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vulgaritat, per a re olclre l'hiatus. La cOlljugació del verb plo}'{(J'
té doncs eixes formes:

VOCAL
El primer fet l'emarcable de la pronunciació 11eiclatana

l'uniformitat i claredat de timbre de les vocalsj poques vegades
surten vocals fosques i intermitjes com surten al catala orientar
iqalearic. La relj1xj1ció és Un fenomen del que no se'npot parlar

A les persones 2.'\ 3.:\ i 6." del ubjuntiu pre ent, la parla
vulgar manté les formes t)opbr. , trpb(} , t'l'pbon enfl'ont de 1 'S en ¡; d
la llengua culta.

El nexe n'hi ha, en frases om no n'hi ha prou, és rcsolt n va'
i fins en algun localitat ve'ines (Fraga) ha arribat a forma,l'-s
el curiós infinitiu 'lJá'/J1'¡;.

El sufix -aiJ'e adopta entre'ls horto1ans la forma m tatitza
da -a1'ie: cadiral'ie, drapm'ie, manxal'ie, c}·idal'ie. El mateíx esd v'
a les paraules aiJ'e, Algllaire gai1'e) boiJ'a, promillciades w'ie,
AlguaJ'ie, gm'Íe, b01·ia.

Mentre el sel'mo nobilili u a les formes del pronom no altl'f'li,
nosa.tre,·) vosaltr(:,s vosat'J'es) el parlar plebeu vacíl-hL ntl' : naltJ'eli)
nant}'es) nat}'es nantl'os, nafros) valtJ'es, vatres) vatJ'os.

La infiu' ncia del catala general, i més concl'etament del
barceloni e principalment notable al l' xic. La nova paraula
importacla pels senyors l1uita amb el veH terme local arreconat
a la parla més vulgar: escombra i granel'a; mólt (de moldre) i trif;
aixeta i canella; agafw' i agal'raJ', n són bona prova. Altre
vegades no és per l'infiux del catala literari, síno per raons
propies de l'historia de cada paraula, que un mot és notat om
a plebeu sense justificació aparent: per cxemple fice/;}' .s propi
deIs pagesos, la gent 11etrada diu po m'; fa1't és més plebeu que
tip, etc., etc. o vull exhaurir la 11ista deIs vulgarismes lleicla
tans. Per altra banda els limits entre 1 s capes socials del llen
guatge són sovint confosos. N'hi ha prou amb dir que'l nostre
objecte és descriure la varietat més vulgar d 1 parlar de Lleida,
per ésser la que millor representa el fonds dialectal.

:-:iEPARACIÓ DEL¡.; OBERTURA VERTICAL OBERTURA HOiRITZONTAL

INCISIUS, mm. DEL LLAVI, mm. DELS LLAVIS, mm.

'í 3 6 48
¿ 4 8 4.8

~ 9 14 "*8
á 14 16 43

P 12 13 36
(í 7 2"*
Ú, 6 4 16

1) Loe. cit, p, 217.
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mé que en una mesura ben resh'icta en el nostre dialecte. Aixi,
per exemple, quan una e inicial pretonica es troba en posició en
que quasibé tots ele dialectes catalans li donen un so intermitj
de 3, ellleidata i bona part del domini occidental, la canvien
francament en a: a. tilJfr~s, a'lká1'~, amp(J1'tá) aifid~, a1'mitá. Tota
posició favorable a la relaxació fonetica és resolta, o bé mante
nint clarament 1 timbre de la vocal, o bé permutant-la per
un'altra de timbre ben clar: mai amb sons enfosquits. Aixo no
vol dir qu no hi hagen petites manifestacions de relaxació de
terminades per cause purament articulatories: per parlar amb
tota la precisió fonetica direm que'ls limits de variabilitat en el
timbre són molt més restringits que a la rcsta deIs dialectes
catalans llevat del valencia.

Les vocals lleidatanes són, doncs aqucstes: a palatal, páÜ;
a mitja, pá}'¡;' a velar lJa;, alj' ~,P~{l)' ~ b~; i, tip)' (J, p{Jrt~)· r, saóv;
?t, uk.

Les vocals tan ades del no tre dialecte Ón generalment me
tancades que 1 s del catala oriental tal om va notar In. Alco
ver (1). Aiximateix la ~ es una mica meny oberta que la ~ bar

elonina. Referent a la {J no hi trobem cap diferencia amb la del
domini oriental.

Les me urcs gÜ nts, practicade obr la meva propia
pronunciació i comproyade amb la d'alh' s 11 idatans, faran
veure les caracterí tiques mitges del nostre vocalisme:

plol'áj~1n

plO}'áÜIJ
ploráÜn

ploráj~

ploráj~s

ploráj¡;



omparem aque tes dado amb les que P, BarnH clónn 0111
a mito'es del catalá oriental (1):

3 ±±
é 5-7 10 ±4
~ 10 13 4±
cí 10-12 1- 44
P 10-12 L 37
Ó 10-12 25
ú 1:- -20 3

Adhuc no c10nant a aql1eixa clas e de mures mós qu la
valor relativa que hom el pot atribuir, ns representen al roxi
madament un voca,lisme una mica mé tancat en els ons ex
trems i g'air bé igual en els ons mitjos á {J confirmant l'im
pressió que rep l'orella en sentir parlar als 11 idatan ,

El moviment labial que hom pot observar «veient 1arJar»
és bastant viu com a tot el dialectes atalans, 11evat el 1
rossel1onés egon la descripció que n en fa P. FOllChé (2), :M s
així i tot en sembla ob eryar en el no tre dialecte un pred 
mini del moviment lateral obre el vertica,l o a fá ilment ex
plicable si tenim en compte el carácter més tancat de los vocal }
especialment les de la serie palatal.

A '1'Or ICA.-El tractament hi toric d aquesta vocal ha, tat
ja estudiat pels rs. Alcover (3) i Gri ra (4). omé al l' mar
car que'l sufix -a1'Íus devé gen ralO1 nt -¿ conservant pero la
forma -aj¡'{J una plena vitalitat per a formar del'ivats nOLl :
picl(llaj1'{J, 'nl(lkat/(l1'aj1'{J. A la patla rÚstoga de Lleida té la forma
-cwie} ja e mentada més amunt, qu al meu judici n és un as
de conservació de la i a la síl-laba on era n llatí, SiDO un f no
men regressiu partint de la, forma -aij·e. aldra fer un stucli
historic del sufix -ct?'ius en catala, p r esbrinar si 1 modern
-aiJ'e és un semi-cultisme, o si é la up rYivencia de la I'orma
intermitja} que no ha arribat en tots els casos a assolir la s va
evolució complerta.
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E TAJ¡CADA > ~, a diferencia del que generalment esdeYé en
1 catala oriental (1). Hi ha, pero algunes particularitats en el

trn.ctament d aque ta ~ del 11atí yulgar. Griera con tata ja el mot
,~ncl)'~ (cendra), contrari per la 4a la 11ei general del nostre dia
l cte i fiwÜment xpli abl per analogia amb z~ncl1'{J, dio~ncl1'r:s,

tpldl'{J que pre euten la 4 que etimologicament el pertoca,
Equivo ada01eut regi tl'a Griera la forma b{Jj,t, essent així qu
hom diu b~)'t a qua ib tot, i no tot, el domini occidental: potsar
la analogia amb p~l't, ,(lfFt, ob~)'t i molte aItre paraules d'aques
ta termiua ió, ha afayorit el canYi {J >~, Millor ncara podríam
xplicar-la per la tencl ncia general del cata];}, a obrir les vocals

tl'a ades per l' o i",

oin idint amb el catala oriental, tota e seguida de 1 es fa
oborta, qual yol que'n ia l'etimologia. 'on dones recusables
le pronún ie ]Jr1 brla lcandr:la que Griera dóna com apropies
del atala o id utal. El qu hom diu a Lleida} i crec que també
a tot 1 domini é ]Jfl b~l~} kand(l~ b~l t~l~. embla que's tracta
cl'tma tendencia fonetica del catala (2) que ha arribat a impo-
ar- contra la etimologia,

feo'im n ara videl'e > bflJl'~, pot el' per a fugir de la con
fu ió omanti a arob bibel'e > b~LO'{J. Per aixo la 1. ll. persona del
pre ent d'incli atiu b~j malgrat la palatal seg'üent, om a Bar
olomt b~é. Tote 1 d roó xcep ion han e tat ja a enyalade.

E OBERTA> r: generalment, coro en catahl oriental. Hi han
pero, nombros x ep ion que convé l' Yisar:

D vant 1 é ompr oberta: m~l m ~~l~ (gela).
~n U-laba travada amb l', o eguida de 1', é igualment

oberta: lant~)'nf} ilJLkm ]Jf}I't, t~/'~ f~i"()} srF~, etc.' pero té)'m~, sé1']?,
nca,ra que un analisi fonetic minució fa veure que la {J no és

tan tancacla om la d trst~,

Devant u Iro"od nt do una dental 11atina, es canvia en ~: #u"
P~{l, pl'~U, ,~IJ.

epte> sf}t com en el dialect <.'ri ntGtl' pot el' per a evitar la
onru ió semantica amb sitis > {Jt. Convé nota,r que en el nostre

dialecto són mpre en {J ls final -'et, -eta,
eguida d ' é g neralment ancada a Lleida encara que

l) Bol/pti del Di 'Ci01Wl'i de la llengna catalal/a, VJ, 266.

2) P. FoucUÉ, Phonétiqlle histol'iqlle llu ROltssillonuais, Toulonse, 19'24, p. XX.

3) Loc, cit, pp. 208-215.

4) Bntlleti de Dialectologia clLtcLlana, VllI, 1920, p. 40--11.

1) P, FA.BRA, Les e ¡ouiqltes llu catohm (Revlte ni 1'alliqlte XV, 1900, pp. 9-23),

2) lel. id. p, 11,



1) Y. A. d.LCOnn, Bolletí del Dicc/ollari ele la llellglla calalalla, IV, p. 245.

hes: la Ún i l' alt1'e (comp. Benasc: la uno y la Ot,'O). La ó final de
1 article en trobar- e en contacte amb una (l inicial de mot, han
tendit a fu ionar- e en un diftong: 9,1> pll> CllJ: lo cifísi >
lp ufisi> la u-fi. i> l'atJlisi. Aquestes raons de fonetica si'ntactica

"--' "--'

en expliquen 1 ret del pa satge 9 > atl quan la o es U'oba
inicial d paraula n sil-laba lliure. Mancats d'una explicació
millor, donem aquesta com a pos ible.

El f t no p rtany soIs a la parla local de Lleida, sino que és
ba tant extens din tot el domini catalá (1), encara que no e
produeix amb tanta regularitat coro a la pronÚncia 11eidatana.
Fin en compar ix en la paranla aumm~ (ametlla) a1j'm~JU

(am tu r) on no l'esperaríam per la seva etimologia. Si no és
per un fenomen d'analogia) difí il de pro, al', no u'obo explicació
scaient per aque t moto otem, pero, la exi tencia deIs topo

ními 8 Omell. i Omellon, a la egarra, que potser ens podran
donar la clau d 1 diftono' au: ambdós es pronuncien a Lleida
(l1jmd , (ltjmdkn.. Qual e"ol que fos la etimologia el aqueixos
toponími s, ben urio a la coincidencia fonetica del danel'
[1mb la pl'onÚncia 11 idatana de al)111ellcí (ametlló). Em sembla
també probable la oincid ncia etimologicn, perque'l derivats
de amygdala ón abundants a la toponímia catalana.

V CAL. PO,-'.rTO~TJQUE,.- om que 1 u'actament d'aqueixes
vocal no of reix, en conjunt, particularitats propies del no U'e
elialccte local i dif r nts de la resta del domini occidental, ens
limitarem a expo al' 1 tractament de a finalllatina, perque le
difer' ncie ón molt impol'tants d unes localitats a les altres.

omen al' ID per dir que'ns sembla inexacta l'afirmació de
Griel'a quan clil1: « ... Lleida, l\Iasalcoreig i Fraga presenten
constantm nt -~ » (La F¡'ontem, p. 87). El mateix autor, en el
seu estudi El cataZa occidental (loc. cit. p. 44) dubta entre e o ~

i rebutja el parer de chaelel (BDR, I, 398 ss.) i de HadViriger
(ZRPh, L",,{lX, 715) els quals constaten ~ a Lleida i alu'es llocs.
En contra deIs esm ntat filOlegs, fa argum nt deIs phu'als en
-f.S, clarament audibles i con tatats per l1s mateixos.

Molt més encertada creiem la interpretació de P. Barnils
sobre la -a final en fTagatí (BDC, IV 30 i seg.) la doctrina del
qual pot resumil'- així: a > ~ en els finals n -ada (bug~, bu-

· AMUEL GIL! I GAyA

en alt.re localitats occidental sio'ui~: f~st~, fin¿ t}'~, t¿. t (v. rie"
ra, loe. cit. p. 40).

Devant palat.al, 11atina o romanica, segueix el mat ix trac
tament que a tot el domini catal~l. ot m) pero la x ep ió de .
M, ja regi trada a Fraga per P. Baruil (Bldlletí de Dial. tat. n
1916, p. 29).

Pe1' 'icll > pl'4. ¡k, contra el cato oriental J?1'és¡¡k.
Respecte a la Ó oberta o tan ada no trobem més qu 1

segÜent excepcion al tractament general catala: dps, PPI}, pp flp·
I, ,no ofer ixen cap particularitat ~L la íl-laba toni a.
"\ oC.\L PRETONIQUES. Al que diuen els Srs. Grim'a i Al over

obre 1 tractament de A i E pretoniques afegirem que és molt
forta en el no tre dialecte la tendencia a fer a tota e inicial d
paraula, tan i ,a sola com si forma n-laba amb una consonant
següent o amb una semivocal: afát (errat), a ti¡j1'~' ( tisore),
ct1'mít~ (ermita), Cl/'mitá (ermita) a. k(J1nb1'~ (escombra) ampCl1'tá

(emportar) andÚ (endur), ankál'~ (encara) :¡,jfidt} (eixida); fin el
mot d'origen savi prenen aquesta a n popularitzar-se: a{l1'óp~

(Europa), amul ió (émulsió). Aquesta a e propaga tamb a algu
nes paraules i olades en que la e no és inicial ab oluta: ta{tiáete
(teulada), fai"¿ (ferrer), faflÍ (ferrar)) salCllJb4rt (celobert), malgTat
els primitiu Nul.f}) f~r(J i s~l. Per la conversió de e pretonica en i
v. Griera, p. 43. Fora d'aque tes po icions, tota e pretonica ve
cOllstantment a ~.

La O pretonica és generalment (l com en tot el domini occi
dental. Cal fer pero, una excepció important referent a la o ini
cial de pa.raula, en la que potser no s'han fixat prou els nostr s
dialectOl gs: en aquesta po ició, sempre que no formi síl-laba
amb una consonant segÜent, devé constantment alJ: a1J1'¿Ü (01'ella),
ctlJ"bél~ (ovella), ay"bligá (obligar), alJli"b~ (oliva), aIJ1'in~ (orina),
aufísi (ofici;. L'explicació d'aquest fenomen és, a mon parer,
que moltes d'aqueixes paraules es troben sovint precedides de
l'article femeni, juntant-se, per conseg'i.ient, en un diftong la a del
a¡'ticle amb ht (l inicial; així es produeix un tancament pro
gressiu de (l fins arribar a 1J asil-labica: ~(lfj¿l~> la1j"b¿Ü, i per
falsa separació ha restat alj"b~Ü seuse l'article. Amb l'articl
masculí lo, la explicació podria esser semblant. Notem primer
que devant u de ~tn, una) l'article masculí és la, i no lo, no soIs
a Lleida sino també al Ribagorga i bona part del domini arltgo-

t!l TUDI FONETIC DEL PARLAR DE LLEIDA 9
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u

gada) a la 1." persona d l'lmperfet d'indi atiu (7Ulntcí~ can
tava) i per harmonia vodllica amb una ~ acc ntuada (t~f~

terra); a> e generalment (báke vaCe); a > ~ a les ter ere
persones del sino'ular el 1 presont i d 1imperfet d indicati u i elel
pre ent de subjuntiu (n4ót:, n~bá¡¡ n~ó¡¡ n va, nevava n vi),
Encara qu 'n embla dubtós qu hi hagin diferenci d orig n
metafonic entre la e final de te1'1'a i la de caca, creiem quo l' xpli
cació ele P. Barnils és bastant ac eptabl ro pect al dial cte
qu'estudia.

'Pel que fa a Lleida, el lector haura vi t que trans ribim
sense dubtar per ~ tota e final proceclent d a llatina, excel tua,nt
cerotes formes verbals, La diforencia fon "tica entro ? i (- ben
claros, té al no tro dialecte una valor emantica ben pal a, que
fa distingir ols masculin deIs f menins i un s form verbals el
les altre : m¿ tr? (mestre) i ml tl'~ (mestra), '·PUI·¡¡ (sogr ) i PUI'~

(sogra); P[Íze (3, n. per . indo d 1JOSal~ i ppz~ (2. n pers. imperatiu).
El segÜent palatogram el primer de la paI'aula prJp~

(3. a pers. preso indo del verb 1Jo1Ja1~ i 1 gon depóp~ (su t. popa)
faran veure fins a quin punt· gros a la difer'ncia d ob l' UTa
entre una i aUra e, Els do son fet segons la meva pronuncia ió
propia.

Cfr. amb els palatogrames publicats per P. Barnils, Étude
de p1'onontiations catalanes á l'aide du palais a1,tificiel (Re¡;ue de
Phonétique, 1I, 1912, pp. 62-53) i hom v Ul'a que no les podom
transcriure por e sino por ¡¡ i ~ respectivament.

La situació del parlar de Lleida envers la a final llatina é
com segueix:

a> ¡¡ a les 3es persones del pI' sent d'indicatiu o subjuntin
i també de l'imperfet deIs verbs en -a1': plp1'{:¡ pl01'áÜ. Not m
pero 'que la parla vulgar prefel'eix els subjuntius en (1, com ja
hem dit més amunt.

a > ~ 'eneralment: dpn~ ¡¡I'Ó~. A la 2. a por . de l'imperatiu i
a la 1. a d l'imperfet é igualment~: plpI'(, pl(l1'áj~.

El plural 011 empI' n -~" com han C011 tatat tots el
inyo ti 'aclol' .

0.1: O:r NT'

El i tema vocalic' el que caract ritza principalment les
entro'l dialectes catalan' el consonantisme, no

tl'actttnt- de lo alitats extI'em s de la ratila d Aragó, no ofereix
quasib cap critori di tintiu ntr '1 pa,rlars orientals i'ls occi
elentals. Per on gÜent ] no tr e tucli es reduira a recullir
quaJques notes di por e ,perqu no volem anal' repetint el que
ja han regi trat aItre , A mé a mé , es ent revisables bona part
deIs material d la Fonetica de 'chioidel ens trobem mancats
l'ull estudi de onjunt de la pronuncia ió catalana, i en voler

detallar 1 no tI' dial cte n veuriam precisats a descriure por
primera veo'ada algun ons que no ón privatiu de Lleida sinó
'en ral a tot el domini catala.

Veu aquí tot le con onant del nostre dÜtlecte: després
fal' m un br u com ntaI'i ele le partícularitats d'a,lgun el'aquests
on i ele le cil' um tan ie en qu ' produeixen.

o 'LU IVE' FRI ATIVE AFRI 'ADE'
Z r'"
~ po

en en :Po en en w CA 1'0P'o o o o o o iD ~;. ¡:: ... t:l ;. ::>
o '" ~ o enco ... '" al ....

en CA có en al
en en en
------------

Bilabials. p b 'O 1n

Labiodental f lJ't

Dentals t d tt ?t

AlveolaI's t r) K Z n 7, l

Palatal f ~,y e i '!J 1

Velars. le g t r¿
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BILABIAV.-El so de p orrespon a tota p ortog1'ilficá. La
observació de chadel de que tota p e fa b devant de con onant
sonora, no és del tot exacta al nostre dialect més que quan
tI'acta d una sonora bilabial: cep mort, ~b m{Jl'tj cap bou, kafJ
bp{1. En tot altre cas e manté sorda: cap gat, kap gato E e i
dent pero que hi ha un p1'incipi de sonorització qu no arriba
a ferse complerta.

També pronunciem p tota b ortografi a final de sílaba: ?'eb,
?'~p; absoldre, apspldl'~.

. . ~a b oclusiva és prommciada per tota, b o v ortogratiqu B

1111c1als absolutes o precedides de nasal o oclusiva sorda: blau,
blatlj bon vi, bpm b'l; cap viu, cab bíu. En qualsevol altra po i ió
hom pronuncia o, com ja és sabut (cabra, káo1'~). Es intere sant
d~ n~tar. la desaparició de o a totes les persones de l'imperf t
d,lll~catlU~ .amb una tendencia molt forta a interpolar una y,
d artlCulaclO molt oberta, entI'e les vocals que queden en hiatu :
kantáj~ (cantava), tl'otJájt;m. En aquesta perdua coincideix amh 1
catala de Fraga i amb bona part del valencia.

En el grup -bl- interior de paraula, la b es fa p amb implo ió
sonor~, tenint també sonora una part de l'oclusió; pero com qu
~a maJor p:::.rt de loclusió és sorda, manté el ca,racter de p. L'ad
Junt fotogTavat reprodueix la paraula mppl~ (mobles) egon el
trac;ats quimografics obtinguts amb la meva propia pronun ia ió.

m p p ~ s

La ratlla vertical assenyala l'acabament de la sonoritat

Rem volgut fixar-nos especialment en el nexe -bl- perque no
és pronunciat igualment a totes les localitats: ID ha llocs on
prOn11J1cien una b geminada, mpbble, i en altl'es marquen m' s
l'ensordiment de p. De l'analisi d'aquesta articulació en dife
rents localitats en sortiria de segur l'explicació del procés el
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palatalitza ió que la fa arribar a -p]-> -b]- en alguns pobles de
la fl'ontera lingÜística.

LABlODE TAL .- o existeix a Lleida la sonora Vj ell son 110c
pronuncia b, o o, seg'on la po ició. La nasal W és el so que

pren tota n, In ortograflques devant r w;nfiá (inflar), k{lrJL fa

( om fa).
DE TAL' .-La t final es pronuncia sempre quan va precedida

de vocal o d '1': l(Jt (tot) b(J?'t (bort). Pronunciem t toda d final de
sH-laba, tan si va d vant de consonant sorda com sonora: atki?'í
(adquirir) atm~t?·~ (admetI'e). eguida de d es torna d: brd d~ p~l

(bot de pell). La mateixa assimilació sofreix devant n, l, ], pre
ll"'nt el punt d'articulació d'eixes consonants i perdent el seu
caracter propi: nr ppn ni1lgú (no pot ningÚ); a dilla má?'~ (ha dit
la mare)' g~caJÜ (guatlla).

Devant de e, ~ r, pren el punt d'articulació d'aquestes i
també la onoritat de les dos darrere pero sense ::t,rribar a una
n,s imilació complerta. Devant de e la t s fa alveolar, i podem
representar-la p r t: akflcikét (aque t xiquet). Devant de ~ é
alveolar onora' egons la notació fonética del DOVB, es repre-

nta per Z i així la transcrivim: eze ( etze). Devant de i;

es fa alveolar onora, qu podríam representar per t;l: pit;l1'pC
(pit roig) (1).

La -d- int rvocalica no desapareix mai als participis en -aelaj

i és aqu sta una de les diferencie mé característiques del
atala parlat a Fraga amb el de la nostI'a ciutat (v. Barnils,

Zoe. cit., p. 31).
La n es torna denta,l devant de t o d: cl~Zlt}'á (entrar), atlelu?'á

(endurar) ,
ALVEOLARs.-La s pronunciada a Lleida és plenament al

veolar i apical; més aviat supralveolar. El seu punt d'articulació
's un xi més alt que'l de la s normal castellana; per aixo no
sofTeix assimilació dental: de, ant de t o el baixa una mica el
punt d'articulació sense deixar d esser plenament alveolar:
a~stf{ (aque ta), el~zcl~ (desde). En canvi pren sovint una articu
lació prepalatal quan va derrera de ], !]: bttct~ls (budells) katiáJs
(cavalls), tal'láys (tartanys) mlC!o!]S (codonys). Mn. GrieI'a va fer

lj Propo em aqu t. ¡gne per no bayer-n'hi el'equi,a1enti a la notació fonética
el 1 D01J3.
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