRUPS  
SEGONS LLUR POSICIÓ EN LA PARAULA 
 

 
Tal com pot apreciar-se en el gràfic anterior, no hi ha grans diferències entre els 
tractaments que reben els grups que apareixen a l’inici de la paraula i aquells que 
apareixen enmig del mot. 
 
Hi ha, amb tot, una diferència remarcable: la iodització de la palatalització és més 
freqüent en els grups en posició inicial que en els que es trobem en posició medial i, 
ben al contrari, la no-palatalització presenta uns índexs més elevats en els grups en 
posició interior que no en aquells que inicien la paraula.  
 
Cal tenir en compte que, com s’ha analitzat en l’apartat Origen, extensió històrica i 
variació geogràfica, el castellà sol realitzar [ʎ] els grups originaris a inici de mot. Així, 
tenim ploure (català) i llover (castellà) o clau (català) i llave (castellà). Sembla que la 
realització castellana patrimonial dels grups en posició inicial no influeix el tractament 
                                                 
54 Veure Tractament dels grups segons el gènere dels informants. 

TRACTAMENT DELS GRUPS 
SEGONS LA POSICIÓ EN LA PARAULA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Grups en posició incicial Grups en posició interior
Posició dels grups

Pe
rc

en
ta

tg
e

Palatalització de la lateral

Iodització de la palatalització

No-palatalització ([ʎ] > [l])

Altres: vacil·lacions,
(possibles) influències del
castellà o del català estàndard,
yeísmo, palatalitzacions
extremes (['uɲa])

57



La palatalització de la lateral 

  

que reben en ribagorçà –es tracta, no ho oblidem, d’una evolució força diferent–. En 
canvi, i com ja s’ha vist, la realització dels grups castellans quan en aquesta llengua es 
mantenen inalterats a la manera llatina és un factor d’una notable influència en la 
realització que se’n fa en ribagorçà. D’aquesta manera s’entén com en posició interior 
destaca més la no-palatalització que en posició inicial i, just a la inversa, la iodització 
de la palatalització és més freqüent a principi de mot que no a l’interior: ja s’ha vist com 
els parlants joves donen preferència en la majoria dels casos a la no-palatalització per 
davant de la iodització quan el terme té un referent castellà (/l/ enlloc de /ʎ/) i, en 
posició inicial, n’hi ha pocs.  
 
Finalment, i malgrat que no ens atrevim a dir fins a quin punt aquesta tendència es 
percep, cal dir que sembla els mots en què el grup apareix en posició interior són més 
proclius a patir alteracions, ser substituïts per formes no tradicionals, etc. 
 

8.6.-TRACTAMENT DEL GRUP /gʎ/ 
 
Tal com s’ha vist en l’apartat Abast en el cas ribagorçà, el grup /gʎ/ presenta un 
comportament diferenciat respecte dels altres quatre en què es realitza la palatalització 
de la lateral en ribagorçà. Aquesta diferència es deu a què, almenys segons han 
recollit diversos autors, l’element velar del grup cau i resta només la palatal. Amb tot, 
reduir l’especificitat del grup /gʎ/ a aquesta característica no és vàlid, o almenys no ho 
és el territori que hem estudiat.  
 
Podem veure en el gràfic corresponent els resultats obtinguts per als diferents mots 
segons que tinguin o no referent castellà. Observem, primerament, com la 
palatalització de la iodització està més estesa en els mots sense referent que en 
aquells que en tenen i que, a la inversa, la no-palatalització es dóna amb més 
assiduïtat en les paraules sense referent que en aquelles que no en tenen. Fins aquest 
punt, doncs, no hi ha res que ens sorprengui. Amb tot, l’anàlisi d’aquest grup seria, des 
d’aquesta perspectiva, clarament insuficient, per la qual cosa ens proposem analitzar-
lo amb més deteniment.55 
 

                                                 
55 Veure El cas de [‘sɛɣʎa], dins de Tractament dels grups segons que tinguin referent castellà o no per a 
més detalls sobre les realitzacions d’aquest mot relacionat estretament amb el grup /gl/. 
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TRACTAMENT DEL GRUP /gl/ SEGONS QUE APAREGUI O NO 
EN UN MOT AMB REFERENT CASTELLÀ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sense referent castellà Amb referent castellà

Pe
rc

en
ta

tg
e

Palatalització de la lateral

Iodització de la palatalització

No-palatalització ([ʎ] > [l])

Altres: vacil·lacions, (possibles)
influències del castellà o del
català estàndard, yeísmo,
palatalitzacions extremes
(['uɲa])

 
 

8.6.1.-EL CAS DE [i’ɣlesja] 
 
Presenta el mot església algunes peculiaritats pel que fa al seu tractament. D’entrada, 
la variant més estesa és aquella amb i- inicial, i no es-, tal com és propi d’àmplies 
àrees del domini lingüístic català. Hi ha casos, però, de església.  
 
La forma majoritària en el conjunt de les quatre localitats és [i’ɣlesia], malgrat que, en 
menor mesura, apareix també [i’ɣʎesja]. Podem veure en aquesta preponderància la 
influència del castellà iglesia. Al costat de [i’ɣlesia] tenim, puntualment, [i’ɣlɛsia]. Però 
és força més destacable, malgrat que igualment puntual, el cas de [i’ʎesja], mostra 
quasi única en el territori estudiat de la pèrdua de l’element velar en el grup /gʎ/ que 
vam trobar en un informant de 70 anys de Camporrells.  
 
Trobem, encara, unes realitzacions ben curioses de església: [es’ʎesja]. Es tracta, 
òbviament, de casos de pèrdua de la velar, però aplicats en una forma que no és, de 
lluny, la més estesa en el parlar ribagorçà. No sabem fins a quin punt [es’ɣlesja] o bé 
[as’ ɣ lesja] –forma amb es- àton inicial adaptat a la fonètica local– són formes 
autòctones derivades de ECLESIA o bé influències del català general. Trobem les 
realitzacions sense velar en dos informants de més de 40 anys d’Estopanyà que 
articulen els mots, en general, a la manera tradicional ribagorçana. En aquest cas, la 
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pèrdua de l’element velar es podria deure a la dificultat articulatòria –ja implícita– 
encara augmentada per d’addició d’uns sons inicials que se senten rars. 
 

església

7% 2%

79%

2% 5% 5%

[i'ɣʎesja] [i'ʎesja] [i'ɣlesja] [i'ɣlɛsja] [es'ɣlesja], [as'ɣlesja] [es'ʎesja]

 
 

8.6.2.-EL CAS DE [san’ʎuk] 
 
La paraula sanlluc és el terme ribagorçà per referir-se el moviment corporal conegut 
generalment en català com a singlot.56 El seu origen és *SINGLUCCU, mot al qual 
s’hauria aplicat la palatalització de la lateral, amb la qual cosa, tal com és propi 
d’algunes zones del parlar ribagorçà, /g/ hauria desaparegut per deixar solament el so 
palatal. Hi ha encara avui, en alguns casos, restes de la velarització de /n/ davant de 
l’antiga consonant, malgrat que avui aquesta darrera no apareix en cap de les quatre 
localitats enquestades. Això podria portar-nos a plantejar si la pèrdua de l’element 
velar havia estat més estesa en el passat: mentre que la tònica general, com hem vist, 
és el seu manteniment, no és menys cert que els mots que presenten aquest grup 
solen oferir un diversitat àmplia de pronunciacions, vacil·lació que podria haver salvat 
fossilitzada l’absència de /g/ de sanlluc. Amb tot, l’explicació del DCVB sembla indicar-
nos més clarament quina és la causa d’aquesta pervivència i, almenys en part, de la 

                                                 
56 Segons el DIEC 2: “singlot Seguit de moviments inspiratoris espasmòdics que se succeeixen a intervals 
més o menys llargs, deguts a una contracció sobtosa del diafragma, i en què se sent el soroll que fa l’aire 
en forçar el seu pas per la glotis closa. Tenir singlot. Venir-li a algú singlot. Un remei per al singlot.” 
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caiguda de la velar. A l’entrada de singlot, tenim: “La forma dialectal sanlluc prové 
d’una adaptació humorística al nom de Sant Lluc.” No sabem fins a quin punt 
humorística –la terminologia religiosa ha estat important en la formació de molts mots–, 
però en tot cas recull aquesta pronunciació a Benavarri i Tamarit.  
 

sanlluc

71%

5%

9%

2%
2% 2%

7% 2%

[san'ʎuk], [saŋ'ʎuk] [san'juk] ['ipo]

['ipo], [siŋ'ɣlɔt] ['ipo], [san'ʎuk] ['ipo], [san'juk], [saŋ'ɣlɔt]

[siŋ'ɣlɔt] [saŋ'ʎuk], [saŋ'ɣʎɔt]

 
 
La iodització de [ʎ] en sanlluc és pròpia només de parlants yeístas i no es pot entendre, 
doncs, com una iodització de la palatalització. Destaquen especialment les influències 
del català general i del castellà. D’aquest darrer, n’ha incorporat el ribagorçà el mot 
hipo, que avui està molt estès entre els joves: aquesta franja d’edat només coneix 
aquest terme o, en tot cas, sap que els parlants més grans que ells solen dir sanlluc. 
Només a Castellonroi els joves continuen usant-lo. Trobem també la paraula singlot, 
segurament importada i que mai apareix entre joves i, finalment, cal assenyalar les 
nombroses vacil·lacions que mostren alguns parlants per a escollir una de les opcions. 
 
8.6.3.-EL CAS DE [are’ɣʎa] 
 
Trobem en aquest cas un tractament ben distint del grup /gl/, similar al que presenten 
els altres grups consonàntica. No trobem en el cas d’arreglar cap mostra d’una present 
o pretèrita elisió de /g/. En tot cas, hi ha una tendència una mica major a la no-
palatalització i un poc menor a la iodització de la palatalització quan comparem els 
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resultats amb el d’altres termes que presenten uns resultats pareguts. 57  Aquest 
comportament, que podríem qualificar d’estable, ve condicionat, sense dubte, per la 
influència castellana, que en oferir un referent ferm per a l’articulació dels mots, 
inhabilita les realitzacions autòctones i possibilita una resolució de les vacil·lacions –tot 
i que això suposi incorporar solucions importades en alguns casos–. Pel que fa a 
arreglar, la tendència a l’estabilitat s’hauria resolt, com dèiem, amb el manteniment 
majoritari de la forma tradicional.  

 

arreglar

75%

9%

16%

[are'ɣʎa] [are'gja] [are'ɣla]

 
 

8.6.4.-EL CAS DE [‘uŋɣʎa] 
 
Presenta el mot ungla un comportament sens dubte singular. D’una banda, trobem la 
solució palatalitzada consistent a realitzar /gl/ com a [gʎ]: [‘uŋɣʎa]. De l’altra, trobem 
també la solució no palatalitzada [‘uŋɣla] –sobretot a Castellonroi– i aquella que implica 
la iodització de la palatalització, és a dir, [‘ungja].  
 
Però destaquen, per la seva especificitat, els diferents graus de palatalització de la 
paraula, de la qual se n’ha recollit en alguns informants a Estopanyà i en un a 
Castellonroi la realització [‘uɲɣʎa]. D’altra banda, s’ha trobat [‘uɲa] a Camporrells i 
també a Estopanyà i a Valldellou –tot i que només en un informant en cadascun–. 

                                                 
57 Veure l’Annex.  
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Malgrat que [‘uɲa] coincideix amb el castellà uña, aquesta no és la seua procedència 
segons Sistac (1993: 118, nota 277): “Darrerament ja s’hi ha assolit el darrer grau de 
palatalització [‘uɲa]”. Es tractaria, doncs, d’un darrer estadi d’una successió de 
palatalitzacions que, segons el mateix autor (1993: 105, nota 227), seria: “[‘uŋɣla] > 
[‘uɲʎa] > [‘uɲa]”. Malgrat que no hem constatat l’existència de [‘uɲʎa] –és a dir, no hem 
trobat casos de pèrdua de l’element velar–, sí que hem trobat, com ja s’ha dit, [‘uɲɣʎa], 
que pot interpretar-se també com un pas previ cap a la palatalització total del grup. Hi 
ha, finalment, algun cas puntual de vacil·lació, que s’explica perquè [‘uɲa], com ja s’ha 
dit, és coincident amb el castellà, amb la qual cosa els parlants poden interpretar el 
mot com un castellanisme i considerar autòctona una altra forma –encara que 
finalment no l’anomenessin, sí que mostraven el dubte–. I és que cal tenir present, 
finalment, que els informants de menys de 40 anys eren els més propensos a realitzar 
aquestes fases intermèdies en el procés de palatalització de la paraula. 
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8.7.-TRACTAMENT DE LA IODITZACIÓ  
SEGONS LA VOCAL QUE HI HAGI DARRERE DEL GRUP 
 
La iodització de la palatalització es dóna, com hem vist, en els parlants joves de 
Valldellou, Camporrells i Estopanyà. La seva extensió conviu amb la puixança de la 
no-palatalització, molt especialment en aquells casos en què la paraula en qüestió té 
un referent castellà. Amb tot, la iodització presenta encara una altra limitació: no pot 
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aparèixer davant [i]. La raresa del diftong [ji] –o encara, en tot cas, [ij]– suposa que la 
iod no pugui estendre’s a aquells grups que van seguits d’una [i]. Davant d’aquesta 
situació podríem pensar en un manteniment de la palatalització tradicional: certament, 
és així en alguns casos com [oßʎi’ɣa] (obligar) o [cumpʎi’ðo] (complidor), però la 
tendència més estesa sembla que és l’oposada. La no-palatalització substitueix així la 
iodització en aquells casos en què [j] < [ʎ] no és possible –tals que [kli’en] (client) o bé 
[coɱ’fliktiw] (conflictiu)–. Notem com el fet que alguns mots tinguin referent castellà i 
d’altres no és un factor que sembla que no condiciona l’articulació dels grups, malgrat 
que hem vist i comprovat que la tendència general és ben una altra. Podríem parlar, 
doncs, d’un tractament distint en uns casos, aquests, en què la iodització no pot 
desenvolupar-se. 
 

 
8.8.-TRACTAMENT DEL GRUP /rʎ/ 
 
El grup /rʎ/ suposa haver de parlar d’un tret lingüístic que no és comú, pel que fa a la 
palatalització de la lateral, en les quatre localitats enquestades. L’hem trobat 
únicament a Estopanyà. Malgrat que, com ja s’observa en l’apartat Abast en el cas 
ribagorçà, aquest grup és molt rar, n’hem trobat un exemple notable: parlar. Cal dir, 
però, que els propis informats donaven aquesta forma per estranya, no específicament 
per la palatalització de la lateral, sinó perquè prefereixen enraonar [anraɣo’na] i xarrar 
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[ʧa’ra]. Al marge de tot plegat, la realització [par’ʎa] és, com es pot apreciar en el gràfic, 
la més freqüent a Estopanyà, malgrat que també trobem algun cas escadusser en què 
s’articula [par’la]. D’altra banda, cal dir que no trobem mai iodització en aquest cas.  
 
Aquestes consideracions ens porten a fixar una breu isoglossa en el marc geogràfic en 
què se centra el nostre treball, que apareix representada sobre el mapa que figura. 
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Mapa on es representa la 
isoglossa que separa el 
tractament [rʎ] (al nord) de [rl] (al 
sud) en el territori de les quatre 
localitats enquestades.  

65



La palatalització de la lateral 

  

9.-CONCLUSIONS 
 
Heus aquí les conclusions a què hem arribat després d’haver analitzat totes les dades 
des d’una perspectiva global. 
 
El parlar ribagorçà presenta una sèrie d’especificitats lingüístiques que el converteixen 
en un àrea molt rica en arcaismes i solucions autòctones que l’aparten, sovint, d’àrees 
lingüístiques veïnes. La situació històrica i els condicionants sociopolítics actuals fan 
de la major part de l’àrea ribagorçana una zona on la llengua pròpia es troba 
desprotegida i, sovint, menystinguda pels propis parlants, que viuen una situació de 
marcada diglòssia en què el castellà és la llengua dominant. 
 
La palatalització de la lateral és la solució autòctona en el territori del parlar ribagorçà 
d’una sèrie de grups consonàntics i un dels trets lingüístics que més l’identifiquen. 
L’abast d’aquest tractament ha estat molt ampli tradicionalment i s’ha aplicat a 
cultismes i castellanismes, a més d’haver generat ultracorreccions. Amb tot, trobem 
que en algunes zones extremes de l’àrea del parlar ribagorçà la palatalització està 
desapareixent –la vall de Boí, algunes localitats properes a Graus– o fins i tot es troba 
tan delmada que fins es pot donar per perduda. Tot sembla indicar que el motiu 
d’aquest canvi és la influència de la fonètica castellana, que comportaria la pèrdua de 
la palatalització és a dir, la substitució de la palatal /ʎ/ per /l/ que altera, així, la fonètica 
tradicional ribagorçana. Els joves són els que tenen una major tendència a incorporar 
noves solucions pel que fa a la realització d’aquests grups. És en aquest segment de 
població on trobem en l’actualitat un nou estadi evolutiu de la palatalització de la lateral, 
consistent a substituir la palatal /ʎ/ per una iod /j/.  
 
Pel que fa al nostre estudi propi, hem arribat a les conclusions que tot seguit exposem: 
 

1. La palatalització de la lateral dels grups /pl/, /bl/, /kl/, /gl/ i /fl/ –que esdevenen 
d’aquesta manera /pʎ/, /bʎ/, /kʎ/, /gʎ/ i /fʎ/–  manté una força considerable a les 
quatre localitats enquestades: Castellonroi, Valldellou i Camporrells, a la Llitera; 
i Estopanyà, a la Ribagorça. És la solució adoptada de forma clarament 
predominant entre els parlants majors de 40 anys –el grup d’edat majoritari– 
per a la pronunciació de paraules que no tenen un equivalent castellà semblant 
que condicioni la realització dels grups abans dits. 

 

66



La palatalització de la lateral 

  

2. Malgrat que les diferències no són gaire grans, podem distingir una certa 
tendència conservadora a Castellonroi, on, al mateix temps, hi ha algunes 
influències del català general. Valldellou ocuparia, segons aquest plantejament, 
una situació intermèdia entre el seu veí del sud i Camporrells i Estopanyà, on 
sembla que solucions innovadores com la iodització tenen més pes. És 
possible, si atenem aquests resultats, que la proximitat social a les zones on es 
parla el dialecte nord-occidental no ribagorçà condicioni aquests resultats 
afavorint un cert conservadorisme.  

 
3. La palatalització de la lateral, però, és una realització si més no vacil·lant entre 

els menors de 40 anys: en general, els joves tenen tendència a ioditzar la 
palatalització de la lateral o a no realitzar-la i articular, d’aquesta manera, /l/ en 
el lloc on correspondria /ʎ/. 

 
4. La iodització és un nou estadi evolutiu de la palatalització de la lateral que es 

dóna únicament entre els menors de 40 anys i que es fa molt usual entre els 
menors de 30 anys. Només a Castellonroi hi ha certa resistència a la innovació 
i es manté amb relativa força –apartant-se així del que és general– la 
pronunciació tradicional entre els joves. Ara bé, cal matisar que la iodització 
rarament afecta els mots que tenen referent castellà. Quan la vocal [i] 
precedeix el grup consonàntic, trobem que no es dóna la iodització i el resultat 
és el manteniment de la palatal o la no-palatalització, amb preferència per 
aquest darrer. 

 
5. La no-palatalització és la solució marcadament majoritària en aquells mots que 

tenen un referent castellà clar. Entre els joves, es fa molt difícil trobar casos de 
manteniment de la fonètica ribagorçana –amb iodització o no– en aquests 
casos. Així doncs, quan els grups es troben en paraules amb un equivalent 
castellà de forma pareguda, només entre els més grans de 40 podem trobar, 
per bé que no de forma corrent, una realització palatal a la manera tradicional. 
Només en el cas de Castellonroi en trobem algun cas puntual –a banda, com 
s’ha dit, dels termes amb referent– en parlants de més de 40 anys. Trobem 
també alguns casos dispersos de no-palatalització en mots sense referent 
castellà. 
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6. La influència de la fonètica castellana a la zona es percep amb molta claredat 
en els parlants més joves, que sembla que opten per la no-palatalització abans 
que per la iodització. En els mots amb referent castellà, la pronunciació més 
habitual en totes les franges d’edat és justament la no palatalitzada. La 
influència de la fonètica més general catalana la trobem només puntualment, 
en casos com ara el mot [‘sɛkla] –recollit a Castellonroi, on sembla que té una 
mica més de pes aquest influx– i potser en [‘musklo]. 

 
7. Més o menys a banda de la influència de la fonètica castellana, cal destacar la 

troballa d’alguns parlants joves que confonien de forma sistemàtica /ʎ/ i /j/ a 
favor del segon fonema. És la pronúncia que en castellà sol rebre el nom de 
yeísmo. 

 
8. Els casos d’ultracorrecció, presentats en el cos teòric del treball, es manifesten 

en algunes paraules com ara [‘pʎoʎ] o [‘sɛkʎa]. Són un manifest viu de l’antic 
vigor de la palatalització de la lateral, que sembla haver deixat pas, de forma 
especialment acusada entre els joves, a un panorama ple de vacil·lacions en 
casos com aquests, motivades per la influència castellana o del català general. 

 
9. Especialment divers és el tractament que rep el grup /gʎ/ i els casos relacionats. 

Sembla que el manteniment de la consonant velar és la tendència dominant, 
malgrat que també en aquest cas abunden els tractaments específics: 
palatalitzacions successives en el cas de [‘uŋɣʎa], estabilitat per influència 
castellana en el cas de [a’reɣla], possible correcció de la ultracorrecció per 
influència del català general en [‘sɛɣla]… Trobem elisió en uns pocs casos en 
algunes solucions del mot església i és general en [san’ʎuk], afavorida per una 
referència popular al santoral. 

 
10. En el territori estudiat, la palatalització de /l/ precedint /r/ es dóna només a 

Estopanyà, de manera que podem establir un límit entre els dos tractaments 
d’aquest grup en l’àrea enquestada: únicament [rl] a Castellonroi, Valldellou i 
Camporrells i bàsicament [rʎ] a Estopanyà. 
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10.-ANNEX: ANÀLISI GRÀFICA DE CASOS 
ESPECÍFICS NO TRACTATS 
 
Ens proposem presentar, tot, seguit, els tractaments que reben una sèrie de mots a 
què s’ha fet referència directament o indirecta en l’apartat Anàlisi dels resultats 
obtinguts en l’estudi propi i que, tanmateix, intentant reduir l’espai tot cercant certa 
integritat, no han estat presentats específicament. 
 

blat

72%

14%

14%

['bʎat] ['bjat] ['blat]

c lau (del pany)

73%

16%

11%

['kʎaw] ['kjaw] ['klaw]

complidor, complit

84%

14%
2%

[cumpʎi'ðo], [cum'pʎit] [cumpli'ðo], [cum'plit] [cumpli'ðo], [cump'ʎit]
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98
%
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ʎi

'en̪
]
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bl
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c

76
%

17
%

7%['b
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ŋ]
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ŋ]
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la

ŋ]

co
nf

lic
tiu

16
%

84
%

[c
o ɱ

f ʎ
ik

'ti
w

]
[c

o ɱ
fli

k'
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]

flo
r
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%

16
%

9%

['f
ʎɔ

]
['f

j ɔ
]

['f
l ɔ

]
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lig
ar
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%

24
%
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ßʎ

i'ɣ
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[o
ßl

i'ɣ
a]
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ab

le 98
%
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[a
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aß
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]
[a

'm
aß

ʎe
], 
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aß
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]

pl
aç

a

69
%

12
%

19
%
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]

['p
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sa
]

['p
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]

pl
ou
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%
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%

9%['p
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m

a

69
%
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m
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m
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m
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