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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La recerca, que ha durat quatre anys (2004-2008), s’ha centrat en l’estudi del parlar salat, un subdialecte del català 
oriental que es caracteritza per una sola isoglossa: l’ús de l’article salat (es, sa), és a dir, l’element derivat del demostratiu 
llatí IPSE. Aquesta varietat ―poc estudiada― no té un abast gaire definit. Se sol situar en una estreta franja del litoral de 
Girona, entre Blanes i Begur, i que, després, isoladament, reapareix a Cadaqués, on es manté amb més vigència (Veny 
2003: 173). A banda que els estudis no estableixen els límits geogràfics del fenomen de manera precisa, es tenen indicis 
que el tret que defineix i dóna nom a la varietat es troba en un acusat procés de recessió i de pèrdua, ja que només 
l’empren persones d’edat avançada (en general, pescadors).  
 
La tesi concreta l’estat actual del parlar salat. També fixa la cronologia del canvi  de l’article salat (és a dir, en quin 
moment s’ha substituït per l’article literari, el, la) i es decriuen els factors que l’han propiciat (migració, turisme, la pressió 
de l’estàndard, etc.). El parlar salat és un exemple de desdialectalització del català, atès que es verifica que el tret que el 
caracteritza va començar a caure en desús en dels anys cinquanta del segle passat i que, avui dia, pràcticament ja s’ha 
extingit (només es manté en parlants de Cadaqués nascuts després de 1983). Per tant, s’evidencia que cal replantejar-se 
l’actual divisió dialectal de la llengua catalana ja que el subdialecte estudiat no existeix.       

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This thesis focuses on the study of “parlar salat”, which is a subdialect of the oriental Catalan. It is described by an only 
isogloss: the “article salat” (es, sa), which is from the derivative element of the Latin demonstrative IPSE. This variety, 
which has been little studied, has a little clear-cut reach. Different authors say it appears on the coast of Girona, between 
Blanes and Begur, and, isolatedly, in Cadaqués, the only village with speakers of different ages who use it (Veny 2003: 
173). Although the studies do not establish the geographical limits of the phenomenon exactly, it is obvious that the 
feature that describes and gives noun the variety is in an accused process of recession and loss, because the only 
speakers in most places (apart from Cadaqués) are old people (in general, fishermen).  
 
This thesis specifies the current state of “parlar salat”. It also fixes the chronology of the change of the “article salat” (the 
moment it is substituted by the literary article, el, la) and it describes the factors that have propitiated this situation 
(migration, tourism, standard language, etc.). “Parlar salat” is an example of death of dialect in Catalan, because the 
feature that characterizes started to disappear in the fifties of the last century and, nowadays, practically, it is extinguished 
(only there are some speakers in Cadaqués; however, all of them were born after 1983). Therefore, it is necessary to 
reconsider the current dialectal division of Catalan.    
 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús 

 

1) Introducció 

 

1.1) Presentació 

 

Aquesta tesi se centra en l’estudi de l’àrea lingüística catalana del parlar salat. L’objectiu 

principal del treball és comprovar la vigència de l’ús de l’article salat al litoral gironí que 

tradicionalment ha salat i estudiar les característiques pròpies d’aquest subdialecte que es denomina 

amb el nom de parlar salat. Una primera aproximació al tema objecte d’estudi de la tesi ja es va 

efectuar en els dos treballs d’investigació per obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) del 

programa de doctorat “Llenguatge i variació” del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

de Barcelona: “El parlar salat en l’obra de Joaquim Ruyra” (treball tutelat pel doctor Joan Veny) i 

“Blanes i Cadaqués: comparació contrastiva entre els dos extrems del parlar salat” (treball tutelat per la 

doctora Maria Pilar Perea).  

El parlar salat és una de les varietats lingüístiques més desateses des d’un punt de vista de la 

recerca. De fet, les dades més exhaustives sobre el parlar salat són les aportades per Antoni Maria 

Alcover i daten de principis del segle passat. Sens dubte, era obvi que calia determinar l’estat actual de 

l’article salat, que és el que determina i dóna nom a la varietat en qüestió. En aquesta tesi, s’ha fet un 



           

 
 

ampli treball de camp a tots els punts en els qual Alcover va datar que se salava a inicis del segle XX 

per tal de copsar-hi l’ús efectiu del tret en l’actualitat.  

El parlar salat abraça un territori que queda definit per una sola isoglossa morfològica: l’ús de 

l’article salat, és a dir, l’article derivat del demostratiu llatí IPSE, coincident amb el balear, tret del 

plural masculí davant de vocal, que és ses, i de l’absència de la variant so(s) precedida de amb. Segons 

la bibliografia que tracta totalment o parcialment d’aquest parlar, s’estén sobre una estreta franja del 

litoral de Girona, que en general se situa entre Blanes i Begur i que, després, reapareix de manera 

isolada a Cadaqués (Veny 2003: 176). D’acord, però, amb les anotacions d’Antoni Maria Alcover, a 

principis del segle XX, l’ús de l’article salat també era vigent en algunes localitats interiors de la costa 

gironina. Actualment, el cert és que no se sap amb precisió l’abast del fenomen del salar, per la qual 

cosa cal estudiar l’estat d’aquest article a terres gironines.  

Segons els estudis consultats, en l’actualitat, en totes les poblacions de la zona del parlar salat, 

excepte Cadaqués, l’article que defineix i dóna nom a aquesta varietat experimenta una manca de 

prestigi i ha estat substituït progressivament per la forma d’article derivat d’ILLE . L’ús de l’article salat 

a la Costa Brava ha desaparegut o ha quedat restringit en les persones de més edat vinculades a l’àmbit 

dels pagesos o dels pescadors. Aleshores, sembla lògic plantejar-se si és adequat mantenir la varietat 

del “parlar salat”, considerada un subdialecte per la majoria d’especialistes (Joan Veny, però, va ser un 

dels primera estudiosos que el va descriure més aviat com a “isoglossa” que no pas “subdialecte”), si, 

tal com sembla segons la bibliografia referent a aquest parlar, el seu ús és residual o ja s’ha extingit 

completament. Tal vegada, malgrat la pèrdua o la indiscutible recessió de l’article derivat d’IPSE, hi ha 

altres trets lingüístics comuns a la zona que tradicionalment ha salat que poden fer parlar d’una varietat 

diferenciada de les del seu voltant.  

D’altra banda, en la tesi es té en compte quina és la situació actual de les àrees alacantines de 

Tàrbena i la Vall de Gallinera, que, després de l’expulsió dels moriscos i com a resultat de l’arribada de 

pobladors del subdialecte mallorquí en el segle XVII , mantenien l’ús de l’article salat fins no fa gaires 

anys. Avui dia, l’article salat té tendència a desaparèixer en aquest territori (Perea 2005: 69), si bé 

encara és vigent a Tàrbena entre els parlants de totes les edats (Beltran 2005: 92). Cal posar un èmfasi 

especial a conèixer bé els condicionaments sociolingüístics que n’han eliminat o en fan mantenir l’ús 

en aquests territoris i establir possibles paralel·lismes amb la situació originada a la costa gironina 

(especialment, entre Tàrbena i Cadaqués, ja que són els dos únics reductes d’ús efectiu de l’article 

català en el català peninsular).   

Actualment, tot sembla indicar que les Illes Balears són l’únic indret on es manté plenament 

l’article salat. A causa del trasplantament del català de la Catalunya Vella, durant la Conquesta de 

Jaume I, a les Illes, des del segle XIII , s’hi empra l’article salat, el qual s’ha conservat més que en altres 

zones ,ja que es tracta d’una àrea isolada  lateral i amb poques influències externes (Recasens 1991: 

284 i 305). Atès el pes cada cop més fort de l’estàndard, afavoridor de l’article literari, potser seria 

pertinent plantejar-se si és possible que al dialecte balear succeeixi en un futur una situació de 

substitució de l’article salat anàloga a la del Principat de Catalunya i del País Valencià. Ara bé, el cert 

és que, per alguns indicis obtinguts, és més factible de predir el contrari, és a dir, que la forma derivada 

d’IPSE guanyi terreny i no pas en perdi a les Illes. Hi ha constància que l’article salat pot ocupar 



           

 
 

contextos d’ús que fins ara només s’havien expressat en literari (Montoya 2002: 282-290), com ara, 

expressions fixades, termes de referent únic o magnificents, etc. Igualment, Montoya (2002: 287-290) i 

Radatz (2007: 40) donen compte d’una pèrdua de la forma neutre d’article salat, so, que també és 

estudiada en la recerca present a Mallorca. Per concloure, es fa un tempteig del possible procés de 

canvi incipient que afecta l’article salat al balear i s’esbossa el fenomen. Bàsicament, s’examina si hi 

ha canvis en l’ús en els casos en els quals generalment s’ha emprat l’article literari (termes inabastables 

o de referent únic, les hores, algunes expressions o locucions, etc.) i un retrocés de l’article salat neutre. 

Atès el caràcter de mostreig de l’anàlisi, tan sols s’efectua en una sola localitat, Manacor, que és la 

segona ciutat més gran de Mallorca, l’illa més poblada de les Illes Balears. En l’estudi, es confirma la 

hipòtesi presentada: s’evidencia una lleugera vacil· lació en relació amb la distribució dels contextos 

d’ús entre l’article salat i el literari, i s’observa que hi ha una preferència pel salat. 

 

1.2) Els objectius 

 

 Aquest treball té un objectiu bàsic: establir la situació en el moment present de totes les 

poblacions de les quals es té evidència que s’hi ha salat almenys fins a inicis del segle XX , i analitzar 

les hipotètiques causes del canvi morfològic que pressuposadament hi ha hagut en detriment del salat i 

a favor del literari.  

Aquest objectiu n’inclou cinc de més específics:  

1) determinar l’estat actual de l’article salat en la zona de la Costa Brava que tradicionalment 

havia salat, població per població, però també en sentit global, a partir d’una comparació contrastiva 

dels pobles estudiats;  

2) fixar la cronologia del canvi per detectar els moments en els quals es va originar;  

3) saber les raons que van motivar-ne la substitució per l’article literari;  

4) esbrinar si, a part de la suposada absència de l’ús de l’article salat al territori objecte 

d’estudi de la tesi, és possible continuar mantenint la varietat tradicionalment anomenada parlar salat 

com una zona diferenciada de la resta de varietats veïnes ja que té trets exclusius i diferenciats dels de 

les àrees contigües;  

5) copsar quin és l’estat actual de l’article salat a les àrees alacantines de Tàrbena i la Vall de 

Gallinera i descriure’n els factors que l’han propiciat,  

6) indicar si hi ha un incipient procés de canvi lingüístic que afecta l’article salat en l’únic 

dialecte del català que manté viu el fenomen, el balear. 

 

1.3) Les hipòtesis de partida 

 

 La recerca parteix de la hipòtesi que l’article salat ja no s’utilitza en el litoral gironí, llevat de 

Cadaqués, que és on la bibliografia constata que és més emprat. La tesi estudia la distribució de l’ús de 

l’article salat al nord-est de Catalunya per verificar-ho.  

D’altra banda, si l’article salat ja no existeix, cal examinar si hi ha altres característiques 

distintives que permetin continuar indicant una varietat diferenciada o si bé no es pot mantenir més la 



           

 
 

frontera dialectal del parlar salat, que és la vigent en la major part d’obres de dialectologia catalana. 

Sense un ús efectiu de l’article salat, no és possible continuar sostenint una àrea subdialectal 

diferenciada que es basi en aquest tret.  

 A part de la costa gironina, es fa un estudi de l’article salat a Tàrbena i la Vall de Gallinera. 

Segons la bibliografia consultada, l’article salat va quedar relegat a un ús informal i se li va atribuir una 

connotació de falta de prestigi, tant a la Costa Brava com a les zones alacantines (comarca de la 

Marina) que mantenien viu aquest tret uns anys enrere. Es pot predir que la situació de l’article i les 

causes que justifiquen el procés de canvi a aquests llocs són similars a les de la costa de Girona. Per 

tant, en la tesi es fa una comparació entre ambdues zones del domini del català.  

També se sintetitza l’ús actual de l’article salat a les Illes Balears. A les Illes, tot i que el salat 

no és acceptat per a tots els contextos (no s’admet en el registre formal), és ben sabut que es manté en 

un registre informal de la llengua i, fins i tot, s’hipotetitza que s’usa en els casos en els quals 

tradicionalment s’empra el literari. En la tesi, s’aporten dades noves que confirmen la hipòtesi de 

l’incipient canvi a favor de l’article salat.  

 

 

2) Nucli del treball 

 

2.1) Teoria 

 

En el pas del llatí a les llengües romàniques, es van habilitar dues formes d’article a partir dels 

demostratius llatins, ja que el llatí era una llengua que no tenia la forma d’article: a) a partir del 

demostratiu IPSE (en el sard, les parles gascones i les parles catalanes), b) i a partir del demostratiu ILLE  

(en la major part de llengües romàniques). 

En època preliterària, l’article salat era general en el català, però va experimentar una recessió 

a causa de la seva connotació pejorativa. El tret va passar a ser un element sense prestigi i, per tant, 

l’altre article habilitat en català, és a dir, el derivat del demostratiu llatí ILLE , el va acabar substituint 

(primer, en la llengua escrita i el registre formal, i, finalment, en tots els contextos). En la toponímia 

catalana es poden observar moltes mostres de l’article salat i que n’exemplifiquen l’ús general a tot el 

territori de la Catalunya Vella segles enrere. La costa de Girona ha estat un dels darrers reductes 

d’aquest article al català oriental peninsular. 

En els documents antics gairebé no apareix l’article salat, tot i que l’element va coexistir amb 

l’article literari en la parla popular del català durant anys. Tan sols hi apareix en algun cas com a error 

de la persona que escrivia el text i, sense tenir-ne intenció, reflecteix la forma que expressaria oralment. 

En obres literàries, sobretot dels segles XIX  

i XX , s’hi troben mostres de l’article salat com a element populars que reflecteixen la parla d’alguns 

habitants de la Costa Brava (Joaquim Ruyra, Miquel Roger i Esteve Fàbregas són alguns autors que fan 

ús del salat en els seus textos). 

La majoria dels estudis sobre el parlar salat, que són pocs, són força antics i, en general, no 

són gaire exhaustius (Cortils i Vieta 1886, Forteza 1915, Alcover 1902 i 1917-1918, Griera 1917, 



           

 
 

Badia i Margarit 1951, Veny 1978, Perea 2007, etc.). Durant els anys de postguerra, l’estudi del parlar 

salat no es va fer des d’una perspectiva dialectològica, sinó des del punt de vista de la gramàtica 

històrica (Teixidó 1988: 23). Darrerament, l’estudi de la varietat s’ha tornat a fer des de l’àmbit de la 

dialectologia, que incorpora també la sociolingüística. El fenomen de l’estat i la cronologia del tret 

estan molt vinculats a factors sociolingüístics. 

L’objecte d’aquesta investigació és l’estudi d’un procés de canvi lingüístic que experimenta un 

tret que defineix una varietat lingüística del català: l’article salat. Per tant, en aquest treball, és 

necessari fer referència a un model teòric que doni compte dels canvis lingüístics. Amb aquest objectiu, 

s’han contrastat diversos estudis, sobretot anglòfons. D’aquesta manera, s’han considerat diferents 

obres de William Labov (1996 i 2006) i, també, les aportacions més recents de J. K. Chambers, Peter 

Trudgill i Natalie Schilling-Estes, les quals s’agrupen a The Handbook of Language Variation and 

Change (2002), una obra magna de referència de l’estudi de la variació i del canvi. A més, s’han tingut 

en compte els treballs de Teresa Turell (1995), Francisco Moreno Fernández (1998), Jeffrey K. Parrot 

(2004) i Miquel Àngel Pradilla (2008), especialment en els apartats referents als mètodes de recollida i 

anàlisi de dades lingüístiques.  

D’altra banda, es tenen en compte els estudis més recents de la dialectologia perceptiva, la 

qual fa èmfasi en l’examen rigorós i objectiu de la percepció dels parlants vers la seva pròpia varietat 

lingüística i vers altres parlars. En general, la dialectologia perceptiva treballa amb un gran nombre de 

dades quantificables i sistematitzables, tot i que en l’estudi del parlar salat s’ha optat per fer una recerca 

qualitativa. Bàsicament, es tenen presents les contribucions de Daniel Long i Dennis Preston, editors 

dels dos volums de la reconeguda obra sobre percepció dialectal Handbook of perceptual dialectology 

(2002).  

Igualment, la pèrdua de l’article salat comporta un fenomen de desdialectalització, és a dir, de 

mort dialectal. En la tesi, s’observa com altres autors han analitzat processos de desaparició d’una 

varietat lingüística (Britain 1986 i 1999, Schilling-Estes, etc.) per fer-ne una aplicació al cas estudiat en 

aquesta recerca. La pèrdua de l’únic tret distintiu del parlar salat suposa que la varietat del parlar salat 

deixi d’existir. Es tracta d’un procés de mort dialectal que succeeix a dos temps: 1) a tota la costa 

gironina que el conservava fins fa poc (llevat de Cadaqués), i 2) a Cadaqués, que avui dia és l’únic 

indret on encara és possible trobar-hi parlants que salin (és a dir, facin ús de l’article salat), malgrat que 

se n’ha trencat la transmissió generacional i, per tant, és previsible que ben aviat també es perdrà el 

parlar en aquest darrer reducte del parlar salat.). Segons la classificació de Schilling-Estes (1999: 487), 

la desdialectalització del parlar salat segueix el model de desdialectalització per concentració, cosa que 

vol dir que els parlants es troben en una zona reduïda i tenen una cultura endocèntrica, que bàsicament 

conserven si mantenen la seva varietat lingüística. A Cadaqués, hi ha parlants que tenen voluntat de 

continuar mantenint el seu parlar propi, caracteritzat per l’article salat i altres trets locals, ja que se’n 

senten orgullosos i l’han fet un símbol de pertinença local que mostren amb orgull.  

 

 

 

  



           

 
 

2.2) Metodologia 

 

 Per dur a terme la investigació, s’han entrevistat parlants de totes les poblacions gironines en 

les quals hi hagi estat documentat l’ús de l’article salat durant el segle XX . S’han tingut en compte tots 

els estudis realitzats sobre aquesta zona, especialment els d’Antoni Maria Alcover, que daten de 

començament del segle passat. Alcover va ser el primer d’estudiar rigorosament la presència d’article 

salat a Catalunya i qui més poblacions gironines ha indicat que salaven (Quadern IX (1902), Quadern 

X (1902), Quadern XIII (1906), Quadern I (1917-1918), BDLC, II (1904-1905), BDLC, III (1906) 

BDLC, IX (1916-1917) i BDLC, X, (1918)).  

 En total, el treball de camp s’ha dut a terme a 32 municipis, que són tots els punts gironins en 

els quals Alcover va anotar-hi la presència del salat fa cent anys: Begur, Blanes, Cadaqués, Calella de 

Palafrugell, Calonge, Castell d’Aro, Esclanyà, Fontclara, Fonolleres, Gualta, la Pera, Llafranc, Llofriu, 

Lloret de Mar, Masos de Pals, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Palau-sator, Platja d’Aro, 

Regencós, Sant Antoni de Calonge, Sant Feliu de Boada, Sant Feliu de Guíxols, Sant Iscle d’Empordà, 

Sant Joan de Palamós, Santa Cristina d’Aro, Serra de Daró, Torrent, Tossa de Mar i Vall-llobrega. 

D’altra banda, s’han fet enquestes a les dues zones alacantines que mantenen l’ús del salat 

actualment o, si més no, que l’han conservat en els darrers anys: la Vall de Gallinera i Tàrbena. 

Igualment, per fer un esbós del cas de l’article salat en balear, el treball de camp s’ha dut a terme a les 

Illes, concretament a Manacor. Com que l’estudi de l’article salat en el balear té una voluntat 

impressionista i indicadora d’un procés de canvi incipient, s’ha tingut en compte una sola població. 

En el treball de camp, s’han enquestat tres informants de cada una de les localitats en les quals 

hi ha estat documentat l’ús del salat. Es justifica el nombre reduït d’enquestats ja que s’estudia un tret 

recessiu que compta amb pocs parlants que l’emprin i és difícil trobar persones que salin o en tinguin 

record de l’ús. D’altra banda, la major part de localitats d’estudi són pobles de pocs habitants i, per 

tant, en alguns casos, tres informants ja són prou representatius del municipi. A més, s’ha decidit 

enquestar tres informants ja que aquest és el nombre d’informants de les enquestes fetes en el projecte 

del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona en el qual s’emmarca aquest 

treball, “Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de 

aplicaciones informáticas para la transcripción  automatizada” (ECOD). 

Els informants subjectes d’aquest estudi tenen més de 65 anys (llevat de Cadaqués, ja que és 

l’únic indret del litoral de Girona amb parlants de diverses edats que salin i de Manacor, atès que el 

procés de canvi està en procés i, hipotèticament, els parlants joves en seran els pioners). Els parlants de 

més edat són els que conserven millor els trets dialectals. Tots els informants tenen els pares nascuts a 

la localitat o a localitats properes. A més, són informants representatius del parlar de la seva població ja 

que han nascut i viscut tota la seva vida, o la major part, a la localitat estudiada. 

El mètode més apropiat per acomplir els objectius d’aquesta recerca i verificar les hipòtesis de 

partida és la conversa espontània. Des de la segona meitat del segle XX , amb els estudis lingüístics 

nord-americans de Labov i d’altres autors, aquest mètode és el més emprat per analitzar diverses 

varietats de la llengua, ja que és el més efectiu i el que millor recull la llengua i la seva variació en un 

context real. També s’ha fet una observació prèvia per familiaritzar-se amb els trets analitzats i s’ha 



           

 
 

procurat crear un clima distès en la conversa, ja que és el sistema més idoni de recollida de dades 

lingüístiques (Ueda 1996: 341-375 i Harvatopoulos 1993). 

A través de la conversa amb els informants, es percep la consideració que tenen vers el parlar 

salat i, alhora, es pot comprovar si l’article salat és encara vigent en algun poble de la costa del nord-est 

de Catalunya. En aquest treball hi ha un interès marcat per copsar la percepció dels parlants vers 

l’article salat i, per tant, és preferible emprar tècniques indirectes en la recollida de dades ja que es 

reflecteix millor la realitat subjectiva dels informants (Pradilla 1996: 100-101). De la mateixa manera, 

gràcies a la informació dels parlants, és possible establir quan va haver-hi el pas a l’ús generalitzat de 

l’article literari i la consegüent pèrdua de l’article salat.  

Les converses, d’una durada mitjana entre trenta minuts i una hora, s’han enregistrat en un 

ordinador portàtil. S’han gravat els enquestats individualment o bé, sempre que ha estat possible, en 

grups de dos o tres alhora. Aquesta darrera opció ha estat la preferida, ja que, d’aquesta manera, 

l’enquestadora ha hagut d’intervenir menys en la conversa, que, per tant, ha estat més espontània i 

pressuposadament reflecteix millor la parla habitual dels informants. La major part de les enquestes 

s’han gravat a casa dels informants, però també en centres cívics, en biblioteques i en casals d’avis. El 

treball de camp de la Costa Brava ha tingut lloc durant els mesos de febrer, març i abril de 2007, 

mentre que el del País Valencià ha estat durant el mes d’abril de 2007 i, finalment, el de les Illes 

Balears s’ha efectuat durant el mes de juny de 2008. 

El programa informàtic que es fa servir tant per recollir com per reproduir les dades ha estat el 

© Sound Forge 4.5 ja que permet segmentar-les fàcilment i, a més, també és el programa utilitzat en el 

projecte del Departament de Filologia Catalana en el qual s’adscriu la tesi. Un cop compilades les 

dades de totes les localitats i transcrites les parts més rellevants, s’ha fet una comparació contrastiva, 

tant dels aspectes relacionats directament amb el fenomen del salat com dels trets dialectals que poden 

configurar una varietat lingüística determinada a la zona que tradicionalment ha mantingut vigent el 

tret morfològic estudiat, mantingui o no actualment l’article salat. S’ha verificat que no és possible 

continuar mantenint el traçat del parlar salat en el mapa subdialectal del català, ni en base a l’article 

salat ni en base a cap altre tret, ja que no n’hi ha cap de comú a la franja litoral gironina i que, alhora, 

en sigui exclusiu i el diferenciï d’altres parlars veïns.  

 

2.3) Resultats 

 

En aquest treball s’ha verificat que l’article salat ja no s’utilitza a la costa gironina. L’element 

morfològic que definia el parlar salat ha desaparegut. En primer lloc, es va perdre a la costa de Girona, 

menys a Cadaqués, que és on, en segon lloc, segurament s’acabarà perdent ben aviat, si no es vetlla per 

mantenir-lo. Així, la varietat subdialectal del parlar salat és un exemple de desdialectalització. 

Així, doncs, actualment l’article salat només és d’ús efectiu a la localitat empordanesa de 

Cadaqués, i encara amb certes restriccions: només cadaquesencs nascuts abans de l’any 1983 i, en 

general, amb consciència de tenir una parla diferenciada i una voluntat de conservar-la. A totes les 

altres poblacions en les quals tradicionalment s’ha salat, la forma morfològica ja no s’empra o, en 

algun cas excepcional ―Begur, Calella de Palafrugell i Tossa de Mar―, s’utilitza únicament en un 



           

 
 

àmbit molt reduït, és a dir, entre persones d’edat avançada i vinculades al món mariner, les quals salen 

en casos concrets: per fer referència a contextos de l’àmbit de la pesca o dins de la família. 

A la dècada dels anys cinquanta del segle passat, es va trencar la transmissió generacional de 

l’article salat a tota la costa gironina, sobretot a causa del seu desprestigi, de l’eclosió del turisme, de 

l’accés massiu a l’escolarització i dels fluxos migratoris (l’arribada de nouvinguts i la barreja de 

població ha canviat el tipus de societat basada en l’endogàmia; també ha augmentat la mobilitat dels 

autòctons). A més a més, cada vegada és més forta la influència de la llengua estàndard, que tendeix 

més a fer que el català d’arreu del domini sigui homogeni i hi hagi una desdialectalització. 

Els anys cinquanta és el moment de la recessió més acusada de l’article salat. Són els anys en 

què les poblacions de la costa de Girona es van començar a transformar radicalment. Els petits pobles 

de mar que havien viscut de l’activitat pesquera i que s’havien caracteritzat per ser societats de model 

endogàmic van créixer notablement i hi va començar a haver barreja de població. Va augmentar la 

mobilitat i es van canviar els sistemes de vida. El turisme, que va tenir el seu auge en dels anys 

seixanta, va passar a ser la principal font de riquesa de moltes localitats i va suplir la pesca.  

Una de les causes principals a la qual es pot atribuir la desaparició de l’article salat és la falta 

de prestigi de l’article, fet que va propiciar-ne decisivament la reducció en l’ús d’una manera gradual i 

progressiva. L’article salat ha estat connotat negativament des de fa molt de temps. Així mateix, s’ha 

observat que les persones que van ascendir socialment van ser les líders del canvi lingüístic (Labov 

1996b:760). Els primers que van deixar d’emprar l’article salat ho van fer perquè tenien contacte amb 

la gent de fora i perquè, en alguns casos, s’hi volien assimilar. Sobretot es volien assemblar a la 

burgesia barcelonina que estiuejava a la zona i que es tendia a burlar dels que utilitzaven l’article salat, 

ja que els consideraven vulgars. A més, el turisme dels anys seixanta també va enriquir els autòctons 

dels pobles de mar. La prosperitat econòmica va comportar un ascens social i, de retruc, hi va haver 

una reducció notable o, en alguns casos, una pèrdua total del parlar salat. L’article derivat d’IPSE no era 

propi de la gent fina. 

No tots els pobles del litoral gironí van deixar d’emprar l’article derivat d’IPSE al mateix 

temps. Les localitats d’interior van abandonar el tret una mica abans que no pas les de costa, raó també 

per la qual el fenomen ha quedat vinculat a la pesca. Igualment, els pobles més ben comunicats amb 

altres poblacions van ser els primers a deixar de fer servir l’article salat.  

Avui en dia, però, el cert és que el tret és un fenomen del tot caduc que només es conserva 

residualment a tres punts (Begur, Calella de Palafrugell i Tossa de Mar) i, de manera una mica més 

generalitzada, a Cadaqués. En aquesta localitat, però, s’ha trencat la transmissió generacional, que és el 

que garanteix el futur d’una varietat. Els parlants nascuts després de 1983 ja no empren l’article salat, a 

diferència dels nascuts en anys anteriors. A part que els pares no han passat la varietat als fills, cal tenir 

en compte dos altres factors crucials en aquests cadaquesencs, ja que justifiquen la pèrdua del salat: en 

el seu grup d’iguals hi ha molts membres de fora de Cadaqués i a l’escola els seus mestres han estat de 

fora del poble i, per tant, no han salat. Amb tot, a la població, hi ha una voluntat ferma de mantenir la 

varietat, entre alguns cadaquesencs. Antigament, hi havia tendència a ocultar l’ús de l’article salat, 

sobretot davant de gent desconeguda. Ara, en canvi, llevat de la gent més gran, s’ha trencat aquesta 

rutina. L’artilce salat es mostra amb certa satisfacció i orgull ja que defineix un parlar local. 



           

 
 

A Tàrbena, que és l’únic indret del domini peninsular del català on se sala (a la Vall de 

Gallinera, l’altra àrea alacantina on s’ha salat fins no fa gaire, actualment el tret és inexistent), també 

els parlants ja no tendeixen a ocultar l’article salat davant de ningú. En la comparació contrastiva entre 

Tàrbena i Cadaqués, s’ha copsat que totes dues poblacions tenen alguns punts en comú, però, també, 

divergeixen en alguns aspectes, com ara el fet que Tàrbena és un poble més petit i amb menys 

influències externes que Cadaqués i, segurament per aquests motius, conserva millor l’article salat que 

no pas la localitat empordanesa.  

Finalment, pel que fa a la part de la tesi centrada a l’estudi de l’article salat al balear, cal dir 

que es troba en plena vigència a les Illes Balears, ja que està ocupant fins i tot alguns contextos d’ús 

que tradicionalment no li pertoquen. El fet d’emprar l’article salat en contextos que se solen determinar 

amb article literari és més notori entre els parlants més joves. En general, els joves i les dones són més 

innovadors lingüísticament que no pas la gent més gran o els homes (Labov 1996b: 748). 

 

3) Conclusions 

 

A diferència del que succeïa segles enrere, l’article salat ja no ocupa un lloc predominant en el 

sistema morfològic de l’article en la llengua catalana. Sens dubte, fa moltes dècades que ha quedat 

substituït per l’article derivat d’ILLE . El litoral de Girona ha estat l’última àrea d’ús d’aquest article en 

el català oriental peninsular. Avui dia, en la zona denominada del parlar salat (que se situava de Blanes 

a Begur, i, fent un salt, a Cadaqués), ha quedat demostrat que la utilització de l’article procedent d’ IPSE 

és del tot residual i anecdòtica. L’únic indret on hi ha parlants que salin és a Cadaqués. L’article salat 

encara es pot sentir en algun altre poble (sobretot, Begur, Calella de Palafrugell i Tossa de Mar), però 

no es pot continuar sostenint que el tret hi és vigent, perquè, en relació amb la totalitat d’habitants, les 

persones que salen són poquíssimes. 

Fins fa poc, Cadaqués semblava que era l’únic indret en el qual el tret podia assegurar-se que 

no es perdria, ja que s’hi havia conservat de manera generalitzada. Ara bé, en els últims anys n’ha 

variat la situació, de manera que només els parlants nascuts abans de l’any 1983 tenen per costum salar 

en les seves relacions interpersonals. Hi ha un cert moviment a favor de l’article salat, però l’ús ja no 

n’és general. Cap varietat no es manté si no l’empren els més joves. Si no es passa el salat de pares a 

fills, segurament, d’aquí a uns quants anys, el tret de l’article salat serà del tot caduc i, com a molt, es 

localitzarà en algun parlant de manera anecdòtica, tal com succeeix avui en dia en algun poble costaner 

que l’ha mantingut tradicionalment. Amb el temps, també a Cadaqués, s’acabarà extingint l’element 

morfològic. 

Pel que fa a l’àrea alacantina, l’article salat es manté a Tàrbena. A diferència de Cadaqués, a 

Tàrbena el fenomen continua transmetent-se de pares a fills. A més, els tarbeners ja no oculten el 

fenomen davant de forans, cosa que sí que havien fet anys enrere ja que el consideraven desprestigiós. 

Ambdós factors ―la transmissió generacional i el trencament de la rutina d’ocultació de l’ús― 

permeten pronosticar un manteniment del tret en el poble alacantí, malgrat que cal ser prudents. És 

complicat sostenir que un tret que només s’ubica en un nucli aïllat continuarà sent vigent durant anys, i 

més si es té en compte el procés d’unificació i estandardització de totes les varietats locals del domini 



           

 
 

lingüístic del català. A Tàrbena, no s’ha trencat la transmissió de l’article salat, tot i que en aquesta tesi 

només s’han tingut en compte parlants autòctons d’edat avançada. Una de les vies de recerca que deixa 

oberta aquesta tesi és explorar l’ús de l’article entre població de totes les edats i, també, entre les 

persones nouvingudes que han arribat al poble i n’han après la llengua. 

D’altra banda, a les Illes Balears, l’article salat és d’ús general i, contràriament d’allò que va 

ocórrer al nord-est de Catalunya, s’hipotetitza un procés de canvi en detriment de l’article literari, ja 

que l’article salat comença a ocupar contextos d’ús propis de l’article literari (expressions fixades, 

termes de referent únic o magnificents, etc.). També s’empra el salat per determinar manlleus o 

neologismes, és a dir, paraules de nova incorporació a la llengua. L’isolament de l’àrea lateral explica 

el conservadorisme i la tendència a mantenir els trets arcaics de la llengua. Difícilment, l’article salat 

caurà en desús a les Illes, com ha succeït a Catalunya. Amb tot, per definir millor el procés de canvi 

incipient a favor de l’article salat, caldria eixamplar la recerca a més poblacions de Mallorca i a les 

altres Illes Balears.  

Sens dubte, la pèrdua del parlar salat, que ha ocorregut en les darreres dècades, és un exemple 

evident d’un procés de desdialectalització, el qual comporta la pèrdua de trets lingüístics i parlars 

locals. La darrera via d’investigació que obre aquest estudi és examinar l’estat en què es troben 

actualment altres subdialectes o dialectes del català, i copsar si s’hi conserven els trets distintius. 

Segurament, diversos dels factors als quals s’ha atribuït la pèrdua de l’article salat a la costa catalana 

justifiquen també altres processos de desaparició de característiques dialectals, o de dialectes i 

subdialectes sencers, en la llengua catalana. De la mateixa manera, també pot resultar interessant fixar 

quan es va iniciar la hipotètica desdialectalització en altres casos, ja que és previsible que coincideixin 

força les dates d’altres processos de canvis lingüístics del català amb el moment més acusat de recessió 

i pèrdua de l’article salat a la costa de Girona. 
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