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1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 

 

 

 La veritat és que mai m‟hauria imaginat que proposar-me una recerca a fons, que 

encoratgés i alhora que agradés, resultaria tan summament atzarós. I és que, ben mirat, 

l‟origen d‟aquest treball es troba al març del 2007, quan, per casualitat, arriba a les meves 

mans un butlletí comarcal que defensa el patrimoni lingüístic del Pallars, del qual em cridà 

l‟atenció la proposta d‟un projecte per a la conservació del pallarès. Es tractava d‟una 

resposta a la crítica que es fa, des de ja fa uns quants anys, als problemes socials que 

propicien la pèrdua del patrimoni cultural i lingüístic, i que per tant, incideixen en l‟evolució 

del subdialecte.  

 L‟alternativa, a càrrec de l‟Associació Cultural Cambuleta, creada pel Grup de 

Joves Lo Carriscle, llençava al públic una col·lecció de contes amb l‟objectiu de donar a 

conèixer aquest subdialecte entre la canalla del Pallars, i introduir-lo a la pràctica 

quotidiana dels infants, tant a l‟escola com a casa.
1
  

 Dues setmanes més tard, assisteixo a la sala d‟actes del poble veí (Alins), a la 

presentació d‟un llibre escrit en pallarès: Vallferrera, lo parlar i molt més, de Laura Bringué i 

Víctor Febrer, on s‟hi recullen paraules pròpies de la vall, així com també tradicions, 

refranys i dites populars. És llavors, i gairebé sense voler-ho, quan em començo a 

interessar pel pallarès, em sorprèn la riquesa del lèxic, molt d‟ell desconegut per a mi i 

gaudeixo fixant-me amb tots aquells trets que em resulten rars, diferents de la meva parla. 

La vitalitat d‟un parlar que em toca d‟una manera indirecta i que per tant, el desconec 

parcialment, és potser l‟essència que em crida a descobrir el dialecte.  

  La tasca d‟emprendre un treball de recerca, i la certa llibertat quant a la tria 

temàtica d‟aquest, m‟arriba en el moment ideal i em decideixo a anar més enllà, aquest 

cop més enllà de la simplicitat de les paraules, de la fonètica i dels sons i, evidentment, 

més enllà de la meva pròpia varietat dialectal. 

                                                 
1
 Informació extreta de DDAA: “Associació Cultural Cambuleta”, Sort, el Batlliu i la Vall d‟Àssua, núm. 

1, 2008, pàg. 14-15. 
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 Una de les dificultats que se‟m va presentar al documentar-me sobre el tema, va 

ser, en un primer moment, trobar l‟últim llibre publicat fa tan sols un any sobre la parla 

pallaresa: Aïna (eina en pallarès), un llibre amb pocs exemplars i llavors esgotat a totes les 

llibreries que vaig consultar de la comarca. La solució, però, la vaig trobar a la Biblioteca 

de Sort, la qual disposava d‟aquest i de molts altres volums que em van servir de gran 

ajuda per assolir els coneixements i la informació bàsica de la parla que més endavant 

esdevindrien el fonament del treball que teniu a les mans. 

 A mitjans del mes d‟agost, emprenc amb més força que mai la recerca. Ser allí, al 

Pallars, on acostumo a passar la major part de l‟estiu, m‟ajuda especialment, ja que sense 

el fet presencial, aquest treball hauria estat pràcticament impossible de dur a terme i és 

que el testimoni directe de la gent –dels pallaresos i pallareses– és la més gran de les 

aportacions, imprescindibles per a aquest. Així doncs, realitzaré la recollida de dades a 

través d‟uns qüestionaris lingüístics, facilitats per la tutora, que proposaré a quatre 

persones naturals d‟Ainet de Besan (el poble del qual analitzo la parla). Júlia Babot, 

Casimiro Pedrico, Josep Ricard i Marta Gabriel, seran els informadors escollits que 

m‟ajudaran a completar les entrevistes.  

 La possibilitat que algunes de les paraules que havien de ser obtingudes als 

qüestionaris no sortissin, va ser contemplada des d‟un principi. Així doncs, prèviament a 

les entrevistes, creo un àlbum de fotografies que em servirà de gran ajuda per tal de 

resoldre un apartat de les enquestes: “díxit i mímica”.   

 Els dies 13 i 14 d‟agost, formulo les entrevistes que duraran aproximadament 40 

minuts cadascuna, les enregistro per tal de salvar tota la informació, i posteriorment 

n‟extrec d‟elles els trets fonètics, morfològics i lèxics més característics. 

 No és fins a l‟octubre del 2008 quan el treball començarà a agafar forma. Reviso 

les entrevistes realitzades a l‟estiu i m‟adono que em queden pendents petits trets que 

m‟han passat per alt o que senzillament em generen dubte, la qual cosa em farà tornar al 

Pallars. Aprofito un cap de setmana per fer-ho i enllestir, així, la qüestió de la recollida de 

dades. Ara sí, tan sols em quedava posar-ho tot amb comú, treballar detalladament 

cadascun dels punts i esperar a obtenir el resultat esperat.  

 De mica en mica, i seguint els consells de la tutora que em guien d‟una manera 

excepcional, m‟endinso en el marc lingüístic i construeixo els diferents apartats dels quals 

consta el treball. A partir d‟aquest moment em començaré a familiaritzar amb la Biblioteca 

Pública de Reus, on passaré llargues estones pel fet que em proporciona informació útil i 

un bon clima, un clima que considero adequat per a redactar. Serà aquí on es 

materialitzarà la feina feta fins llavors. 

 Quant a l‟estructura, cal dir que el corpus del treball es pot dividir en tres parts 

fonamentals de la llengua: fonètica, morfologia i lèxic. Dins de la primera, hi són exposats 

els fenòmens i els trets més distintius d‟aquesta varietat lingüística respecte el català 
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normatiu. La fonètica, alhora, es fracciona en vocalisme (tònic i àton) i consonantisme. A la 

segona, és a dir, a la morfologia, hi trobem dos subapartats, que són: la morfologia 

nominal i la verbal, heus aquí un dels aspectes més rics que conté el pallarès. I per últim, 

el lèxic, que també constitueix una branca molt important del parlar. 

 Addicionalment, també hi consta un annex en el qual s‟hi recullen dos dels quatre 

qüestionaris lingüístics realitzats.  

 L‟objectiu d‟aquest treball, el qual pot semblar ambiciós, no és altre que el de 

confeccionar una recollida més o menys aproximada del parlar d‟un poble, d‟un llegat 

cultural antic i molt ric que cal preservar, valorar i recordar en la construcció del futur. Així 

doncs, amb la mateixa il·lusió i confiança amb què l‟he tirat endavant, agraeixo a totes 

aquelles persones que l‟han fet possible. De primer, als informadors d‟Ainet de Besan, que 

han sigut la base fonamental d‟aquesta recerca; a la gent d‟Alins, que desinteressadament 

s‟ha vist motivada per aquest estudi i també ha volgut fer la seva aportació; a la Marta 

Samper, pels nostres intents fracassats de trobar algú amb qui comptar per a la realització 

d‟un vídeo editat que reflectís més clarament el trets lingüístics del pallarès, i que finalment 

no ha sigut factible; i per últim, a la tutora del treball: Olga Cubells, que com a coneixedora 

i experta en llengua i dialectologia catalana, m‟ha sabut orientar sempre.    

 Infinitament satisfeta i agraïda que de l‟esforç hagi nascut aquest petit, però alhora 

gran, treball de recerca, només em queda desitjar poder-lo compartir amb tothom que, com 

jo, ho vulgui.    
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2. EL PATRIMONI PALLARÈS 

 

 

2.1. Localització 

 
 La comarca del Pallars Sobirà, a la província de Lleida, s‟ubica al nord-oest de 

Catalunya, al Pirineu català occidental, i fa límit amb França, Andorra, l‟Alt Urgell, l‟Alta 

Ribagorça i la Vall d‟Aran. 

 Amb capital a Sort (on hi viuen no gaire més de 2.000 persones), el Pallars Sobirà, 

és la quarta comarca més gran en extensió de Catalunya (1.377,9 Km²) i la tercera amb 

més Entitats Municipals Descentralitzades. Aplega 135 pobles repartits per les diverses 

valls que a la vegada formen part dels quinze municipis que constitueixen la comarca.
2
 

 La Vallferrera, pertanyent al municipi d‟Alins, és el nom que rep la vall sobre la qual 

he treballat especialment. Es troba situada a la zona més alta del Pallars Sobirà (Alt 

Pallars), envoltada de muntanyes que abasten entre els 1.900 i els 3.000 metres i fan 

frontera amb l‟oest d‟Andorra.  

 Concretant encara més, Ainet de Besan és un dels set pobles que formen la vall i 

en el que centraré especial atenció a l‟hora d‟analitzar-ne la parla. Es tracta d‟una Entitat 

Municipal Descentralitzada que té 27 habitants fixes durant tot l‟any. A l‟estiu, però, la xifra 

es dobla en número de residents.  

 Ainet, que és tal com es coneix popularment el poble tot i que s‟hagi de diferenciar 

d‟Ainet de Cardós, situat a la vall del costat amb la qual la Vallferrera fa frontera (la Vall de 

Cardós), es troba a 2Km d‟Alins, municipi al qual pertany.  

 

                                                 
2
 Les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) és el nom que rep a Catalunya l‟entitat local 

menor, consistent en un o més nuclis de població sense ajuntament propi que, separats 
geogràficament del municipi al qual pertanyen, es regeixen per una junta de veïns.  
Les EMD del Pallars Sobirà són: Ainet de Besan, Araós, Àrreu, Arestui, Baiasca, Montenartró, Isil, 
Alòs, Sorpe, Sellui i Tornafort.  
Per altra banda, els quinze municipis de la comarca són: Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri 
de Cardós, Farrera, la Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort Tírvia i Vall de Cardós. 
(Informació extreta de www.pallarssobira.info) 

http://www.pallarssobira.info/sort.php
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Mapa 1: Situació geogràfica de la comarca del Pallars Sobirà i dels seus municipis.
3
 

 
 

2.2. Demografia
4
 

 
  El Pallars Sobirà és la comarca que té la densitat més baixa de tot el país, amb 4 

habitants per Km². En total hi ha uns 6.000 habitants aproximadament. 

 La causa més important i per la qual destaca la demografia pallaresa, és la 

despoblació. En els darrers quaranta anys, el Pallars Sobirà ha sofert un despoblament  

del 42,3%, el motiu del qual és ben clar: la manca de mitjans de vida a la comarca i 

l'atractiu de la vida urbana, que ha empès els pallaresos a emigrar (sobretot els més joves).  

                                                 
3
 Els dos mapes polítics muts han estat extrets de 

http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/index.htm 
4
 La informació d‟aquest punt ha estat extreta a partir de PIQUÉ, Josep Lluís i CATALÀ, Xavier: A 

peu pel Pallars Sobirà, Barcelona, Arola, 2004, pàg. 19.  
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 Romi Porredon, a l‟apartat de “demografia i vitalitat” del seu llibre De llevant fins a 

Ponent. Els parlars Catalans, en fa una petita referència: 

 
Algunes zones de les comarques rurals de muntanya –com ara Pallars- sobreviuen 

d‟una agricultura i ramaderia primàries, i pateixen, de temps enrere, un fort 

despoblament. La gent jove en marxa a la recerca de treball i d‟un nivell de vida 

més avançat, en nuclis industrialitzats.
5
 

 
 Finalment, cal assenyalar que aquest tipus d'emigració té un efecte negatiu: 

l'envelliment de la població, i per tant, la progressiva despoblació. 

 
 

2.3. Economia
6
 

 
 Si d‟alguna cosa se‟n té constància és que al Pallars, així com a les comarques del 

voltant i a les de muntanya en general, hi ha predominat ja des dels vells temps, una 

economia basada en l‟explotació forestal, els conreus, la caça, la pesca i la ramaderia, 

aquesta última especialment. 

 De fet, es pot dir que la base de la subsistència sempre ha vingut de la mà del 

sector primari, i és per aquest model pel qual es segueix apostant encara que en menys 

intensitat evidentment per motius de despoblació i altres, als quals ja s‟ha fet referència al 

punt anterior. Les extenses valls de les que disposa la comarca, i també els prats, són la 

clau perquè la ramaderia segueixi tenint una notable importància. 

 Cal entendre que l‟antiga vida tradicional al Pallars era molt dura i la gent havia de 

saber fer gairebé de tot. Moltes de les cases de fa trenta anys enrere estan fetes pels 

mateixos propietaris. Això no treu que determinats oficis tinguessin el seu especialista, 

sobretot el moliner, el ferrer, el fuster i el paleta.
7
 

 En l‟última dècada, s‟ha promogut activament el sector terciari i l‟oferta turística del 

Pallars ha crescut enormement; amb això, la comarca ha esdevingut escenari d‟un turisme 

rural cada cop més escollit per les famílies de les ciutats que troben en la muntanya un lloc 

ideal de descans per passar-hi els caps de setmana o les vacances. La principal atracció 

turística ve donada pels esports d‟aventura i el fet de tenir estacions d‟esquí (“GranPallars”, 

format per les pistes d‟esquí de Port-Ainé i d‟Espot) fa que el turisme no tan sols es 

concentri a l‟estiu sinó que també ho faci durant els mesos d‟hivern. Els paisatges, les 

rutes excursionistes, els senders, la Pica d‟Estats i el Parc Nacional d‟Aigüestortes, són 

també altres factors que atrauen els turistes. 

                                                 
5
 PORREDON, Romi: De llevant fins a ponent. Els parlars catalans, Cervera, La Magrana, 1992, pàg. 

12-13. 
6
 Aquest punt ha estat elaborat a partir dels coneixements propis i amb la informació de FEBRER, 

Víctor i BRINGUÉ, Laura: Vallferrera, lo parlar i molt més, Àreu, Lo Tamarro, 2007, pàg. 191-229. 
7
 Ib., pàg. 191. 
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 Així doncs, el turisme, que ha agafat un gran protagonisme i fins i tot es pot dir que 

ha pres el relleu al sector primari, juntament amb la ramaderia i l‟explotació forestal, són la 

base de l‟actual economia pallaresa. 

 
 

2.4. Una mica d’història 

 
 Per introduir-se en la història del Pallars, cal primer que res fer referència al seu 

origen. Doncs bé, el poblament del Pallars es remunta a la prehistòria, de la qual han 

arribat nombrosos testimonis en forma de monuments megalítics.  

 Pel Pallars, igual que per tota la Península Ibèrica, hi van passar diverses 

civilitzacions que van anar deixant el seu rastre, i que avui arriben tot formant la història. 

Tot i així, les dos més grans civilitzacions, que van ser: els romans i els sarraïns, sembla 

ser que van incidir al Pallars de manera molt superficial.  

 On la romanització va calar més fort va ser a la Conca i no pas a la Muntanya, ja 

que en aquesta última no s‟hi va fer gairebé present. Alhora, aquest fet pot estar lligat amb 

la teoria que a l‟Alt Pallars, durant aquesta època històrica i fins al segle X, hi va existir una 

situació de bilingüisme –segons Joan Coromines- en què la gent culta parlava una mena 

de romanç (evolució del llatí vulgar) i la resta, una parla bascoide.
8
 Per tant, aquí es té una 

prova evident que la romanització no va arribar per igual a totes les zones del Pallars. 

 El mateix passarà amb la dominació aràbiga, la qual que no es va fer palesa a les 

altes valls pirinenques.  

 El Pallars, juntament amb la Ribagorça, va estar sota el domini dels comtes de 

Tolosa entre els anys 804 i 872, fins que a la mort de Ramon II es van separar i es produí 

la divisió dels dos Pallars: Sobirà i Jussà.  

 L‟època d‟esplendor va arribar, sens dubte, amb el domini dels comtes del Pallars. 

La casa comtal que s‟inicià al Pallars va ser la de més durada de tots el comtats catalans i 

es va finalitzar amb la fi del domini d‟Hug Roger III (1487). Llavors, el Pallars Sobirà passa 

en mans de la casa dels Cardona sota el regnat del rei Ferran el Catòlic, mentre que el 

Jussà ja ho havia fet unint-se a la Corona catalano-aragonesa tres segles abans (S. XII). 

 Fent referència a la llengua, es pot dir que és a partir d‟aquest moment quan la 

gent del Pallars comença a sentir paraules en castellà per primer cop a la història. 

 La crisi econòmica que va arribar després d‟un notable creixement de població (de 

finals del segle XVIII fins al 1870), va ser causada per la desamortització civil de Madoz. 

Com a conseqüència d‟aquesta, hi tornarà a haver una davallada demogràfica.
9
 

Entrant ja al segle XX, la comarca deixa de viure d‟esquena a la innovació cultural i 

comença la implantació de hidroelèctriques, per tant, s‟inicia un procés de modernització. 

                                                 
8
 Informació extreta de VENY, Joan: Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), Palma de 

Mallorca, Moll, 2002
 13

, pàg. 90, on es fa una citació del lingüista Joan Coromines. 
9
 Informació extreta de: http://www.pallarssobira.info. 
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Aquest Pallars és el que s‟escau actualment, evidentment, amb les millores de les 

infrastructures corresponents, el creixement del turisme, etc.   

 Per últim, cal fer referència al lligam que Pep Coll fa entre la història i la 

consegüent desaparició de la parla pallaresa: “Una paradoxa ben galdosa, tanmateix: la 

desaparició del dialecte coincideix amb el moment històric en què, després d‟uns quants 

segles, la llengua catalana assoleix un bon grau de normalitat.” 
10

 

 
 

2.5. El parlar del Pallars 

  
 Per poder analitzar el subdialecte

11
, abans cal veure quin és el territori geogràfic 

que engloba el pallarès. Això, es farà tot seguint l‟opinió dels autors que han tractat el 

parlar prèviament. Per exemple, Romi Porredon destaca el pallarès pel fet de ser un dels 

parlars més conservadors de la llengua catalana a causa de la ubicació de la comarca, un 

lloc més aviat estratègic.
12

 Cal afegir que a vegades és difícil determinar uns límits 

concrets pel què fa referència a la zona de parla pallaresa, ja que una varietat dialectal que 

es diferencia d‟una altra geogràficament i alhora, aquestes dos són veïnes, és a dir, que 

estan en contacte, poden compartir en els seus respectius parlars molts trets característics. 

Aquest és el cas del pallarès i el ribagorçà, dos subdialectes del català nord-occidental que, 

al cap i a la fi, comparteixen una gran quantitat de trets lingüístics (sobretot a les zones de 

transició).
13

 

 Segons Pep Coll, que és l‟únic autor que ha treballat el parlar del Pallars de 

manera exclusiva, el pallarès s‟ha de situar dins de la zona lingüística del dialecte nord-

occidental o lleidatà i està d‟acord amb altres autors, com Joan Veny i el professor Badia i 

Margarit
14

, a l‟hora de determinar quins són els límits geogràfics del subdialecte. D‟aquests 

límits, però, n‟hi haurà un especialment sobre el qual Pep Coll no compartirà opinió amb 

els dos anteriors.
15

  

 Es tracta del límit sud: Pep Coll considera que es situa a la Serra del Montsec i no 

pas als congostos d‟Erinyà i de Collegats, per tant, d‟alguna manera aquest amplia la zona 

de parla pallaresa.
16

  

                                                 
10

 COLL, Pep: El parlar del Pallars, Barcelona, Empúries, 1991, pàg. 17. 
11

 Alguns autors cataloguen el pallarès com a dialecte pertanyent al català nord-occidental, d‟altres, 
en canvi, prefereixen denominar-lo subdialecte, i de fet, és així, ja que es tracta d‟un parlar menor 
pertanyent al dialecte nord-occidental de la llengua catalana.  
12

 Informació extreta de PORREDON, Romi, op. cit., pàg. 14.  
13

 Informació extreta de COLL, Pep, op. cit., pàg. 16 
14

 Pep Coll exposa dos autors com a exemple per a contraposar, i així comparar, els límits dialectals 
que abasta la zona del Pallars segons uns i altres. Per una banda, Joan Veny, lingüista i dialectòleg 
mallorquí que ha esdevingut un dels més prestigiosos dels Països Catalans, i per l‟altre, el professor 
Antoni Badia i Margarit, lingüista i filòleg que ha dedicat gran part de la seva carrera a la gramàtica 
catalana. (Informació extreta de http://www.iecat.net) 
15

 Informació extreta de COLL, Pep, op. cit., pàg. 17-19. 
16

 Vid. Mapa 2: Principals isoglosses del pallarès, pàg. 14. 
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 Aquesta distinció o desacord de Coll amb els autors ja esmentats s‟explica perquè 

sosté que les diferències dialectals més importants es situen en el límit que ell defensa. I 

així ho justifica: 

 
Segons Veny i Badia, doncs, els congostos d‟Erinyà i de Collegats marcarien el límit 

sud del pallarès. Personalment, no compartim aquesta opinió. Pensem que les 

diferències dialectals entre La Pobla de Segur i Gerri de la Sal són prou 

insignificants, per fer-hi passar una línia de separació. I de fet, si observem el mapa 

de les isoglosses
17

 ens adonem que no n‟hi ha ni una que segueixi exactament 

aquesta suposada frontera sud. La barrera del Montsec, en canvi, sí que marca 

bona colla d‟isoglosses fonètiques (pujo-puio), morfològiques (voleva-voliva, 

servixo-servisso), sintàctiques (no ho sé pas-no ho sé cap) i lèxiques (vomitar-

orxegar), bes-potxó, petit-xic...).
18

 

 
 Quant als altres costats que delimiten la zona de parla, es pot dir que els límits 

nord i est estan regits coincidentment pel mateixos límits geogràfics i polítics que 

determinen, per una banda, allà on acaben els Pirineus, per tant, la frontera amb França, i 

per l‟altra, el límit que distingeix els Pallars de l‟Alt Urgell. Casualment, aquests límits són 

els adients també per al subdialecte.   

 Per últim, només queda situar el límit oest. Aquest, però, no és tan fàcil com els 

anteriors, ja que presenta una gran quantitat de trets dialectals compartits pel ribagorçà i el 

pallarès, com ja s‟ha mencionat anteriorment. Tot i així, tractant-se d‟una franja de transició 

i sabent, és clar, que no tots els pobles d‟aquesta zona presenten les mateixes 

característiques lingüístiques, es respecten les línies de demarcació administrativa tal com 

afirma Pep Coll: “A grans trets, podríem assegurar, doncs, que per aquests tres costats de 

la comarca, hi ha una correspondència entre geografia, dialecte i política.”
19

 

 Una vegada vistos els límits dialectals, cal recordar que aquests s‟ajusten 

geogràficament d‟una manera aproximada. Es troba un bon exemple amb l‟autor Joan 

Martí Castell, el qual, a més del territori citat, inclou també la capçalera de la Vall de Boí (a 

la Ribagorça) dins de la parla pallaresa.
20

 

 Fins ara, s‟ha anat veient d‟una manera breu una petita introducció al parlar del 

Pallars, si bé la Vallferrera –i òbviament, Ainet de Besan- s‟ajusta perfectament a les 

característiques generals proposades, també cal matisar que cada vall pot presentar les 

                                                 
17

 Ramon Sistac, dialectòleg i doctor en Filologia Catalana, defineix isoglossa com la línia imaginària 
que separa la presència/absència d'un tret lingüístic concret. El terme fou utilitzat per primera 
vegada pel dialectòleg letó Bielenstein, tot calcant-lo del terme meteorològic isoterm (“iso + glossa” = 
„igual llengua‟). (Informació extreta de l‟entrevista realitzada pel Consell Municipal de la Llengua de 
l‟Ajuntament de Benavarri a Ramon Sistac, publicada en format PDF a 
http://www.mallorcaweb.net/catalarago/documents/consell) 
18

 COLL, Pep, op. cit., pàg. 17-19. 
19

 Ib. pàg. 19. 
20

 MARTÍ, Joan: Coneguem els nostres parlars, Barcelona, Generalitat de Catalunya (Comissió 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica), 1985, 314 pàgs. 
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seves pròpies singularitats, i això és precisament el que fa que cadascun dels petits pobles 

del Pallars destaqui per la seva riquesa lingüística.  

 Cal tenir en compte que el pallarès és un dels parlars que més bé conserva els 

trets dialectals que l‟identifiquen i ho ha fet a través del seu caràcter oral, el qual sempre 

ha persistit. Víctor Febre i Laura Bringué ho exposen així: 

 
Penseu que el parlar ha estat pràcticament oral des de finals del segle XIX, quan 

encara els papers, els contractes i la gerència es feien en la parla de la vall. 

L‟establiment de vies de comunicació (camins i carreteres) va fer imposar el castellà 

en la paperassa oficial i va fer caure en l‟oblit el llenguatge vallferrerenc escrit. Amb 

l‟arribada de la democràcia i de les institucions pròpies del país l‟any 1978, la 

documentació oficial i la comunicació escrita ja es va fer en un català estàndard. El 

parlar de les valls pallareses ha sobreviscut al marge de la llengua escrita i de la 

literatura, excepte casos molt singulars. Per aquest motiu, no hi ha exemple 

d‟ortografia de moltes paraules exceptuant algun llibre d‟autors pallaresos.
21

   

 
 Alguns aspectes generals que poden servir com a petita i prèvia introducció són els 

orígens i les llengües que antecedeixen el subdialecte, fets sempre molt lligats a la història.  

 Als voltants del segle X, per exemple, la influència de la parla basca (antic idioma 

bascoide) a les zones del Pallars va aportar un seguit de trets característics que encara 

avui en dia es poden trobar palesos en algunes de les paraules del lèxic pallarès i sobretot 

en la toponímia (54%).
22

 

 A banda del basc, en el desenvolupament del parlar del Pallars també s‟hi troba 

rastre del llatí (fonament del català modern), del gascó/occità, del francès i del castellà, així 

com també recentment del català estàndard (estandardització).
23

   

 

                                                 
21

 FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 10.  
22

 Vid. a l‟apartat del lèxic: punt 3.3.2. “Influències lingüístiques del parlar d‟Ainet” pàg. 38, on es 
desenvolupa la qüestió. 
23

 Vid. punt 2.5.1. “Situació actual del subdialecte pallarès”, on es parla de l‟estandardització, pàg. 14. 
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Mapa 2: Principals isoglosses del pallarès.
24

 

 
 

2.5.1. Situació actual del subdialecte pallarès 

 
 El despoblament patit al Pallars, la crisi del món agrícola i la gran afluència turística 

són factors que han incidit, sobretot els darrers anys, en el procés evolutiu de la varietat 

dialectal pallaresa i propicien que s'estigui perdent un important patrimoni cultural i 

lingüístic alhora que es tendeix cap a una llengua força estandarditzada.  

 Es pot dir que el procés d‟estandardització s‟inicia al Pallars amb l‟arribada de la 

millora de transports i comunicacions, els quals tenen una importància decisiva i 

preocupant en la pèrdua de molts elements diferenciadors de la parla. D‟una banda, hi ha 

una influència creixent del català estàndard per part de turistes i de les generacions 

emigrades a l‟àrea metropolitana o a altres zones fora del Pallars i d‟altra, la televisió, la 

                                                 
24

 Versió recent del mapa extret de COLL, Pep, op. cit., pàg. 18. 
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ràdio i la premsa, que imposen un català estandarditzat que va calant en el vocabulari, la 

fonètica i la morfosintaxi. I és que el pallarès sofreix actualment una pèrdua progressiva del 

seu ús entre les generacions més recents.
 25

 

 Vegeu, sinó, la resposta que dóna el grup de joves Lo Carriscle, creadors d‟una 

col·lecció de contes en pallarès per tal de fomentar-ne l‟ús, quan se‟ls pregunta pel 

problema: 

 
La riquesa patrimonial que representa el dialecte pallarès per a les nostres 

 comarques -i pel conjunt de Catalunya-, unit amb la debilitat que cada cop més està 

patint, fruit de l‟estandardització accelerada del català a tot arreu (i de manera 

alarmant a l‟escola) i la influència de nouvinguts a la zona, està conduint el dialecte 

cap a una situació molt crítica. La població autòctona que ha rebut poques 

influències exteriors està molt envellida i, en evidenciar aquest fet i ser cada cop 

més conscients que al pallarès li queden pocs anys de vida, vam creure que algú 

havia de posar-hi remei. Això ens va portar a actuar; i la manera que vàrem escollir 

va ser la creació d‟una col·lecció de contes infantils.
26

 

 
 Altres autors com Pep Coll, varen fer referència ja fa uns anys a la situació en què 

avui en dia es troba el subdialecte i el motiu: 

 
Al llarg de la segona meitat del segle XX, el parlar del Pallars, igual que altres  

 variants dialectals catalanes, entra en un procés de desaparició galopant en  

 aquests moments i, sens dubte, irreversible. Les causes complexes i de distinta  

 índole, poden ser sintetitzades en cinc: la transformació i mecanització del camp, 

els mitjans de comunicació, el despoblament, l‟impacte del turisme i, finalment, la 

normalització del català.
27

 

 
 El problema, però, s‟ha contemplat de tal manera que s‟han vist sorgits diversos 

projectes sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure la conservació del subdialecte. 

 El projecte Aixalda, dirigit des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i amb la 

col·laboració d‟altres entitats com són la Universitat de Lleida i el Departament d‟Educació, 

és una de les iniciatives que fa front a les expectatives de futur que, com ja s‟ha vist, no 

són favorables a aquesta riquesa patrimonial, i no tan sols en l‟àmbit lingüístic, sinó que 

també hi entra en joc la cultura. Que el pallarès disposi d'un fons fonològic, lexicogràfic, 

toponímic, sociolingüístic i literari que permeti la potenciació d'activitats i projectes culturals   

que relacionin directament la societat i el subdialecte, n‟és l‟objectiu principal.
28

  

                                                 
25

 Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 280. 
26

 Entrevista del 21 de desembre del 2007 publicada a http://www.comarquesdeponent.com. 
27

 COLL, Pep, op. cit., pàg. 97. 
28

 Informació extreta de l‟article sobre el projecte Aixalda, dins l‟apartat del Consell Comarcal del 
Català de http://www.pallarssobira.cat. 
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 Eva Tarragona, membre d‟un projecte de recent creació que rep el nom de 

“Projecte Aixalda”, el qual difon el subdialecte als més menuts a través de contes 

(Col·lecció Cambuleta), explica així els seus propòsits: “Volem trobar noves fórmules 

perquè el pallarès arribi als infants, ja sigui a través de les escoles o dels pares, per evitar 

que es perdin certes paraules que es van estandarditzant”
29

 

 Pep Coll, al seu llibre El parlar del Pallars, vol remarcar que la situació actual del 

pallarès no és igual a tota la comarca, ja que la vitalitat de la parla pot variar segons 

diversos factors, com ara l‟edat del parlant; el lloc, ja que la parla d‟un llogaret petit no serà 

la mateixa que la d‟un poble més gran, com per exemple les capitals de comarca; el nivell 

cultural; l‟actitud que s‟adopta davant de l‟interlocutor (a vegades s‟intenten dissimular els 

trets dialectals, segons amb qui s‟estigui mantenint la conversa), etc.
30

  

 De la mateixa manera, l‟escriptor distingeix tres generacions que van lligades a la 

progressiva desvinculació amb el subdialecte: 

 
Avui dia, conviuen al Pallars tres generacions clarament diferenciades segons la 

capacitat lingüística de cadascuna: la generació del banc del foc, la generació de la 

ràdio i la generació de la televisió. Entre la manera de parlar de la primera i el de 

l‟última hi ha un empobriment tan notable, que sembla estrany que, al cap i a la fi, 

es tracti només de padrins i de néts. El relleu generacional, doncs, se n‟ha anat en 

orris, i tan sols amb un gran esforç podem salvar allò que realment val la pena.
31

 

 
 Així doncs, actualment ens trobem davant la necessitat de preservar les llengües 

del món i d‟aturar els processos de substitució lingüística que es produeixen, i això es pot 

veure que no és menys en els dialectes o subdialectes minoritaris en nombre de parlants. 

 En realitat, el procés d‟evolució actual del pallarès es troba estancat per factors que 

el limiten, malgrat això, aquest només és l‟inici o els primers símptomes d‟una pèrdua 

dialectal que pot arribar amb els anys a ser important. Doncs, segons Joan Veny: “La 

fisonomia dels dialectes més arcaïtzats se‟n veurà ben aviat profundament afectada”
32

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Notícia del diari Avui publicada el dia 1 de juny de 2008 a http://www.avui.cat 
30

 Informació extreta de COLL, Pep, op. cit., pàg. 102-103. 
31

 Ib., pàg. 75. 
32

 VENY, Joan, op. cit., pàg. 91. 
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3. DESCRIPCIÓ LINGÜÍSTICA 

 

 

3.1. FONÈTICA 

 
3.1.1. Vocalisme 

  
3.1.1.1. Vocalisme tònic 

 
 Si per alguna cosa la parla del Pallars es distingeix del català nord-occidental més 

general, és per la tendència que hi ha a obrir les ee tòniques, és a dir, a fer [], amb un 

grau d‟obertura progressiu a mesura que s‟avança cap al nord, en lloc de [e]. Aquest 

fenomen és propi de tot el Pallars Sobirà. Tot i així, el vocalisme tònic del parlar d‟Ainet de 

Besan serà el mateix que el de la resta de parlants del bloc occidental del català: 

 
 u      i 

  e    o 

      

    a 

 
 

3.1.1.1.1. Tractament de la A tònica llatina 

 
 En aquest apartat s‟analitza com ha evolucionat la A tònica llatina. A partir 

d‟aquesta evolució podem identificar tres casos: 

 

a) La A tònica llatina dóna lloc a [á] i/o []:  

 IACERE  j[á]ure/j[]ure  NASCERE  n[á]ixer/n[]ixer 
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 En el cas d‟Ainet, sembla que els verbs anteriors s‟utilitzen les dos formes tot 

depenent del parlant.
33

  

 
 b) La A tònica llatina es modifica: 

 LACTE  ll[]t    CALDARIA  cald[]ra 

 En pallarès, el resultat dels grups llatins –AI i –ACT (en el cas de lacte, per 

exemple) ha sigut la vocal palatal semioberta.
34

 

 Particularment, doncs, en pallarès la A tònica llatina evoluciona a [] i no pas a [e], 

com esdevindria a la resta de zones on es parla el català nord-occidental (exceptuant el 

ribagorçà, amb el qual, el subdialecte pallarès, comparteix nombroses característiques).
35

 

  
 c) La A tònica llatina no evoluciona: 

 ACQUA  [á]igua 

 Aquest tractament és comú a tots els parlars catalans perquè la A tònica llatina no 

es modifica ja que durant el pas del llatí clàssic al llatí vulgar aquesta tampoc va variar, per 

tant, així és també com ha arribat al català.
36

 

  
 

3.1.1.1.2. Tractament de la  i  tòniques llatines 

 
 La  i  tòniques llatines donen, en català occidental, [e]. En canvi, en català 

oriental el resultat es []. Així es comprova: 

 C LIA  c[é]lla   AUR CULA  or[é ]lla  P RA  p[é]ra 

 PAR CULU  par[é]ll  P SULU  p[é]sol  C PA  c[é]ba 

 Tot i així, es pot observar alguna excepció. Es tracta dels verbs, com per exemple 

el veure, que en la seva forma llatina presenten la  tònica i que per tant aquesta hauria 

d‟evolucionar en [e] però, en canvi, ho fan en [e] a causa de la presència del diftong [ew] 

que en pallarès sempre és [w].
37

    

 B BERE  v[w]re 

 
 

 

 

 

                                                 
33

 Aquesta informació, i tota la d‟aquest apartat, s‟ha extret de les entrevistes realitzades als 
informants els dies 13 i 14 d‟agost de 2008. 
34

 Informació extreta de VENY, Joan, op. cit., pàg 97 
35

 Vid. punt 3.1.1.1.3. “Tractament de  tònica llatina”, pàg. 19, on s‟expliquen les causes d‟aquest 

tret. 
36

 Informació extreta de: CUBELLS, Olga: El parlar de la Palma d‟Ebre (Ribera d‟Ebre), Palma 
d‟Ebre, Associació Cultural l‟Espona, 2001, pàg. 27. 
37

 Vid. punt 3.1.1.1.6. “Tractament del diftong [ew] en el futur del verb veure”, pàg. 20. 
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3.1.1.1.3. Tractament de  tònica llatina 

 
 Un dels trets més distintius referent al vocalisme tònic del subdialecte pallarès és 

l‟obertura de les ee, a la qual ja s‟ha fet referència durant la introducció al vocalisme tònic. 

Ex: 

 P NSAT  p[]nsa   T MPUS  t[]mps  

 La  tònica llatina dóna com a resultat []. Heus aquí la distinció més representativa 

del pallarès en referència a la seva comunitat lingüística, el català occidental. Doncs, El 

pallarès i el ribagorçà són els únics subdialectes que presenten aquesta dissimilació. 

  V TULA  v[]lla  

 El grau d‟obertura de la [] pot variar segons la situació geogràfica del poble. En el 

cas d‟Ainet, la palatal semioberta presenta una obertura força considerada com a 

conseqüència de la ubicació del poble al nord del Pallars Sobirà. De fet, la Vallferrera és la 

zona on s‟atribueix especialment el tret. Excepcionalment, al poble de Tor, fan les ee 

tancades com els seus veïns andorrans.
38

 

 A més, es considera que el fenomen es produeix sobretot quan la E tònica es troba 

davant de R, S i T. Per exemple: figu[]ra, m[]s i f[]t. La primera persona del futur simple 

presenta la mateixa característica: cantar[].39
 

 El sufix llatí –ORIU també ha donat lloc a la vocal palatal semioberta: volt[]r, 

lligad[]r...40
 

 
 

3.1.1.1.4. Tractament de  tònica llatina 

 
 A partir del llatí vulgar arriba el so [] sense modificar-se, i ho fa de la mateixa 

manera a tots els parlars catalans: 

 PL VET  pl[]u   B VE  b[]u DIE I VIS  dij[]us 

 
 

3.1.1.1.5. Tractament de  i  tòniques llatines 

 
 Tenint present que normalment la  i  tòniques llatines evolucionen, com en llatí 

vulgar, cap a [o], hi ha vegades que poden articular-se en []. En pallarès, tal com passa 

també amb la [e] però amb menys força, hi ha una tendència a obrir les oo tòniques (en 

canvi, les àtones es solen tancar exageradament).  

                                                 
38

 Pep Coll assegura que aquest fenomen és propi de tot el Pallars Sobirà –des de Gerri fins a Alòs-, 
amb una obertura progressiva de la [] a mesura que avancem cap al nord. Per altra banda, fa una 

citació sobre Coromines, autor que exceptua el poble de Tor pel que fa a l‟obertura les E i assenyala 
una notable influència de la parla andorrana per sobre d‟aquest. (Informació extreta de COLL, Pep, 
op. cit., pàg. 22.) 
39

 Ídem. 
40

 VENY, Joan, op. cit., pàg. 97. 
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 Aquest és el cas de por i tou 
41

: 

 PAV RE  p[]r   T FU  t[]u  

 Per altra banda, hi ha un segon cas en què l‟evolució de la  tònica llatina pot 

donar lloc a la vocal tònica [u]. Tot i així, però, no s‟exclou que hi pugui haver també una 

evolució cap a []. Això comporta que algunes paraules presentin dos formes diferents, i 

que depenent del parlant s‟utilitza una o altra. Per exemple, en el participi fos (del verb 

fondre): 

 F SU  f[]s/f[ú]s 

 Tot i que fus és la forma pròpia del català occidental i, òbviament, també ho hauria 

de ser del pallarès, s‟observa a partir dels qüestionaris que a Ainet de Besan també és 

comú utilitzar fos, a més de la forma que s‟escau. 

 
 

3.1.1.1.6. Tractament del diftong “ew” en el futur del verb “veure” 

 
 El verb veure (en infinitiu), presenta la particularitat del subdialecte pallarès 

explicada anteriorment, que consisteix en l‟articulació dels diftongs tònics [ew] en [w], així 

com també moltes de les ee tòniques s‟obren en [], la qual cosa no permet diferenciar 

fonèticament mots homòfons com per exemple beure de veure o vell de bell, tal com és 

possible a la resta de parlars nord-occidentals.  

 La conjugació en futur del verb veure, que presenta el diftong en posició àtona, és 

la següent: 

 

Jo v[ew]ré Nantri v[ew]rem 

Tu v[ew]ràs Valtri v[ew]reu 

Ell/ella v[ew]rà Ells/elles v[ew]ran 

  
 

3.1.1.1.7. Tractament de l’auxiliar “Haver” en el Pretèrit Indefinit 

 
 El Pretèrit Indefinit del verb haver presenta les següents formes: 

 

Jo hai cantat Nantri ham cantat 

Tu has cantat Valtri hau cantat 

Ell/ella ha cantat Ells/elles han cantat 

  

                                                 
41

 En el cas de la paraula tou, Olga Cubells, al seu llibre El parlar de la Palma d‟Ebre (Ribera d‟Ebre), 
cita l‟autor Pere Navarro, el qual justifica l‟obertura de la vocal a causa d‟una dissimilació, és a dir, 
un canvi en el mode d‟articulació, amb la semivocal bilabial que l‟acompanya. (CUBELLS, Olga, op. 
cit., pàg. 29) 
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 També és curiós com el verb irregular haver es conjuga en determinades formes, 

com per exemple en futur: Haré, haràs, harà... o en condicional: haria, harís, harí... 

 
 

3.1.1.1.8. Canvi d’accent en el Pretèrit Imperfet d’Indicatiu dels verbs (3ª p.) 

 
 El Pretèrit Imperfet dels verbs en pallarès constitueix un altre dels trets més 

representatius del parlar de la zona pel que fa a la morfologia verbal. S‟analitzarà, però, 

més endavant.
42

 

 D‟altra banda, en català occidental, es produeix un desplaçament d‟accent cap al 

radical en molts verbs de la 2a. conjugació. S‟ha pogut comprovar que aquest 

desplaçament d‟accent no afecta al parlar d‟Ainet de Besan.  

 Aquí, un exemple de les diferències que presenta el pallarès respecte al model de 

conjugació normativa amb verbs de la segona conjugació del Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu:
43

 

 
       Singular            Plural 

 PLOURE   ploïve/plovive    ploïven/ploviven 

 BEURE  beïve/bevive   beïven/beviven  

 MOURE  moïve/movive   moïven/moviven 

 SABER  sabive/sabeve
44

  sabiven/sabeven 

 
 Com es pot veure, la conjugació de la tercera persona en Pretèrit Imperfet 

d‟Indicatiu dels verbs anteriors, presenta unes característiques ben especials, ara bé, com 

ja s‟ha dit, el canvi d‟accent
45

 propi d‟alguns parlars, no es dóna en el cas del pallarès.   

   
 

3.1.1.1.9. Tractament dels grups “kwá” i “gwá” tònics 

 
 Els diftongs [kwá] i [gwá] tònics no monoftonguen i es presenten de la següent 

manera: 

 Quatre  [kwá]tre   Cinquanta  cin[kwá]nta   

 Guaita  [gwá]ita   Igual  i[wá]l 

 
 

 

                                                 
42

 Vid. punt 3.2.2.4.1. “Imperfet d‟indicatiu” dins de “Morfologia verbal”, pàg. 35, i 3.2.2.2. “Verbs 
Irregulars” pàg. 33. 
43

 Cal tenir en compte que, precisament, els verbs escollits són irregulars, i per tant, presenten dues 
formes. 
44

 La forma sabeve és pròpia d‟algunes determinades valls del Pallars Sobirà i especialment del 
dialecte ribagorçà, ara bé, la més comuna és sabiva, sabives, sabive, sabívom, sabívou, sabiven. 
(Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 169) 
45

 El canvi d‟accent consisteix a alterar el lloc propi de la síl·laba tònica per un altre. Per exemple: 
Plovia  [plóie] 
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3.1.1.2. Vocalisme àton 

 
 En posició àtona, el sistema vocàlic pallarès consta de cinc vocals: 

 

 i      u 

  e    o 

    

    a  

 

3.1.1.2.1. Tractament de la A i la E en posició pretònica i posttònica 

 
a) Posició pretònica: 

  A inici de paraula, la E s‟obre en A. Això passa sobretot quan la síl·laba incial és: 

eix-, em-, en- i es-: escala [askála], eixugar [ajuá], encara [akáa], escriure [askíwe]... 

 Per altra banda, la E àtona (sobretot si es troba en posició pretònica) es tanca 

sovint en I: 

 Vedell  videll [bill]   Senyor  sinyor [sió] 

 
 b) Posició posttònica: 

 A final de paraula, a diferència d‟alguns parlars nord-occidentals, com el lleidatà, la 

A o E posttòniques finals no passen a [] sinó que es mantenen:  

 Febre  febr[e]   Vergonya  vergony[a] 

   
 

3.1.1.2.2. Tractament de la  en posició pretònica i posttònica 

 
 Generalment en els parlars occidentals, la  àtona en tota posició es caracteritza 

per mantenir-se i no neutralitzar, com passa amb el català oriental: 

 Ferro  ferr[o]    Molí  m[o]lí 

 Ara bé, en alguns casos és comú que es produeixi un canvi de realització entre O i 

U, més o menys marcat segons la zona. Al Pallars, això passa sobretot a la Vallferrera, on 

els parlants tant poden dir corder com curder.
46

 A Ainet de Besan, precisament, aquest tret 

s‟ha pogut comprovar. 

 Corder  [kord] o [kurd]  Rovell  [ro] o [ru] 

 
 

 

 

 

                                                 
46

 Informació extreta de VENY, Joan, op. cit., pàg. 97. 
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3.1.1.2.3. Tractament de la O en posició inicial 

 
 S‟entén per diftongació de la o àtona inicial el fenomen que es produeix en tots els 

parlars nord-occidentals, que consisteix en la realització de –au en lloc de O a principi de 

mot: 

 Oliva  auliva [awlía]  Obaga  aubaga [awáa] 

 El pallarès (i el parlar d‟Ainet de Besan), com a subdialecte pertanyent al català 

nord-occidental, també presenta aquest fenomen. 

 
  

3.1.1.2.4. Tractament dels grups “kwa” i “gwa” àtons 

 
 Com ja s‟ha indicat anteriorment, els diftongs dels grups [kwá] i [gwá] tònics es 

mantenen.
47

 El mateix passa també amb els àtons: 

 Pasqua  pas[kwa]   Quaranta  [kwa]ranta 

 
  

3.1.1.2.5. Tractament de la A i la E pretòniques en contacte amb una líquida bategant 

 
 En posició pretònica, com molts altres parlars, ja siguin pertanyents al català 

occidental o oriental, la A i la E en contacte amb la líquida bategant, és a dir [], poden 

desaparèixer. S‟identifica el tret al parlar d‟Ainet a través de les entrevistes, en les quals 

apareixen les següents paraules: 

 Caragol  cargol [kárl]   Veremar  vremar [bemá] 

 En canvi, però, també es troben mots en què la A o la E es manté: 

 Taronja  taronja [tada] 

 
 

3.1.1.2.6. Eliminació de fonemes a l’inici o final de paraula
48

 

 
 En els qüestionaris realitzats per a dur terme aquest treball, s‟ha pogut observar 

una possible desaparició de sons a inici i a fi de paraula en alguns mots concrets.  

Alguns d‟aquests són: 

 Doblegat  blegat [bleát]  Avellana  vellana [beána] 

 Fusta  fust [fús]   Estaca  estac [esták] 

 
 

 

                                                 
47

 Vid. punt 3.1.1.1.9. “Tractament dels grups “kwá” i “gwá” tònics”, pàg. 21. 
48

 La informació d‟aquest punt ha estat extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 
283. 
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3.1.2. Consonantisme 

  
3.1.2.1. Manteniment de la labiodental sonora   

  
 La pronúncia de la labiodental [v] no és pròpia del pallarès, per tant, la distinció 

entre V i B no s‟hi fa present: 

 Fava  fa[]a    Vaca  [b]aca   

 
 

3.1.2.2. Manteniment de la iodització 

 
 El pallarès no és un subdialecte ioditzant, igual com la resta de parlars occidentals. 

Ex: 

 Vella  ve[]a    Ull  u[] 

 
 

3.1.2.3. Nasal adventícia 

 
 La realització de la nasal adventícia és una característica pròpia dels parlars 

occidentals. També ho és en el cas d‟Ainet. 

 Llagostí  llangostí [agostí]  Magrana  mangrana [magána] 

 
 

3.1.2.4. Vocalització de la /l/ + consonant 
49

 

 
 La [l], davant de consonant labial ([p], [b], [], [m], [f] o []) i darrere de [a] vocalitza 

en [w]; aquesta realització s‟ha pogut obtenir a través dels qüestionaris lingüístics. 

 Albergínia  [aw]bergínia  Albercoc  [aw]bercoc 

  
 

3.1.2.5. Tractament de // i // en posició inicial i postconsonàntica 

 
 a) Posició inicial 

 La prepalatal sorda i la sonora s‟articulen africades en posició inicial. 

 Xuclar  [t]uclar   Jove  [d]ove  

 Xocolata  [t]ocolata   Joan  [d]oan 

 Ara bé, quan la paraula va precedida de vocal, també es pot trobar amb la 

prepalatal fricativa sonora: []. 

 Me ho va dir Joan  [mwáíoán] 

 
 

                                                 
49

 Informació extreta de CUBELLS, Olga, op. cit., pàg. 38. 
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b) Posició postconsonàntica 

 Igual que en posició inicial, la prepalatal sorda i la sonora també s‟articulen 

africades. 

Panxa  pan[t]a   Àngel  àn[d]el 

Carxofa  car[t]ofa   Diumenge  diumen[d]e 

     
 

3.1.2.6. Tractament de // i // en posició intervocàlica i de // final 

  
 a) Posició intervocàlica: 

 La prepalatal sonora entre vocals s‟articula en una I consonant,
50

 mentre que la 

prepalatal fricativa sorda [] es manté. Així doncs, s‟observa el següent: 

 Major  ma[j]or   Caixa  Cai[]a  

 Pujar  pu[j]ar    Coixí  Coi[]í 

 Aquest fenomen presenta algunes excepcions, que són els mots: dejuni, dijous, 

truja i pocs més.
51

 Joan Martí assenyala que el tret és produït pel resultat dels grups llatins 

–i-, -di-, -bi-, i –gi-.
52

 I per aquesta raó trobem que el sufix verbal –ejar és sempre –eiar: 

 Passejar  Passe[i]ar   Marejar  mare[i]ar  

 Alhora, aquestes formes verbals amb el sufix –eiar poden prescindir de la I 

consonant, presentant així el sufix -ear. 

 Feste[i]ar  feste[]ar     

 Per acabar, un exemple del resultat final de la transformació que solen patir 

aquests tipus de mots: 

 Batejar  Bate[i]ar  Bate[]ar 

 
b) Posició final: 

 A final de paraula, el so [t] (prepalatal africat sord) es pronuncia com una I 

semivocal: 

 Maig  ma[i]    Puig  pu[i] 

 En aquest cas, també es pot trobar alguna excepció, com: boig, mig, etc. 

 Pep Coll dóna una possible explicació al fenomen, basant-se amb les explicacions 

d‟altres autors: 

 
 
 

                                                 
50

 Pep Coll assenyala que aquesta és una de les característiques més genuïnes de la parla del 
Pallars. De totes formes, cal tenir en compte que aquest tret és compartit també pel ribagorçà. 
(COLL, Pep, op. cit., pàg. 22.)  
51

 Aquestes excepcions són les que assenyala Pep Coll (Ib. pàg. 23.) A més, han pogut ser 
comprovades mitjançant les entrevistes realitzades els dies 13 i 14 d‟agost de 2008. 
52

 MARTÍ, Joan, op. cit., pàg. 186. 
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El fet que aquest so de jota (fricatiu palatal sonor) sigui molt genuí del català, i  

 impropi de l‟espanyol, ha induït alguns autors a creure que aquest fenomen pallarès 

i ribagorçà era degut a la influència d‟aquesta llengua veïna. Joan Coromines, en el 

seu estudi  sobre la parla de Cardós i Vallferrera, aclareix que no es tracta pas de 

cap mena de castellanisme, sinó d‟un arcaisme fonètic. Segons aquest filòleg, el 

fenomen antigament era propi d‟altres valls pirinenques com l‟Alt Urgell, el 

Berguedà o fins i tot el Bages. Això es demostra per la toponímia.
53

 

 
 

3.1.2.7. Tractament del morfema de 1ª persona del Present d’Indicatiu dels verbs 

 
 Tenint present el fenomen vist al punt anterior

54
, la 1ª persona del Present 

d‟Indicatiu dels verbs com anar, fer i veure, presenten les següents formes: 

 ANAR  Jo vai 

 FER  Jo fai 

 VEURE  Jo vei 

 Això és degut a la pronúncia de I semivocal, a fi de mot, en lloc de [t]. 

 
 

3.1.2.8. Tractament de la “R” de l’Infinitiu en combinació amb pronoms febles 

 
 Segons les entrevistes realitzades, a Ainet no s‟articulen les R dels infinitius seguits 

de pronoms febles. 

 Canviar-la  canvia[]-la [kambiá la] 

 Castigar-los  castiga‟ls [kastiá ls] 

 Convidar-nos  convida[]-mos [kombiá mos] 

 Trucar-me  truca‟m [tuká m] 

 
 

3.1.2.9. Tractament de la D interna dels grups “ldr” i “ndr” 

  
 En el grups consonàntics –ldr- i –ndr- no es pronuncia la D interna, és a dir, no hi 

ha intercalació de la D entre la L i la R. Per exemple: 

 Moldre  [mlre]   Cendra  [snra] 

 Aquest tret és propi sobretot del rossellonès i del català septentrional de transició, 

no obstant, també es fa present en els parlars pirinencs.
 55

 

                                                 
53

 COLL, Pep, op. cit., pàg. 23. 
54

 Vid. punt 3.1.2.6. “Tractament de // i // en posició intervocàlica i de // final”, pàg. 25. 
55

 VENY, Joan, op. cit., pàg. 99. 
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Pep Coll assenyala que “al Pallars es comença a sentir, un cop passada la Conca 

de Tremp, en direcció nord.” 
56

 per tant, el poble d‟Ainet de Besan, situat a la part més nord 

de tot el Pallars Sobirà, presenta aquest tret característic dins la seva parla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 COLL, Pep, op. cit., pàg. 23. 
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3.2. MORFOLOGIA 
57

 

 
3.2.1. Morfologia nominal 

 
3.2.1.1. Articles 

  
 Alguns dels articles del pallarès (els femenins i els masculins singulars), són 

homogenis als del català nord-occidental, però malgrat això, se‟n troben d‟altres que 

presenten unes formes ben especials i que, sens dubte, constitueixen un dels trets més 

genuïns del subdialecte.  

 Són els següents: 

 

 

Singular 

 

Plural 

 

Masculí 

 

lo, l‟ 

 

les (es) 
58

 

 

Femení 

 

la, l‟ 

 

les (es) 

 
 A simple vista es pot observar que és en el plural on els articles es caracteritzen 

per ser diferents. A continuació, s‟analitzen: 

 
a) Article masculí singular: 

 Les seves formes són lo i l‟. La primera, es tracta de l‟article arcaic, propi del català 

nord-occidental, que tendeix a abreujar-se quan el mot anterior acaba en vocal, esdevenint 

així, la forma: „l.
59

 

                                                 
57

 Tota la informació que conté aquest apartat, a més de les obres dels diferents autors que ajuden a 
complementar-la, ha estat extreta fonamentalment a partir dels qüestionaris lingüístics realitzats a 
l‟agost de 2008 als informants d‟Ainet de Besan. 
58

 Segons Pep Coll, en masculí plural, la forma los només s‟utilitza a la part sud del Pallars (des de 
la Conca de Tremp fins a Salàs). Vid. Mapa 2 “ Principals isoglosses del Pallars”, pàg. 14. 
(Informació extreta de COLL, Pep, op. cit., pàg. 24.) 
59

 Informació extreta de Ídem. 
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 Ex: “lo bo i‟l dolent.” 

 La segona, és a dir, l‟article apostrofat l‟, s‟utilitza quan la paraula que el procedeix 

comença per vocal, de la mateixa manera que es fa en tots els parlars catalans.  

 Ex: l‟aire, l‟ós, l‟ermita... 

 
b) Article masculí plural: 

 La seva forma és les (es). Heus aquí un tret que correspon únicament a la parla del 

Pallars. Doncs, l‟article masculí plural que en català normatiu seria els, en pallarès resulta 

ser les, imitant així la forma femenina. Per tant, els plurals, tant masculins com femenins, 

són iguals. 

 Ara bé, aquest article determinat masculí plural sovint s‟abreuja, amb la qual cosa 

la forma les es pronuncia es (sobretot en el parlar ràpid).
60

  

 Ex: “Les nens i les nenes”  “Es nens i es nenes.” 

 
c) Article femení (singular i plural): 

 Les seves formes són la, l‟ i les (es). A partir d‟aquestes, es pot veure que el 

singular no presenta complicacions ja que és el propi del català estàndard, i per altra 

banda, el plural tampoc. Aquest últim, però, com hem vist al punt anterior, també s‟abreuja 

i se sol articular com a es. 

 
d) Desaparició de l‟article: 

 Dins dels articles, s‟hi fa present una quarta posició que consisteix a suprimir 

l‟article davant de nom de persona i també del nom de la casa.  

 Ex: “Aguell é Roger, lo xic de casa Cortiu”  

 
 

3.2.1.2. Demostratius i possessius 

 
 Els demostratius en pallarès, configuren una part més del conjunt de trets que fa 

que el subdialecte es diferenciï de qualsevol altre parlar català.  

 En català estàndard, els demostratius són aquest i aquell (amb els seus respectius 

plurals i femenins), en canvi en pallarès, la velar oclusiva sorda [k] d‟aquestes formes es 

sonoritza i, per tant, els demostratius són: aguest i aguell.
61

 Es poden trobar adjectius 

demostratius de proximitat i de llunyania.  

 Són els següents: 

 

 

 

                                                 
60

 Això, també passa amb l‟article determinat femení plural.  
61

 Informació extreta de VENY, Joan, op. cit., pàg. 98. 
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 A més, les formes agueix (aquest), i també açò i ací (això i aquí), es fan servir com 

a sinònims dels de proximitat. Tot i que estan en procés de desaparició al Pallars, a la 

Vallferrera encara són molt usades.
62

 

 Quant als adjectius possessius, tan sols cal assenyalar que són els propis de tot el 

català occidental, és a dir:  

 
    Singular        Plural 

 1ª persona   meu/meua   meus/meues 

 2ª persona   teu/teua   teus/teues 

 3ª persona   seu/seua   seus/seues 

 
 

3.2.1.3. Pronoms personals en funció de subjecte 

 
 Els pronoms personals en pallarès es diferencien de la resta només per la primera i 

segona persona del plural (nosaltres i vosaltres), on al lloc d‟aquests s‟hi han col·locat les 

formes naltri/nantri/natri i valtri/vatri: 

 Jo  jo [d]    nosaltres  naltri/nantri/natri [nánti] 

 Tu  tu [tú]    vosaltres  valtri/vatri 
63

 [bálti] 

 Ell/ella  ell/ella [/a]  ells/elles  ells/elles [s/es] 

 
 
 
 

                                                 
62

 Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 282. 
63

 Tot i que tots els pronoms personals citats de la primera i segona persona del plural són habituals 
del Pallars Sobirà, les que més s‟empren a la vall, i també a Ainet de Besan, són nantri i valtri 
(segons la informació resultant dels qüestionaris lingüístics). 

 

Singular 

 

Plural 

 

 

De proximitat 

 

Masculí 

 

aguest (o aguet) 

 

aguestos 

 

Femení 

 

aguesta 

 

aguestes 

 

 

De llunyania 

 

Masculí 

 

aguell 

 

aguells 

 

Femení 

 

aguella 

 

aguelles 
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3.2.1.4. Pronoms personals en funció d’objecte 

 
La forma plena dels pronoms personals és la pròpia del català nord-occidental, és 

a dir, mos i vos; el que en català oriental és ens i us. 

 Ex: “ A nantri, açò mos ho va dir Cisco!” 

 Aquestes formes també es poden contraure junt a un article o una preposició.
64

 

 
 

3.2.1.5. Contraccions 

 
 a)   Preposició + article 

 En el parlar del Pallars s‟observa la caiguda de la consonant L de l‟article quan va 

precedida de preposició, tal com passa també amb els articles determinats femenins i 

masculins plurals
65

:  

 Dels (de + els/les)  des  

 Pels (per + els/les)  pes  

 Als (a + els/les)  as 

 Ex: “L‟altre dia, pes carrers del poble passejaven es amigues des teues filles i 

m‟assembla que anaven as horts de casa teua.”  

 
 b)   Preposició + preposició 

 A la Vallferrera, la realització de la contracció pra (per + a) és molt comuna. 

 Ex: “El regal és pra‟l Joan.” 

 Quant a la sintaxi, la forma praquè creada a partir de la contracció pra (per + a) i la 

conjunció que, és molt usada en les oracions per fer referència a una finalitat concreta i no 

causal (per a que).
66

 

 Ex: “La vaig trucar praquè me comprés el pa.” 

 
c) Pronom personal en funció d‟objecte + article 

 Les formes mos i vos, quan entren en contacte amb un article determinat es 

contrauen, de manera que s‟obtenen les formes mo‟l (mos + el) i vo‟l (vos + el), quan la 

contracció es fa amb un article masculí, i mo les (mos + les) i vo les (vos + les), quan ho fa 

amb un de femení. En aquest últim cas, la forma plena del pronom personal, perd la S final.  

 Ex: “El vam trucar, però no mo‟l va agafar” (El telèfon)  

       “Mireu nois, que vo les presento!” (Les noies)    

 
 
 
 

                                                 
64

 Vid. punt 3.2.1.5. “Contraccions” pàg. 31. 
65

 Vid. punt 3.2.1.1. “Articles”, pàg. 28.  
66

 Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 283. 
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d) Pronom personal en funció d‟objecte + preposició EN 

 És molt habitual en pallarès que les formes mos i vos perdin la S final quan 

aquestes tenen la preposició EN a continuació: 

 Us n‟aneu  “vo‟n aneu” 

 Aneu-vos-en  “aneu-vo‟n” 

 Ens n‟anem  “mo‟n anem” 

 Anem-nos-en  “ane-mo‟n” 

 
  

3.2.1.6. Ús del pronom personal fort “jo” 

 
 En pallarès, no existeix la forma forta de primera persona mi, és a dir, sempre 

s‟utilitza la forma jo, fins i tot quan va precedida de preposició. Per tant, mentre que en 

altres parlars catalans (exceptuant el balear, que també presenta aquest tret 
67

) la forma 

correcte seria: “Porta-m‟ho a mi”, en pallarès és: “Porta-me ho a jo”. 

 
 

3.2.1.7. Tractament del plural dels antics proparoxítons llatins 

 
 Els plurals plans etimològics en –ns són formes pròpies de tot el català nord-

occidental.
68

 En el parlar d‟Ainet també es recull aquest tret en les formes següents: 

 Home  hòmens   Jove  jóvens 

 Orfe  òrfens    Rave  ràvens 

  
 

3.2.2. Morfologia verbal 

 
3.2.2.1. Infinitius 

 
 Alguns dels infinitius s‟empren de la mateixa manera que la majoria dels parlars 

nord-occidentals (acabats en –dre); amb les formes següents: 

 tenir  tindre  venir  vindre   

 caler  caldre  caber  cabre 

 Ara bé, altres verbs, com per exemple l‟ésser, introdueixen una velar analògica [] 

(velarització), i mantenen l‟accent a l‟última síl·laba, com en llatí. Per tant, es diu siguer en 

lloc de ser.
69

 També ho són els verbs voler i poder (volguer i poguer) 

 

                                                 
67

 Informació extreta de http://ebap.caib.es/capsa/capsa_b/mo4.htm 
68

 Informació extreta de PORREDON, Romi, op. cit., pàg. 16. 
69

 Olga Cubells, explica que dels infinitius que provenen d‟un altre infinitiu llatí en RE, alguns 

mantenen l‟accent i afegeixen la velar analògica, mentre que d‟altres perden l‟accent de la 
desinència i el situen al lexema. (Informació extreta de CUBELLS, Olga, op. cit., pàg. 60) 
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3.2.2.2. Verbs irregulars 

 
 Els verbs irregulars constitueixen les excepcions morfològiques verbals pròpies de 

cada dialecte, ja sigui en els infinitius o en qualsevol dels temps verbals. Els verbs 

irregulars que s‟han enquestat són els següents: 

 
a) ÉSSER 

 L‟infinitiu del verb ser, com ja s‟ha vist, en pallarès és siguer. 

 El Present d‟Indicatiu: 

 

Jo sóc Nantri som 

Tu ets/és [ts/s] Valtri sou 

Ell/ella é []70
 Ells/elles són 

 
 I per últim, el Pretèrit Imperfet del verb ésser presenta una forma ben genuïna 

també:
 71

 

 

Jo eri [i] Nantri erim [im] 

Tu eris [is] Valtri eriu [iw] 

Ell/ella eri [i] Ells/elles erin [in] 

 
b) PODER 

L‟infinitiu és poguer, és a dir, es tracta d‟un verb sotmès a la velarització. 

 El futur, és sens dubte la forma irregular que més sorprèn, ja que es suprimeix la D 

(dental oclusiva sonora)
72

 i queda la següent conjugació:
73

  

 

Jo poré Nantri porem 

Tu poràs Valtri poreu 

Ell/ella porà Ells/elles poran 

 
c) SENTIR 

 Aquest verb es caracteritza per ser irregular en el present d‟indicatiu, i 

consegüentment en el present i imperfet de subjuntiu (síntiga i sintiguessa): 

 

 

                                                 
70

 En les formes de segona i tercera persona del singular (és i é), únicament al Pallars Sobirà es 
pronuncien amb E oberta []. Informació extreta de COLL, Pep, op. cit., pàg. 28 
71

 A Ainet de Besan, i a la Vallferrera en general, s‟ultilitza aquesta desinència en –i. A la resta dels 
dos Pallars, però, les formes són: ere, eres, ere, érom, érou, eren. 
72

 Passa el mateix amb el condicional d‟aquest verb (poria). 
73

 Joan Veny assenyala: “El verb poder fa un futur poré (i un condicional poria), que és una evolució 
arcaica coincident –en l‟aspecte consonàntic- amb el balear.” (VENY, Joan, op. cit., pàg. 99.) 
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Jo sinto Nantri sentim 

Tu sints Valtri sentiu 

Ell/ella sint Ells/elles sinten 

  

 Per últim, com ja s‟ha indicat al punt 3.1.1.1.8. de la fonètica
74

, cal remarcar que hi 

ha verbs de la segona conjugació que són irregulars, com ara creure, caure o veure, entre 

altres. Els seus pretèrits imperfets d‟indicatiu mantenen la V etimològica de la 1ª 

conjugació a totes les altres conjugacions.   

 Creure  jo creïva (creia), tu creïves (creies), ell creïve (creia),... 

 Caure  jo caïva (queia), tu caïves (queies), ell caïve (queia),... 

 Veure  jo viva/veïva (veia), tu vives/veïves (veies), ell vive/veïve (veia),... 

 
 d) HAVER 

 El Pretèrit Imperfet d‟aquest verb presenta les formes següents: 

 

Jo haví Nantri havím 

Tu havís Valtri havíu 

Ell/ella haví Ells/elles havín 

 
 

3.2.2.3. Pronúncia de [e] final a la tercera persona del singular d’alguns temps 

 
 El Present i Imperfet d‟Indicatiu, i també el Condicional, dels parlars catalans nord-

occidentals sovint articulen la E final de la tercera persona del singular dels verbs. Això 

passa també en pallarès encara que no pas en el condicional, ja que aquest perd la vocal . 

tal com s‟ha assenyalat
75

.  

Ell canta  ell/ella cante   Ella juga  jugue 

Ella feia  ella feve    Ell volia  ell volive  

 
 

3.2.2.4. Temps verbals  

 
 En aquest últim apartat, per tal d‟analitzar la morfologia verbal característica del 

parlar del Pallars, s‟analitzen tan sols les diferències respecte al model de conjugació 

normativa del català, tot veient les conjugacions dels verbs en els temps verbals més 

distintius del pallarès: l‟Imperfet d‟Indicatiu, el Condicional, el Present de Subjuntiu, 

l‟Imperfet de Subjuntiu i, per últim, el Present d‟Indicatiu i Subjuntiu amb verbs incoatius. 

                                                 
74

 Vid. punt 3.1.1.1.8. “Canvi d‟accent en el Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu dels verbs (3ª p.)”, pàg. 21. 
75

 Vid. punt 3.2.2.4.2. “Condicional”, pàg. 36. 
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 Per fer-ho, es conjugaran els verbs cantar, córrer, rebre i dormir, excepte els verbs 

incoatius que seran patir i complir. 

 
 

3.2.2.4.1. Imperfet d’indicatiu 

 

cantava (cantae) corriva rebiva dormiva 

cantaves corrives rebives dormives 

cantava (cantae) corriva rebiva dormiva 

cantàvom corrívom revívom dormívom 

cantàvou corrívou revívou dormívou 

cantaven corriven revíven dormiven 

 

 Els verbs de la primera conjugació (únicament la primera i tercera persona), que 

presenten la desinència –ava, perden la V i la A final passa a pronunciar-se com una E 

tancada [e]. Aquest tret, és propi del català nord-occidental: 

 Ballava  ballae 

 Ara bé, en pallarès, aquesta V apareix en totes les persones i conjugacions del 

Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu (exceptuant la primera i tercera persona dels verbs de la 

primera conjugació, com ja s‟ha dit). Per tant, es pot dir que la 2ª i 3ª conjugació del 

subdialecte pallarès destaca pels imperfets acabats en –iva o -eva.
76

  

 Aquest fenomen, al qual Joan Veny fa referència, és compartit també pel parlar 

ribagorçà, però de totes maneres, l‟origen i el perquè d‟aquest no acaba de ser del tot clar:  

 
  El ribagorçà comparteix aquests models d‟imperfet; arriba pel sud al nord de la  

  Noguera (Àger) i per l‟oest, fins a Solsona (Peracamps); encara no ha estat  

  definitivament resolt el seu origen, és a dir, si es tracta d‟un arcaisme o bé del  

  resultat d‟una analogia amb els verbs de la 1.ª conjugació (cantava, etc.) 
77

  

 
 D‟altra banda, i com es pot veure al quadre de verbs, la primera i segona persona 

del plural s‟utilitza amb la desinència –vom i –vou respectivament. Aquest pas de E a O 

s‟explica perquè la E primitiva, que es troba entre dues vocals labials : [] i [m], s‟hi ha 

assimilat.
78

 Es tracta d‟un tret que també es troba al Pretèrit Imperfet de Subjuntiu, el qual 

se li afegeix la tercera persona del plural amb la desinència –on. Per tant, presenta aquest 

tipus de desinència a les tres persones del plural, que són -som, -sou i -son).
79

 

                                                 
76

 Pep Coll assenyala que també és possible la utilització de la desinència –eva en lloc de –iva (com 
en ribagorçà), sobretot a a la zona nord-occidental del Pallars (valls del Flamicell i Bòsia i també a la 
vall d‟Àssua). En el cas d‟Ainet, però, no s‟ha recollit aquest cas. (Informació extreta de COLL, Pep, 
op. cit., pàg. 27). 
77

 VENY, Joan, op. cit., pàg. 99. 
78

 Informació extreta de Ídem. 
79

 Vid. punt 3.2.2.4.4. “Imperfet de Subjuntiu”, pàg. 37. 
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3.2.2.4.2. Condicional 

 

cantaria correria rebria dormiria 

cantaris correris rebris dormiris 

cantarí correrí rebrí dormirí 

cantarim correrim rebrim dormirim 

cantariu correriu rebriu dormiriu 

cantarin correrin rebrín dormirin 

 

 El temps condicional en pallarès és força diferent al del català normatiu, segons 

Joan Veny: “El condicional fa: cantaria, -ris, -rí, -rim, -riu, -rin, on la E ha estat absorbida 

per la I tònica (cantaries > cantarís).”
80

 

 Així doncs, es produeix una substitució de la E, amb la qual cosa, només la primera 

persona del singular conserva la forma més general. 

 
  

3.2.2.4.3. Present de subjuntiu 

  

canta corra reba dorma 

cantes corres rebes dormes 

canta corra reba dorma 

cantem correm rebem dormim 

canteu correu rebeu dormiu 

canten corren reben dormen 

 
 A Ainet de Besan, actualment i segons les entrevistes realitzades, s‟hi fan presents 

les formes del present de subjuntiu anteriors. Ara bé, Pep Coll afirma que en l‟estudi fet per 

Coromines s‟hi poden trobar també les formes pròpies del lleidatà, és a dir, desinències en 

–o (canto, cantos, canta, cantem, canteu, cànton): 

 
Quant al Present de Subjuntiu, Coromines enregistra les formes en –o– en el poble 

de Tor i en alguns altres de la Vallferrera. Aquestes terminacions són pròpies de la 

plana de Lleida i de bona part del nord-occidental. Pel cantó del Pallars, el subjuntiu 

en –o comença immediatament després de la Vall d‟Àger.
81

  

 
 Tot i així, en aquest treball de recerca no s‟ha obtingut en cap cas aquesta solució. 

 
 

 

                                                 
80

 VENY, Joan, op. cit., pàg. 99. 
81

 COLL, Pep, op. cit., pàg. 26. 
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3.2.2.4.4. Imperfet de subjuntiu 

 

cantessa corressa rebessa dormiguessa 

cantesses corresses rebesses dormiguesses 

cantessa corressa rebessa dormiguessa 

cantéssom corrésom rebéssom dormiguéssom 

cantéssou corréssou rebéssou dormiguéssou 

cantésson corresson rebesson dormiguesson 

  
 L‟Imperfet de Subjuntiu del pallarès és similar al de tot el català nord-occidental, 

excepte en la tercera persona del singular, que en lloc de presentar la desinència –és, 

presenta  –essa, igual que la primera. 

 A més, en aquest temps, igual que a l‟Imperfet d‟Indicatiu, apareixen les 

terminacions –om, -ou i –on per la primera, segona i tercera persona del plural. 

 
 

3.2.2.4.5. Present d’indicatiu i subjuntiu amb verbs incoatius 

 
 Present d‟indicatiu    Present de subjuntiu 

patisso complisso patisca complisca 

patisses complisses patisques complisques 

patís complís patisque complisque 

patim complim patiguem compliguem 

patiu compliu patigueu compligueu 

patissen complissen patisquen complisquen 

  

 Com es pot veure, el model incoatiu es forma amb l‟infix –ix propi del català 

occidental, però articulat [is]. A la resta del bloc occidental, en canvi, és propi que es faci 

amb –ix. 
82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 Ib. pàg. 27 
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3.3. LÈXIC 

 
3.3.1. El topònim Ainet de Besan 

 
 Tenint en compte que cada vila amaga rere el seu nom tota una història, llegendes 

i molt més, i per començar a introduir el lèxic pallarès, s‟analitzarà el topònim del poble. 

 Laura Bringué i Víctor Febrer, en el seu estudi realitzat sobre el parlar de la 

Vallferrera, esmenten una possible providència del llatí. Al S. IX, ja es troba documentat 

com Asnet, cosa que fa pensar que prové del llatí asinellu, diminutiu d‟asinus (ase), 

convertint la LL llatina en T. D‟altre banda, també és probable que Ainet derivi d‟amnetu, 

derivació d‟amnis, en llatí: riu.
83

 

 De fet, a partir d‟aquestes conclusions, es pot afegir que el nom que complementa 

a Ainet, és a dir, “de Besan”, té el seu referent en un petit poble que rep aquest nom. A 

Besan actualment només s‟hi té accés a peu ja que es troba localitzat en un lloc 

pràcticament estratègic de la muntanya, enmig del vessant (heus aquí l‟origen del nom), on 

les carreteres no han pogut arribar. 

 Probablement, en temps remots, s‟establia un lligam entre el poble d‟Ainet i el de 

Besan per la seva proximitat, i d‟aquí: Ainet de Besan.   

 A la Vall de Cardós s‟hi troben dos pobles amb nom semblant: Aineto i Ainet de 

Cardós; una altra raó per la qual Ainet ha de portar un nom diferenciador. 

 
 

3.3.2. Influències lingüístiques del parlar d’Ainet
84

 

  
 Com en tot parlar o dialecte, s‟hi poden trobar rastres d‟altres llengües. És per 

aquest motiu que el lèxic específic de cadascuna de les parles serà més o menys similar a 

d‟altres segons els seus orígens i influències.  

                                                 
83

 Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 161. 
84

 Gran part de la informació d‟aquest punt ha estat extreta de Ib. pàg. 277-280. 
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El pallarès, com ja s‟ha esmentat prèviament en la introducció a l‟anàlisi de la parla, 

té influències llatines, basques, franceses, del gascó i, fins i tot, castellanes i catalanes (el 

català estàndard). 

 
 a) Iberobasc o dialecte bascoide: 

 Al Pallars, segons Coromines, abans de la romanització s‟hi va produir una situació 

de bilingüisme entre el basc (o una llengua bascoide), parlat pels pastors i camperols, i un 

romanç que era l‟adulteració del llatí vulgar, parlat per la gent més cultivada.
85

 L‟autor diu 

així: “Convisqueren una llengua no romànica, de tipus bascoide, i un parlar romànic de 

fonètica semblant al basc i també, però menys, al català” 
86

 

 Aquesta influència es troba encara avui en dia palesa en el lèxic i sobretot en la 

toponímia. Cal dir que el substrat iberobasc en la toponímia és molt ric (el 54% de la 

toponímia pallaresa), no solament en els pobles i localitats importants, sinó també en la 

toponímia menor: prats, serralades, cims... Alguns exemples són: 

- Noms acabats en –GUJA i –BARRE: Isabarre (Actualment Isavarre, a la Vall 

d‟Àneu) 

- Noms amb l‟arrel –TOI: Bretuí, Arestuí, Selluí, Llessuí, Beranuí... 

 
 b) Gascó i francès:  

 La Vallferrera (i el Pallars) es va mantenir força aïllada del context polític i 

administratiu propi de Catalunya i Espanya fins a començaments del segle XX. Llavors, la 

principal influència lingüística venia donada pels seus veïns occitans (Aran) i francesos, 

amb els quals establien els principals contactes comercials.  

 Aquesta influència es reflecteix en nombroses paraules que van desapareixent poc 

a poc, de generació en generació, sota la influència del català estàndard. 

 Per exemple, del francès: carrota (pastanaga), gormand/a (llaminer, llépol), tampis 

(paraula o expressió que s‟empra col·loquialment i que es pot traduir com: pitjor per tu! Ex: 

Si no vols venir, tampis!), etc. I del gascó: rosta (tall de cansalada, de llom o de carn de 

porc torrat a les graelles o fregit)
87

, tampaneiar (tampanejar: donar cops molt forts 

treballant), etc. 

 
 c) Castellà i català estàndard 

 Al Pallars, el català havia sigut la llengua per excel·lència, però amb l‟obertura de 

carreteres i de les centrals hidroelèctriques, el castellà s‟hi feu present perquè gran part del 

                                                 
85

 Joan Veny cita l‟autor Joan Coromines per a referir-se a aquesta suposada situació de bilingüisme. 
Informació extreta de VENY, Joan, op. cit., pàg. 90.  
86

 Ídem. 
87

 Rosta, prové també del germànic raustian, torrar o rostir, i del gascó: raust. (Informació extreta de 
FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura, op. cit., pàg. 81).A més, aquest mot el trobem catalogat a 
l‟enciclopèdia catalana, per tant, es tracta d‟una paraula que s‟utilitza de manera normativa en tot el 
domini català. Al Pallars, aquest aliment dóna nom a un plat típic de la comarca.  
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treballadors de les obres hidroelèctriques eren castellanoparlants d‟arreu de l‟estat. Aquest 

assentament de famílies castellanes va introduir un escàs però curiós vocabulari castellà: 

antes, antes d‟ahir, llimpiar, llimpiesa, maleiar, vereno, después, aligero,... 

 Quant al català estàndard, al qual ja s‟ha dedicat un secció
88

, cal remarcar que 

s‟està imposant d‟una manera important entre els joves pallaresos. Això, però, no tan sols 

passa amb el pallarès, sinó que s‟està produint amb la majoria de dialectes o parlars 

catalans menors.    

 
 

3.3.3. Vocabulari
89

 

 
 En aquest apartat s‟exposa una breu selecció de paraules pròpies de la Vallferrera, 

aquelles que poden resultar exclusives dins del parlar d‟Ainet de Besan i que de ben segur 

formen part d‟un llegat tant ric com és el cas del subdialecte pallarès. A més, totes les 

paraules incloses en aquest apartat són vives, usades diàriament pels seus habitants. 

 Es classificaran els mots en quatre camps semàntics bàsics (les persones, la 

natura, qualitats, i accions i altres), dins dels quals s‟hi inclouran les paraules 

acompanyades per la seva transcripció fonètica i per un exemple. 

 Els filtres de localització que s‟indiquen per tal de classificar el mots segons el lloc 

on siguin usats, són els següents:
90

 

 (VF)  Vallferrera 

 (P)  Pallarès    

 (Oc)  Català occidental 

 (Pir)  Comarques pirinenques 

 (!)  Vocabulari compartit a la Vallferrera i a altres comarques de parla catalana. 

 
 

3.3.3.1. Les persones 

 
3.3.3.1.1. Edats i família 

 
Bordegot/Bordegàs [boret] (P): Xicot, noi. Generalment s‟empra per a referir-se a 

 nens, aproximadament de 7 a 12 anys d‟edat, abans que entrin a la pubertat.
91

 

 Ex: Aguell parell de bordegassos que juguen al pati, són els néts de Ramon. 

                                                 
88

 Vid. punt 2.5.1. “Situació actual del subdialecte pallarès”, pàg. 14. 
89

 Totes les paraules que fan possible aquest bloc de l‟anàlisi de la parla d‟Ainet de Besan, han estat 
trobades mitjançant, òbviament els qüestionaris lingüístics, i en gran part pel mètode “boca-orella” 
amb els pallaresos i pallareses de la vall, que indubtablement han ajudat a ampliar el vocabulari. 
90

 Els filtres de localització han estat extrets de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura. op. cit., pàg. 11, 
i també segons els criteris de classificació dels mots extrets de CUBELLS, Olga, op. cit., pàg. 149-
151. 
91

 Ib. pàg. 30. 
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Callastre/Xic [kaáste/tík] (Oc): nen o nena de curta edat, normalment el menor d‟una 

 família. 

 Ex: Lo callastret me preguntae si podive tocar els vidells. 

Conco/Cabaler [kóko/kaal] (P): Solter, persona que no ha contret matrimoni. 

 Ex: Lo Manel s‟ha quedat conco, no s‟ha volgut mai pas casar. 

Goiat/-a [goját/-a] (P): Noi/-a jove.
92

 

 Ex: Aguell goiat de casa Cec no é cap bo! 

Petot [pett] (VF): Nadó, persona acabada de nèixer. 

 Ex: Quin petot més rialler! 

Xinalla [tináa] (!): Canalla o mainada, conjunt de nens. 

 Ex: Avui a la tarda, la xinalla del poble fa un festival a la plaça. 

 
 

3.3.3.1.2. La salut 

 
Baldofa [baldfa] (P): Butllofa. 

 Ex: De tant caminar se m‟ha fet una baldofa al peu dret. 

Carriscle [karískle] (P): Columna vertebral, espina dorsal o espinada. 

 Ex: Carregae molt pes i lo metge li va dir que tenive lo carriscle ben fotut! 

Cossigolles [kosies] (VF): Pessigolles. 

 Ex: Quan era xica lo padrí sempre me feve cossigolles a la panxa. 

Perna [prna] (!): Cama o anca, cadascuna de les dues extremitats superiors. 

 Ex: Tot i que encara coixejo, ja m‟hai recuperat de la perna. 

Pigota [pita] (!): Verola (Malaltia infecciosa). 

 Ex: En aguells temps, la pigota era molt corrent. 

Potxó [potó] (P): Petó, bes. 

 Ex: Quan la va veure arribar, la va omplir de potxons de dalt a baix! 

Tamarro [tamáro] (VF): Constipat, refredat. 

 Ex: Anava tan asporret
93

 que va agafar un bon tamarro! 

 
 

3.3.3.1.3. Coses de casa 

 
Escampa [askámpa] (Oc): Escombra. 

 Ex: Agafa l‟escampa i neteja tot aguet escampall, vols? 

Ferrada [feráa] (!): Galleda, recipient que serveix per a transportar líquid. 

 Ex: Amb la ferrada aumplerta havím de travessar lo riu cada dia. 

                                                 
92

 Goiat s‟empra sovint de manera despectiva per a referir-se a un noi o una noia al qual s‟està 
criticant o ridiculitzant. 
93

 Vid. asporret al punt 3.3.3.3. “Qualitats”, pàg. 43. 
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Peials [pejáls] (P): Mitjons, peücs. 

 Ex: Posa‟t les peials si no vols agafar fred. 

Padella [paéa] (Pir): Paella. 

 Ex: Cuinarem rosta amb la padella nova. 

Ratassia [ratasía] (P): Ratafia, licor fet amb aiguardent, herbes, pell de nous verdes i 

 genciana.
94

 

 Ex: L‟Anselmo, quan anem al bar sempre demana ratassia. 

 
 

3.3.3.2. La natura 

 
3.3.3.2.1. Animals 

 
Panarat [panarát] (P): Ratpenat, ratapinyada.  

 Ex: M‟assembla que tenim panarats a les golfes, últimament se sinten uns sirolls 

 molt estranys. 

Porc fer [prkfer] (P): Porc senglar. 

 Ex: Avui han sortit i han caçat dos porcs fers i un cabirol. 

Pulça [púlsa] (Oc): Puça. 

 Ex: No tocos lo gos que va fart de pulces. 

Saltaretxo [saltaéto] (VF): Llagosta.  

 Ex: Mentre lo gat seguia el saltaretxo, nantri mos ho miràvom tot rient. 

Singratalla/Singlatalla
95

 [sigatáa/siglatáa] (VF): Sargantana.  

 Ex: Les singratalles del prat sovint puien a la finestra de casa. 

Taupa [táwpa] (!): Talp. 

 Ex: Vam veure un taupa a la cuneta de la carretera el dia que baixàvom a 

 Llavorsí. 

Voliana [boliána] (P): Papallona.  

 Ex: Quina voliana tan bonica! I quins colors tan vius!  

  
 

3.3.3.2.2. Vegetació i cultius 

 
Carrota/Garrota [karta/garta] (VF): Pastanaga. 

 Ex: Vam plantar carrotes, aubergínies i tomates. 

 

                                                 
94

 La ratafia és la beguda “nacional” del Pallars, concebuda i presa originalment com a aperitiu. 
(Informació extreta de FEBRER, Víctor i BRINGUÉ, Laura. op. cit., pàg. 83.) 
95

 Segons Joan Veny, el mot sangratalla també s‟utilitza en pallarès. Malgrat això, a Ainet només 
s‟enregistren les formes singratalla i singlatalla per a referir-se a la sargantana. (Informació extreta 
de VENY, Joan, op. cit., pàg. 99.) 
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Coralet [koalét] (!): Bitxo. Varietat de la pebrotera. 

 Ex: Lo primer dia que va minjar coralet es va posar roi com una tomata i no parae 

 de repetir que picae un monter. 

Greuler [gewl] (!): Visc-i-vesc. Arbust amb fulles de marge ondulat i espinós, i amb fruits 

 vermells. 

 Ex: Per Nadal quan érim xics sempre anàvom al bosc a buscar greuler. 

Llimó [imó] (!): Llimona, fruit del llimoner. 

 Ex: Si poses una mica de llimó serà més bo. 

Romer [rom/rum] (Oc): Romaní. 

 Ex: Collirem romer que é molt aromàtic. 

Tabella [taa] (!): Bajoca, mongeta tendra. 

 Ex: Padrina sempre mos fa minjar trumfes amb tabelles. 

Timonets [timonéts] (Oc): Farigola, timó. 

 Ex: Si vols timonets vés al hort de casa Paraire que n‟hi ha un monter. 

Tomata [tomáta] (Oc): Tomàquet, fruit de la tomaquera. 

 Ex: Per sopar farem pa amb tomata, què et sembla? 

Trumfa [túfa] (Oc): Patata. 

 Ex: Aguet any no hem fet pas trumfes sinó cebes. 

 
 

3.3.3.3. Qualitats  

 
Asporret [asporét] (Oc): Persona que va vestida amb poca roba o nua. 

 Ex: Que asporret que va Pere! A ple hivern i amb pantalons curts! 

Carnús [karnús] (Pir): Curt d‟enteniment, insult que s‟utilitza sobretot quan algú no entén 

de forma repetida una explicació. 

 Ex: Carnús! Semble que no m‟escoltos quan parlo! 

Estrompit/-da [astompít/-a] (VF): dit d‟una persona eixerida. 

 Ex: Anae paseiant pel poble tot content i estrompit! 

Gormand [gormán] (!): llaminer, persona a la que li agrada menjar bé. 

 Ex: Aguet callastret està fet un bon gormand, tot el dia demana dolços. 

Musec [muzék] (VF): llepafils, maniàtic amb el menjar i poc menjador 

 Ex: No sigos musec i minja tot lo que tens al plat! 

Orc [rk] (Pir): Lleig, mancat de bellesa. 

 Ex: É un pèl orc però té molta gràcia. 

Reig [réit] (!): Doble (gruixut), que té un gruix considerable. 

 Ex: Agafa el bastó més reig que trobos i porta-me‟l. 

Roi [rj] (!): Vermell, roig (color). 

 Ex: M‟agrada el jersei roi que porta la Núria.  
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Tamarrut [tamarút] (VF): tossut.  

 Ex: Ja vam avisa‟l perquè no ho fes, però é molt tamarrut. 

 
 

3.3.3.4. Accions i altres 

 
Aixomoni’s [aiomoní‟s] (VF): Espavilar-se, moure‟s després d‟estar força temps parat. 

 Ex: Joan, aixomonix-te que ja é prou tard! 

Apaima’s [apaimá‟s] (P): Fer-se amics, ajuntar-se. 

 Ex: Erin cases enfrontades des de feve segles però les hereus se van 

 apaimar i van oblidar les seues diferències en un moment. 

Asbaioli’s [asbajolí‟s] (VF): Recuperar-se després d‟un petit mal, revifar-se. 

 Ex: No ploros més i esbaiola‟t dona! 

Ataleia’s [atalejá‟s] (P): Adonar-se, percebre un coneixement. 

 Ex: Haurím d‟ataleiar-mos de tot abans que siga massa tard. 

Borrufear [borufeá] (Pir): Caure neu lleugerament (de borrufa
96

) 

 Ex: Anem cap a casa que comença a borrufear. 

Cambuleta [kambuléta] (P): Voltereta, tombarella. 

 Ex: A la meua cosina li agradae molt fer cambuletes. 

Orxegar/Arroxegar [orteá/aroteá] (P): Vomitar.  

 Ex: Estàvom al cotxe quan de sobte l‟Eulàlia se va mareiar i fins i tot va 

 arroxegar.  

Pariar-se [paiárse] (VF): Apartar-se d‟un lloc, sortir del mig.
97

  

 Ex: Paria‟t, que no veig la televisó! 

Patac [paták] (!): Cop sorollós, onomatopeia del soroll sec d‟un cop o d‟una cosa que es 

 trenca. S‟empra per referir-se a quelcom que succeirà ràpidament.   

 Ex: Si no te portes bé aniràs al carrer de patac! 

Remblar [remblá] (!): Renyar, adreçar a algú. 

 Ex: Ni remblant-los aconseguim que els nens obeeixen. 

Voleiar [bolejá] (VF): Voltar, passejar. 

 Ex: Si no tens gaire faena podrím anar a voleiar pel poble. 

Xauar/Ximar [tawá/timá] (P): Beure, engolir un líquid. 

 Ex: Lo meu germà mai ha sabut xauar amb porró. 

Xullar [tuá] (!): tallar la llana de les ovelles o bé el cabell humà. 

 Ex: Avui aniré a la perruqueria a xulla‟m que ja porto lo cabell massa llarg. 
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 La borrufa és un terme emprat generalment al Pirineu i que fa referència als flocs d‟aiguaneu. 
97

 Pariar, també s‟utilitza per referir-se a arreglar un objecte trencat. Ex: Jaume, has de pariar lo 
moble de la cuina, així que aixomonix-te! 
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3.3.4. Mots compartits amb el català occidental, amb el nord-occidental i amb el 

subdialecte pallarès
98

 

 
a) Català occidental 

El parlar d‟Ainet de Besan pertany al bloc occidental del català, i és per això que es 

troben paraules comunes utilitzades tant a Ainet com a la resta de parlars occidentals. Per 

exemple: 

 arena    bellota     corder  

carallot    enguany   escampa 

foc     melic     padrí   

 paloma    popa    roig    

 romer     timó    trumfa 

  
b) Nord-occidental 

Dins del bloc occidental, i abans de veure els mots propis del pallarès, encara es 

pot fer una segona classificació, és a dir, veure aquelles paraules que són compartides 

també amb el català nord-occidental:   

broma     candelobre    ciego   

cullereta    defora     doble   

farnaca     guerxo     moixó    

tomata     sarrampió    xurrac  

 
c) Subdialecte pallarès 

Alguns mots del parlar d‟Ainet de Besan compartits amb el pallarès, i per tant, 

exclusius d‟aquest subdialecte, són: 

baldofa    bordegot    cambuleta   

 carriscle    estrompit    orxegar   

 peials      potxó     saltaretxo 

 singratalla   voliana    xauar 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
98

 Les classificacions (excepte l‟apartat del pallarès) han estat elaborades a partir de les 
comparacions amb alguns mots que Olga Cubells posa d‟exemple també a l‟hora de determinar els 
mots compartits del seu estudi del parlar de la Palma d‟Ebre amb altres que són comuns al català 
occidental i al nord-occidental. (CUBELLS, Olga, op. cit. pàg. 149-151) 
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4. CONCLUSIONS 

 

 

Un cop finalitzada la descripció lingüística del parlar d‟Ainet de Besan, i per tant, 

vistos tots els trets fonètics, morfològics i lèxics que el determinen, cal veure, i concloure 

així, quines són les característiques que el fan occidental, les que el situen en el nord-

occidental, i les que són pròpies del pallarès. 

Primerament, cal fer referència als trets que s‟estableixen com a propis del bloc 

occidental, i que la parla d‟Ainet de Besan compleix com es pot comprovar a partir de 

l‟anàlisi lingüístic, per tal de diferenciar els parlars occidentals dels orientals. Són els 

següents:  

 Sistema vocàlic tònic del bloc occidental (a, e, , i, o, , u) 

 Tractament de la  i  tòniques llatines, que donen com a resultat [e] en tot el bloc 

occidental (PAR CULU  par[é]ll). 

 No és un parlar ioditzant (Vella  ve[]a). 

 Realització de la nasal adventícia pròpia dels parlars occidentals, en alguns mots 

(Llagostí  llangostí). 

 L‟evolució de la  tònica llatina en [u] en el mot fus. 

 Possessius tònics femenins amb les formes meua, teua, seua, meues, teues, 

seues. 

 Lèxic compartit.
99

 

Situat ja el parlar al bloc occidental, ara cal veure, també mitjançant els resultats 

que s‟obtenen de la descripció lingüística, el perquè aquest s‟ubica, a la vegada, dins del 

dialecte nord-occidental. El català nord-occidental comparteix amb el parlar d‟Ainet de 

Besan aquests trets: 

 Tractament de la O en posició inicial que dóna com a resultat –au [aw] 

(Obaga  aubaga). 

                                                 
99

 Vid. punt 3.3.4. “Mots compartits amb el català occidental, amb el nord-occidental i amb el 

subdialecte pallarès”, pàg. 45. 
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 No s‟articulen les R dels infinitius seguits de pronoms febles  

(Trucar-me  truca‟m). 

 La “L” davant de consonant labial i darrere de [a] vocalitza en [w]  

(Albercoc  [aw]bercoc). 

 Article definit masculí lo, los. 

 Plurals plans etimològics en –ns.(hòmens, òrfens) 

 Morfema –o de la primera persona del present d‟indicatiu (ballo). 

 Morfema –e de la tercera persona del present i de l‟imperfet d‟indicatiu (balle, 

ballave) 

 Imperfet del subjuntiu amb la desinència –essa (ballessa). 

 Verbs auxiliars amb les formes vai, hai, ham, hau. 

 Lèxic compartit.
100

 

Un últim i tercer nivell on es pot s‟inclou el parlar d‟Ainet de Besan, és al 

subdialecte pallarès, amb el qual comparteix un gran nombre de característiques que 

l‟identifiquen. Alguns trets que s‟han pogut extreure són: 

 Tendència a l‟obertura de les ee tòniques (figu[]ra, m[]s, f[]t). 

 Tendència a l‟obertura de les oo tòniques (p[]r, t[]u). 

 Sistema vocàlic àton del pallarès (a, e, i, o u) 

 La prepalatal sonora entre vocals s‟articula I consonant (Pujar  puiar). 

 La prepalatal africada sorda a final de mot es pronuncia I semivocal (Maig  ma[i]). 

 L‟article masculí plural presenta la forma les (es) (“Les nens i les nenes”  “Es 

nens i es nenes.”). 

 Demostratius amb la forma aguest, aguesta, aguestos, aguestes, aguell, aguella, 

aguells, aguelles. 

 La primera i la segona persona del plural dels pronoms febles presenten les formes 

nantri i valtri. 

 Verbs irregulars, com per exemple: SER  eri, eris, eri, erim,eriu, erin, HAVER  

haví, havís, haví, havím, havíu, havín, PODER  poré, poràs, porà, porem, poreu, 

poran, etc. 

 Manteniment de la “v” etimològica de l‟imperfet d‟indicatiu (feve corriva, dormiva,...) 

 Condicional amb les desinències –ria, -ris, -rí, -rim, -riu, -rin. (cantaria, cantaris, 

cantarí, cantarim, cantariu, cantarin) 

 Lèxic compartit.
101

 

Així doncs, la posada en comú de tot allò que s‟ha pogut anar extraient al llarg de 

la descripció lingüística ha donat fruit a una conclusió, que no és altra que la de situar el 

                                                 
100

 Ídem. 
101

 Ídem. 
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parlar del poble en el seu context lingüístic, és a dir, dins del bloc occidental, del dialecte 

nord-occidental i del subdialecte pallarès. 

Per últim, la intenció que se li donà, des d‟un primer moment, a la descripció 

lingüística, era simplement la de construir un marc que englobés i posés en comú tots 

aquells trets lingüístics del pallarès. Més enllà d‟aquest propòsit, però, hi perdurava el 

problema d‟una pèrdua dialectal afectada per la imposició progressiva del català estàndard. 

Un problema, que a poc a poc i ben aviat, pot esdevenir una realitat si no s‟hi posa remei. 
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ANNEX 1. QÜESTIONARIS LINGÜÍSTICS 

 

 

 A continuació, s‟adjunten dos dels quatre qüestionaris lingüístics dels quals s‟ha 

extret tota la informació necessària per elaborar cadascun dels apartats d‟aquest treball.
102

  

 
 

Nom de l’enquestador: Aida Vilanova Baget 

Localitat: Ainet de Besan 

Data de l’enquesta: 13 i 14 d‟Agost, 2008 

Ajuntament: Alins 

Partit Judicial: Tremp 

Comarca: Pallars Sobirà 

Província: Lleida 

Nom popular de la localitat: Ainet 

Nom del parlar del poble: pallarès (de la Vallferrera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 L’apartat del qüestionari lingüístic “Díxit i mímica” ha estat obtingut mitjançant la 

mostra d’imatges als informadors, la qual cosa ha facilitat l’obtenció dels mots. 
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INFORMADOR 1 

 

Nom i cognoms Júlia Babot Soldevila 

Natural de...  Ainet de Besan 

Edat 71 

Ofici Mestressa de casa 

Instrucció Estudis primaris 

Marit o muller natural de... Boldís  

Pare natural de... Estahís 

Mare natural de... Ainet de Besan 

 
 

CONTRARIS 

 
Contrari de baixar: puiar [pujá] 

Contrari de dur: tou [tu] 

Contrari d’una cosa prima: una cosa dobla [dób:la] (en masculí: [dób:le]) 

Contrari de bo: dolent [dolén] 

Contrari de posar: treure [twe] 

Contrari de morir: néixer [nie] 

Contrari d’anar: vindre [bínre] 

Contrari d’amb: sense [snse] 

Contrari de millor: pitjor [pitó] 

 
 

PREGUNTES 

 
Festes Religioses 

Quan no es pot menjar carn? A la Quaresma [kwaésma] 

Quin dia es dóna la mona? El dia de Pasqua [páskwa] 

Quin dia es fa la foguerada? Per Sant Joan [doán] 

L’endemà de Nadal és... Sant Esteve [estée] 

Després de néixer una criatura, a l’església es fa el... batei [batéi]  

De què es fan els bunyols per Quaresma? De bacallà [bakaá] 

  
 

Edats i parentius 

Una dona gran diem que és una... padrina [padína] 

Les dones es casen amb els... hòmens [mens] 

El contrari d’homes vells són homes... jóvens [dóens] 



EL PARLAR D’AINET DE BESAN (VALLFERRERA)  AIDA VILANOVA BAGET 

 54 

Com en diuen de l’home que està per casar? Cabaler [kaal]  

Com en diuen d’una persona que té entre 5 i 10 anys? Bordegot [bordet] 

Què són de vostè els fills dels tiets? Cosins [kozíns] 

Els xiquets que s’han quedat sense pare ni mare diem que són... òrfens [rfens] 

 
Dies de la setmana 

Dilluns: dilluns [diúns] 

Dimarts: dimarts [dimárs] 

Dimecres: dimecres [dimékes] 

Dijous: dijous [dius] 

Divendres: divendres [dindres] 

Dissabte: dissabte [disápte] 

Diumenge: diumenge [diwméde] 

 
Participi passat del verb FONDRE 

Quan a casa ens quedem sense llum, diem que els ploms s’han... fos [fs] 

 
La casa 

Lloc on es fa el menjar: cuina [kújna] 

A partir dels dibuixos de ceba, tomàquet, albergínia,...: quin menjar en feu amb tot 

això? Samfaina [safájna] 

Basseta petita on es renta la roba a mà: safareig [safaét] 

Què hi havia abans a les cases en lloc de wàter? La comuna [komúna] 

Si teniu moltes coses per fer dieu que teniu molta... faiena [fajéna] 

Menjada que es fa entre el dinar i el sopar: el berenar [beená] 

Quan us adormiu una estona davant el televisor feu un... son [són] 

On tireu les deixalles, els papers, les sobres del menjar? A la basura [basúa]  

 
Substantius referits a persones  

Quan una persona és tímida i no gosa diem que té... vergonya [bergóa] 

Quan algú està espantat és que té... por [p] 

Una persona grassa té molt de... greix [géi] 

 
Adjectius referits a persones 

Un home brut, deixat, que no es renta,..., és un... marcòfia (ús exclusiu en femení) 

[markfia]  

Com en dieu d’una persona a qui li agraden molt els dolços? Fartís [fartís] 

Quan una persona va despullada diem que va... asporret [asporét] 

Si diem que un home és boig, una dona és... boja [ba] 

Com en dieu d’aquell que només hi veu d’un ull? Guerxo [grto] 
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Mots relacionats amb el camp 

Quan es bat es separa el gra de la... palla [paa] 

Com se’n diu d’anar a collir raïm? vremar [bemá] 

D’un dia clar, sense núvols, amb força sol, diem que és un dia... serè [se] 

Quan fa fred i vent, i neva, fa mal... temps [tms] 

 
Animals  

Altra manera de dir animals: bèsties [bsties] 

Animal semblant al gos que es menja els bens: llop [óp] 

 
Altres substantius 

Les flors i les colònies fan bones... aulors [awlós] 

Com en dieu d’un carrer ample, amb arbres, on la gent camina pel mig? Passei [paséi] 

Què forma l’aigua que queda estancada al carrer després de ploure? Basses [báses] 

Si dotze son una dotzena, dos són un... parell [paé] 

Abans de condemnar un pres se li fa un... judici [duísi] 

Com en dieu de les parets que separen un tros de terra d’un altre? Fites [fítes] 

Un terme i dos... térmens [trmens] 

Quan aneu a comprar i no pagueu just us tornen el... canvi [kámbi] 

 
Adverbis 

Quan una persona està lluny i voleu que es posi al vostre costat, li dieu: vine... cap 

ací [kápsí] 

(El contrari): cap allà [kápá] 

 
Verbs 

Quan algú va de viatge i es mareja pot tenir ganes de... orxegar [orteá] 

Quan un gos fa nosa i volem que surti de casa li diem: passa a... jaure [áwre] 

Abans de fer una cosa molt important vostè s’ho... pense [pnse] 

Quan es pon el sol diem que el dia s’acaba i quan surt diem que... comense [comnse] 

A un poble no es pot amagar res perquè tothom es... coneix [konéi] 

Quan els fills arriben tard a casa què li passa a la mare? Patix [patí] 

 
Diminutius 

Una rosa petita és una... roseta [rozéta] 

Una herba petita és una... herbeta [eréta] 

Un pot petit és un... potet [potét] 
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DÍXIT I MÍMICA 

 
Productes del camp 

Olives: aulives [awlíes]   Llentia: llentia [entía]  

Bitxo:  coralet [koalét]   Visc-i-vesc: greuler [gewl]  

Moresc: milloc [mik]    Romer: romaní [romaní] 

Fesol: fesol [fezl]    Timó: timonets [timonéts]  

 
Parts del cos 

Orelles: aurelles [awes]   Ull: ull [ú]  

Llengua: llengua [gwa]   Panxa: panxa [páta]  

Cella: cella [séa]    Melic: melic [mélik]  

 
Accions 

Coix: coix [kói]    Figuereta: cambuleta [kambuléta]  

Torcar (eixugar): torcar [torká]  Renyar: remblar [remblá]  

 
Altres 

Mirall: mirall [miá]    Corretja: correia [koréja]  

 
Possessius 

De qui és això? (Assenyalant qualsevol cosa de gènere femení i masculí que estigui 

al nostre abast)  

meu [mw]     meua [mwa] 

teu [tw]     teua [twa]  

seu [sw]     seua [swa] 

 
 

PRONOMS PERSONALS 

 
En funció de subjecte 

Jo: jo       Nosaltres: nantri  

Ell: ell      Vosaltres: valtri 

 
En funció d‟objecte 

A mi m’ho van dir i a nosaltres també... mos ho van dir 

A mi m’ho van dir i a vosaltres també... vos ho van dir 

A mi m’ho diran i a nosaltres també... mos ho diran  

A mi m’ho diran i a vosaltres també... vos ho diran 
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Combinació INFINITIU + pronom feble 

Ahir es va canviar la camisa, però avui no ha volgut... canvia-se-la 

No m’agrada castigar els nens, però si es porten malament haurem de... baralla‟ls 

(castiga‟ls) 

Ahir no us ho vaig poder portar, però avui he vingut per... porta-vos-ho 

L’any passat ens va convidar, però enguany no ha volgut... convida-mos 

Aquesta setmana m’ha trucat, però la setmana passada no va.... truca‟m 

 
 

MORFOLOGIA VERBAL 

 
Infinitiu 

Avui cal regar les flors, però ahir va ploure i no va... caldre 

No em dol deixar-te diners per a llibres, però deixar-te’ls ahir per anar a la discoteca 

si que em va... doldre 

Avui el camp de futbol és mig buit i hi cap tothom, però l’altre diumenje era tan ple 

que ningú no hi va... cabre  

Avui això no val res, ahir tampoc no va... valdre 

Què cal, què és necessari perquè et toqui la loteria? Tindre sort 

 
Present d‟Indicatiu 

Tu cantes, jo canto, ell canta 

Tu vas, jo vai, ell va 

Tu veus, jo vei, ell veu 

Tu fas, jo fai, ell fa 

Tu menges, jo minjo, ell minje 

Tu mores, jo moro, ell more 

 
Presents d‟Indicatiu 

De cantar: jo canto. De patir: jo patixo. De complir: jo complixo 

De cantar: tu cantes. De patir: tu patixes. De complir: tu complixes 

De cantar: ell canta. De patir: ell patix. De complir: ell complix 

De cantar: nosaltres cantem. De patir: nosaltres patim. De complir: nosaltres complim 

De cantar: vosaltres canteu. De patir: vosaltres patiu. De complir: vosaltres compliu 

De cantar: ells canten. De patir: ells patixen. De complir: ells complixen 

 
Present d‟Indicatiu del verb SER 

Demà jo seré aquí i avui jo sóc 

Demà tu seràs aquí i avui tu ets 

Demà ell serà aquí i avui ell é 
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Demà nosaltres serem aquí i avui nosaltres som 

Demà vosaltres sereu aquí i avui vosaltres sou 

Demà ells seran aquí i avui ells són 

 
Pretèrit Indefinit del verb CANTAR 

Jo ara canto una cançó, aquest matí... l‟hai cantat 

Tu ara cantes una cançó, aquest matí... l‟has cantat 

Ell ara canta una cançó, aquest matí... l‟ha cantat 

Nosaltres ara cantem una cançó, aquest matí... l‟ham cantat 

Vosaltres ara canteu una cançó, aquest matí... l‟hau cantat 

Ells ara canten una cançó, aquest matí... l‟han cantat 

 
Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu i condicional  

Tu ploraves, jo plorae, ell plorae 

Tu ploraries, jo ploraria, ell plorarí 

 
Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu 

Avui plou i ahir, quan tu vas arribar, també... ploïve 

Ara beu, ahir, quan tu vas arribar, també... bevia 

Ell es mou, ahir, quan tu vas arribar, també... se moïve 

Ho sap, ahir ja ho... sabia 

 
Futur d‟Indicatiu del verb VEURE 

Ahir el vaig veure, però fins demà ja no el... veuré 

Ahir el vas veure, però fins demà ja no el... veuràs 

Ahir el va veure, però fins demà ja no el... veurà 

Ahir el vam veure, però fins demà ja no el... veurem 

Ahir el vau veure, però fins demà ja no el... veureu 

Ahir el van veure, però fins demà ja no el... veuran 

 
Present de Subjuntiu 

Completar amb CANTAR: 

 Ell vol que jo... canta 

 Ell vol que tu... cantes 

 Ell vol que ell... canta 

 Ell vol que nosaltres... cantem 

 Ell vol que vosaltres... canteu 

 Ell vol que ells... canten 
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Completar amb DIR 

 Ell vol que jo... diga 

 Ell vol que tu... digues 

 Ell vol que ell... diga 

 Ell vol que nosaltres... diguem 

 Ell vol que vosaltres... digueu 

 Ell vol que ells... diguen 

 
Completar amb PATIR 

 Ell vol que jo... patisca 

 Ell vol que tu... patisques 

 Ell vol que ell... patisca 

 Ell vol que nosaltres... patim 

 Ell vol que vosaltres... patiu 

 Ell vol que ells... patisquen 

 
Completar amb DORMIR 

 Ell vol que jo... dorma  

 Ell vol que tu... dormes 

 Ell vol que ell... dorma 

 Ell vol que nosaltres... dormim 

 Ell vol que vosaltres... dormiu 

 Ell vol que ells... dormen 

 
Completar amb COMPLIR 

 Ell vol que jo... complisca 

 Ell vol que tu... complisques  

 Ell vol que ell... complisca 

 Ell vol que nosaltres... complim 

 Ell vol que vosaltres... compliu 

 Ell vol que ells... complisquen 

 
Completar amb ANAR 

 Ell vol que jo... vaiga 

 Ell vol que tu... vaigues 

 Ell vol que ell... vaiga 

 Ell vol que nosaltres... anem 

 Ell vol que vosaltres... aneu 

 Ell vol que ells... vaiguen 
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Pretèrit Imperfet de Subjuntiu 

Completar amb CANTAR 

 Ell volia que jo... cantessa 

 Ell volia que tu... cantesses 

 Ell volia que ell... cantessa 

 Ell volia que nosaltres... cantéssom 

 Ell volia que vosaltres... cantéssou 

 Ell volia que ells... cantésson 

 
Completar amb DIR 

 Ell volia que jo... diguessa 

 Ell volia que tu... diguesses  

 Ell volia que ell... diguessa 

 Ell volia que nosaltres... diguéssom 

 Ell volia que vosaltres... diguéssou 

 Ell volia que ells... diguésson 

 
Completar amb VALDRE 

 Ell volia que jo... valguessa 

 Ell volia que tu... valguesses 

 Ell volia que ell... valguessa 

 Ell volia que nosaltres... valguéssom 

 Ell volia que vosaltres... valguéssou 

 Ell volia que ells... valguésson 

 
Completar amb DORMIR 

 Ell volia que jo... dormiguessa 

 Ell volia que tu... dormiguesses 

 Ell volia que ell... dormiguessa 

 Ell volia que nosaltres... dormiguéssom 

 Ell volia que vosaltres... dormiguéssou  

 Ell volia que ells... dormiguésson  

 
Completar amb PATIR 

 Ell volia que jo... patisquessa  

 Ell volia que tu... patisquesses 

 Ell volia que ell... patisquessa 

 Ell volia que nosaltres... patisquéssom 

 Ell volia que vosaltres... patisquéssou 

 Ell volia que ells... patisquésson 
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Imperfet d‟Indicatiu del verb DIR 

Avui jo dic i ahir també... dive 

Avui tu dius i ahir també... dives 

Avui ell diu i ahir també... dive 

Avui nosaltres diem i ahir també... dívom  

Avui vosaltres dieu i ahir també... dívou 

Avui ells diuen i ahir també... dívon 
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INFORMADOR 2 

 

Nom i cognoms Josep Ricard 

Natural de...  Ainet de Besan 

Edat 73 

Ofici Pagès 

Instrucció Estudis primaris 

Marit o muller natural de... Ainet de Besan 

Pare natural de... Ainet de Besan 

Mare natural de... Ainet de Besan 

 
 

CONTRARIS 

 
Contrari de baixar: puiar [pujá] 

Contrari de dur:  [tnre] 

Contrari d’una cosa prima: reig [rét] 

Contrari de bo: dolent [dolén] 

Contrari de posar: treure [twe] 

Contrari de morir: nàixer [náie] 

Contrari d’anar: vindre [bínre] 

Contrari d’amb: sense [snse] 

Contrari de millor: pitjor [pitó] 

 
 

PREGUNTES 

 
Festes Religioses 

Quan no es pot menjar carn? Quaresma [kwaésma] 

Quin dia es dóna la mona? Pasqua [páskwa] 

Quin dia es fa la foguerada? Sant Joan [doán] 

L’endemà de Nadal és... Sant Esteve [estée] 

Després de néixer una criatura, a l’església es fa el... batei [batéi] 

De què es fan els bunyols per Quaresma? De bacallà [bakaá] 

  
Edats i parentius 

Una dona gran diem que és una... vella [ba] 

Les dones es casen amb els... hòmens [mens] 

El contrari d’homes vells són homes... jóvens [dóens] 

Com en diuen de l’home que està per casar? Conco [kóko] 
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Com en diuen d’una persona que té entre 5 i 10 anys? Callastre [kaáste] 

Què són de vostè els fills dels tiets? Cosins [kozíns] 

Els xiquets que s’han quedat sense pare ni mare diem que són... òrfens [rfens] 

 
Dies de la setmana 

Dilluns: dilluns [diúns] 

Dimarts: dimarts [dimárs] 

Dimecres: dimecres [dimékes] 

Dijous: dijous [dius] 

Divendres: divendres [dindres] 

Dissabte: dissabte [disápte] 

Diumenge: diumenge [diwméde] 

 
Participi passat del verb FONDRE 

Quan a casa ens quedem sense llum, diem que els ploms s’han... fus [fus] 

 
La casa 

Lloc on es fa el menjar: la cuina [kújna] 

A partir dels dibuixos de ceba, tomàquet, albergínia,...: quin menjar en feu amb tot 

això? Samfaina [safájna] 

Basseta petita on es renta la roba a mà: safareig [safaét] 

Què hi havia abans a les cases en lloc de wàter? Es comunes [komúnes] 

Si teniu moltes coses per fer dieu que teniu molta... faiena [fajéna] 

Menjada que es fa entre el dinar i el sopar: berenar [beená] 

Quan us adormiu una estona davant el televisor feu un... sontet [sóntet] 

On tireu les deixalles, els papers, les sobres del menjar? A la brossa [bósa] 

 
Substantius referits a persones 

Quan una persona és tímida i no gosa diem que té... vergonya [bergóa] 

Quan algú està espantat és que té... por [p] 

Una persona grassa té molt de... greix [géi] 

 
Adjectius referits a persones 

Un home brut, deixat, que no es renta,..., és un... deixat [deiát] 

Com en dieu d’una persona a qui li agraden molt els dolços? Gormand [gormán] 

Quan una persona va despullada diem que va... ben asporret [asporét] 

Si diem que un home és boig, una dona és... boja [ba] 

Com en dieu d’aquell que només hi veu d’un ull? Guenyo [go] 
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Mots relacionats amb el camp 

Quan es bat es separa el gra de la... palla [paa] 

Com se’n diu d’anar a collir raïm? vremar [bemá] 

D’un dia clar, sense núvols, amb força sol, diem que és un dia... assoleiat [asoleját] 

Quan fa fred i vent, i neva, fa mal... temps [tms] 

 
Animals  

Altra manera de dir animals: bèsties [bsties] 

Animal semblant al gos que es menja els bens: llop [óp] 

 
Altres substantius 

Les flors i les colònies fan bones... aulors [awlós] 

Com en dieu d’un carrer ample, amb arbres, on la gent camina pel mig? Passei [paséi] 

Què forma l’aigua que queda estancada al carrer després de ploure? Xolls [tós] 

Si dotze son una dotzena, dos són un... parell [paé] 

Abans de condemnar un pres se li fa un... judici [duísi] 

Com en dieu de les parets que separen un tros de terra d’un altre? Feixes [fies] 

Un terme i dos... térmens [trmens] 

Quan aneu a comprar i no pagueu just us tornen el... canvi [kámbi] 

 
Adverbis 

Quan una persona està lluny i voleu que es posi al vostre costat, li dieu: vine... cap 

ací [kápasí] 

(El contrari): cap allà [kápaá] 

 
Verbs 

Quan algú va de viatge i es mareja pot tenir ganes de... arroxegar [aroteá] 

Quan un gos fa nosa i volem que surti de casa li diem: passa a... jeure [wre] 

Abans de fer una cosa molt important vostè s’ho... pense [pnse] 

Quan es pon el sol diem que el dia s’acaba i quan surt diem que... comense [comnse] 

A un poble no es pot amagar res perquè tothom es... coneix [konéi] 

Quan els fills arriben tard a casa què li passa a la mare? Pateix [patéi] 

 
Diminutius 

Una rosa petita és una... roseta [rozéta] 

Una herba petita és una... herbeta [eréta] 

Un pot petit és un... potet [potét] 
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DÍXIT I MÍMICA 

 
Productes del camp 

Olives: aulives [awlíes]   Llentia: llentia [entía]  

Bitxo:  coralet [koalét]   Visc-i-vesc: greuler [gewl]  

Moresc: blat de moro [blátdemo]  Romer: romaní [romaní] 

Fesol: fesol [fezl]    Timó: timonets [timonéts] 

 
Parts del cos 

Orelles: aurelles [awes]   Ull: ull [ú]  

Llengua: llengua [gwa]   Panxa: panxa [páta]  

Cella: cella [séa]    Melic: melic [mélik] 

 
Accions 

Coix: coix [kói]    Figuereta: cambuleta [kambuléta]  

Torcar (eixugar): eixugar [aiuá]  Renyar: remblar [remblá]  

 
Altres 

Mirall: mirall [miá]    Corretja: correia [koréja]  

 
Possessius 

De qui és això? (Assenyalant qualsevol cosa de gènere femení i masculí que estigui 

al nostre abast) 

meu [mw]     meua [mwa] 

teu [tw]     teua [twa]  

seu [sw]     seua [swa] 

 
 

PRONOMS PERSONALS 

 
En funció de subjecte 

Jo: jo       Nosaltres: naltri  

Ell: ell      Vosaltres: valtri 

 
En funció d‟objecte 

A mi m’ho van dir i a nosaltres també... mos ho van dir 

A mi m’ho van dir i a vosaltres també... vos ho van dir 

A mi m’ho diran i a nosaltres també... mos ho diran  

A mi m’ho diran i a vosaltres també... vos ho diran 
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Combinació INFINITIU + pronom feble 

Ahir es va canviar la camisa, però avui no ha volgut... canvia-se-la 

No m’agrada castigar els nens, però si es porten malament haurem de... castiga‟ls 

Ahir no us ho vaig poder portar, però avui he vingut per... porta-vos-ho 

L’any passat ens va convidar, però enguany no ha volgut... convida-mos 

Aquesta setmana m’ha trucat, però la setmana passada no va.... truca‟m 

 
 

MORFOLOGIA VERBAL 

 
Infinitiu 

Avui cal regar les flors, però ahir va ploure i no va... calre 

No em dol deixar-te diners per a llibres, però deixar-te’ls ahir per anar a la discoteca 

si que em va... dolre 

Avui el camp de futbol és mig buit i hi cap tothom, però l’altre diumenje era tan ple 

que ningú no hi va... cabre  

Avui això no val res, ahir tampoc no va... valre 

Què cal, què és necessari perquè et toqui la loteria? Tinre sort 

 
Present d‟Indicatiu 

Tu cantes, jo canto, ell canta 

Tu vas, jo vai, ell va 

Tu veus, jo vei, ell veu 

Tu fas, jo fai, ell fa 

Tu menges, jo menjo, ell menje 

Tu mores, jo moro, ell more 

 
Presents d‟Indicatiu 

De cantar: jo canto. De patir: jo patisco. De complir: jo complixo 

De cantar: tu cantes. De patir: tu patixes. De complir: tu complixes 

De cantar: ell canta. De patir: ell patix. De complir: ell complix 

De cantar: nosaltres cantem. De patir: nosaltres patim. De complir: nosaltres complim 

De cantar: vosaltres canteu. De patir: vosaltres patiu. De complir: vosaltres compliu 

De cantar: ells canten. De patir: ells patixen. De complir: ells complixen 

 
Present d‟Indicatiu del verb SER 

Demà jo seré aquí i avui jo sóc 

Demà tu seràs aquí i avui tu ets 

Demà ell serà aquí i avui ell é 

Demà nosaltres serem aquí i avui nosaltres som 
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Demà vosaltres sereu aquí i avui vosaltres sou 

Demà ells seran aquí i avui ells són 

 
Pretèrit Indefinit del verb CANTAR 

Jo ara canto una cançó, aquest matí... l‟hai cantat 

Tu ara cantes una cançó, aquest matí... l‟has cantat 

Ell ara canta una cançó, aquest matí... l‟ha cantat 

Nosaltres ara cantem una cançó, aquest matí... l‟ham cantat 

Vosaltres ara canteu una cançó, aquest matí... l‟hau cantat 

Ells ara canten una cançó, aquest matí... l‟han cantat 

 
Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu i condicional  

Tu ploraves, jo plorava, ell plorava 

Tu ploraries, jo ploraria, ell plorarí 

 
Pretèrit Imperfet d‟Indicatiu 

Avui plou i ahir, quan tu vas arribar, també... plovive 

Ara beu, ahir, quan tu vas arribar, també... beviva  

Ell es mou, ahir, quan tu vas arribar, també... movive 

Ho sap, ahir ja ho... sabeva 

 
Futur d‟Indicatiu del verb VEURE 

Ahir el vaig veure, però fins demà ja no el... veuré 

Ahir el vas veure, però fins demà ja no el... veuràs 

Ahir el va veure, però fins demà ja no el... veurà 

Ahir el vam veure, però fins demà ja no el... veurem 

Ahir el vau veure, però fins demà ja no el... veureu 

Ahir el van veure, però fins demà ja no el... veuran 

 
Present de Subjuntiu 

Completar amb CANTAR: 

 Ell vol que jo... canta 

 Ell vol que tu... cantes 

 Ell vol que ell... canta 

 Ell vol que nosaltres... cantem 

 Ell vol que vosaltres... canteu 

 Ell vol que ells... canten 
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Completar amb DIR 

 Ell vol que jo... diga 

 Ell vol que tu... digues 

 Ell vol que ell... diga 

 Ell vol que nosaltres... diguem 

 Ell vol que vosaltres... digueu 

 Ell vol que ells... diguen 

 
Completar amb PATIR 

 Ell vol que jo... patisca 

 Ell vol que tu... patisques 

 Ell vol que ell... patisca 

 Ell vol que nosaltres... patim 

 Ell vol que vosaltres... patiu 

 Ell vol que ells... patisquen 

 
Completar amb DORMIR 

 Ell vol que jo... dorma  

 Ell vol que tu... dormes 

 Ell vol que ell... dorma 

 Ell vol que nosaltres... dormim 

 Ell vol que vosaltres... dormiu 

 Ell vol que ells... dormen 

 
Completar amb COMPLIR 

 Ell vol que jo... complisca 

 Ell vol que tu... complisques  

 Ell vol que ell... complisca 

 Ell vol que nosaltres... complim 

 Ell vol que vosaltres... compliu 

 Ell vol que ells... complisquen 

 
Completar amb ANAR 

 Ell vol que jo... vaiga 

 Ell vol que tu... vaigues 

 Ell vol que ell... vaiga 

 Ell vol que nosaltres... anem 

 Ell vol que vosaltres... aneu 

 Ell vol que ells... vaiguen 
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Pretèrit Imperfet de Subjuntiu 

Completar amb CANTAR 

 Ell volia que jo... cantessa 

 Ell volia que tu... cantesses 

 Ell volia que ell... cantessa 

 Ell volia que nosaltres... cantéssom 

 Ell volia que vosaltres... cantéssou 

 Ell volia que ells... cantésson 

 
Completar amb DIR 

 Ell volia que jo... diguessa 

 Ell volia que tu... diguesses  

 Ell volia que ell... diguessa 

 Ell volia que nosaltres... diguéssom 

 Ell volia que vosaltres... diguéssou 

 Ell volia que ells... diguésson 

 
Completar amb VALDRE 

 Ell volia que jo... valguessa 

 Ell volia que tu... valguesses 

 Ell volia que ell... valguessa 

 Ell volia que nosaltres... valguéssom 

 Ell volia que vosaltres... valguéssou 

 Ell volia que ells... valguésson 

 
Completar amb DORMIR 

 Ell volia que jo... dormiguessa 

 Ell volia que tu... dormiguesses 

 Ell volia que ell... dormiguessa 

 Ell volia que nosaltres... dormiguéssom 

 Ell volia que vosaltres... dormiguéssou  

 Ell volia que ells... dormiguésson  

 
Completar amb PATIR 

 Ell volia que jo... patisquessa  

 Ell volia que tu... patisquesses 

 Ell volia que ell... patisquessa 

 Ell volia que nosaltres... patisquéssom 

 Ell volia que vosaltres... patisquéssou 

 Ell volia que ells... patisquésson 
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Imperfet d‟Indicatiu del verb DIR 

Avui jo dic i ahir també... dive 

Avui tu dius i ahir també... dives 

Avui ell diu i ahir també... dive 

Avui nosaltres diem i ahir també... dívom  

Avui vosaltres dieu i ahir també... dívou 

Avui ells diuen i ahir també... dívon 
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