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I. INTRODUCCIÓ 

 
1. JUSTIFICACIÓ 

 

 El meu primer contacte amb la dialectologia, encara que fos de manera 

inconscient, va ser quan la relació amb les meves dues àvies em va fer adonar que 

parlaven diferent. L’àvia Paquita era de Reus (Baix Camp) i la iaia Gardènia, de 

Poboleda (Priorat). Malgrat que en aquell moment encara em faltaven uns quants anys 

per saber què és una neutralització, ja notava que l’àvia i la iaia tenien un “deix” diferent 

quan parlaven. Uns anys més tard, a l’escola, recordo que va arribar a mig curs un xiquet 

que es deia Guillem. A banda de la novetat que desperta en una classe de primària 

l’arribada d’un nou company, una de les coses que més em van cridar l’atenció era la 

seva manera de parlar. No parlava de la mateixa manera que els meus companys i jo, 

que, lingüísticament, formàvem part del bloc oriental. Els pares del Guillem eren de 

Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i ell hi havia nascut i viscut fins als 7 anys, per tant, la 

seva varietat dialectal era diferent de la meva. Molts anys després, ja a la Universitat 

Rovira i Virgili, quan estudiava la llicenciatura de Filologia Catalana vaig conèixer el 

doctor Pere Navarro. En les seves classes de dialectologia catalana, el Pere, com a bon 

mestre que és, em va saber transmetre la passió per les diferents varietats geogràfiques 

de la nostra llengua. El treball de curs de l’assignatura em va permetre realitzar una 

primera i breu aproximació al món de la investigació dialectològica i em va aportar la 

motivació necessària per a decidir-me a estudiar els parlars de la comarca d’una de les 

meves àvies, els parlars del Priorat. 

 Durant el curs 2010-2011, el Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i 

Cultura Catalanes de la URV va iniciar-me en l’apassionant món de la investigació. El 

meu treball de fi de màster va ser un estudi sobre el parlar del poble de Siurana (Priorat), 

el poc pes demogràfic del qual exigia una intervenció del tot inajornable per recollir el 

patrimoni lingüístic abans que desaparegués per sempre més. Aquest treball, que pretenia 

ser una descripció lingüística el màxim d’acurada possible d’aquest petit poble del 

Priorat, va ser la porta d’accés a l’estudi més ampli dels parlars de tota la comarca, que 

acabaria sent la tesi doctoral que esteu llegint.
1
 

 El fet que l’objecte d’estudi d’aquesta tesi siguin els parlars de la comarca del 

Priorat respon als motius següents: d’una banda, als vincles familiars i sentimentals que 

m’hi lliguen. La meva relació amb el Priorat és ben curiosa. La iaia Gardènia és nascuda 

a Poboleda (Priorat) i el meu pare, encara que no hi va néixer, hi va viure fins als vuit 

anys, quan tota la família es va traslladar a viure a Reus. Poboleda per a mi no era altra 

cosa que el poble de la iaia, i el meu contacte amb el Priorat, fins fa ben poc, no anava 

més enllà de pujar algun diumenge a dinar a la casa que hi té o a visitar els tiets que 

encara hi viuen. Els meus estudis de Filologia Catalana m’han permès retrobar-me amb 

el Priorat d’una manera diferent, amb la il·lusió del qui redescobreix la terra dels seus 

avantpassats i amb la idea d’aportar el seu petit granet d’arena al patrimoni immaterial 

d’aquesta comarca. Aquest, doncs, és el treball d’un reusenc amb uns vincles familiars i 

sentimentals amb el Priorat que vol deixar testimoni escrit de la manera de parlar de la 

gent dels seus pobles. El que indicava la doctora Olga Cubells en la seva tesi doctoral, a 

                                                 
1
 Aquest estudi s’ha pogut dur a terme gràcies a l’obtenció d’una Beca de Recerca Predoctoral del 

Programa de Personal Investigador en Formació, concedida per la Universitat Rovira i Virgili el novembre 

del 2010. La tesi s’emmarca en una de les línies de recerca de l’ERLEU (Equip de Recerca en Llengua, 

Estructura i Ús) de la Universitat Rovira i Virgili. 
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propòsit dels parlars de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 16) és perfectament aplicable 

a la meva pròpia experiència: “Si [abans] aquests pobles se’m presentaven com a distants 

i desconeguts, avui puc confessar que me’ls sento meus, que els sento com la part més 

propera de la terra a què pertanyo. Realitzar aquest estudi m’ha servit per conèixer més 

el meu entorn i, de retruc, per estimar-me’l i valorar-lo. Ara que hi conec la gent, estimo 

més la terra.” 

 D’altra banda, hi ha els motius estrictament científics, un del quals és una simple 

qüestió de continuïtat amb la idea que el doctor Pere Navarro fa anys que persegueix de 

concloure un macroestudi sobre els parlars de les Terres de l’Ebre.
2
 El doctor Navarro va 

iniciar aquest projecte amb la publicació de la seva tesi doctoral Els parlars de la Terra 

Alta (1996), que va continuar la doctora Olga Cubells ocupant-se de la comarca de la 

Ribera d’Ebre, a la qual va dedicar la seva tesi doctoral, Els parlars de la Ribera d’Ebre, 

publicada l’any 2009. Així doncs, aquest estudi pretén ser un pas més cap a la idea de 

veure realitzat aquest projecte. 

 Un altre dels motius per estudiar els parlars del Priorat és el fet que la comarca 

està situada en una cruïlla de trets lingüístics que els dóna una fesomia heterogènia i amb 

personalitat pròpia i diferenciada dels de les comarques veïnes (Ribera d’Ebre, Baix 

Camp i Garrigues). En aquest context lingüístic, es va plantejar la pregunta de si és 

possible situar el Priorat en un dels dos grans blocs de la llengua catalana o cal 

considerar la comarca una zona de transició entre els dos blocs –occidental i oriental. La 

hipòtesi inicial, sobre la qual es basaria la tesi doctoral, era que els parlars del Priorat 

s’han d’ubicar en una zona de transició entre l’occidental i l’oriental. Aquesta 

particularitat fa que l’estudi d’aquests parlars sigui encara més atractiu. 

 A tot això hem d’afegir un altre motiu per analitzar els parlars d’aquesta comarca, 

que és la poca atenció que ha rebut per part de l’Administració. Això ha propiciat un 

sentiment d’inferioritat en diversos àmbits, un dels quals és la llengua. Els mitjans de 

comunicació i l’ensenyament estan propiciant uns canvis lingüístics que estan 

transformant la fesomia dels parlars de la zona. Cubells (2009, I: 16) també remarca 

aquest procés d’anivellament lingüístic a la comarca veïna de la Ribera d’Ebre: “el 

model de llengua estàndard que es vehicula a través de l’ensenyament i dels mitjans de 

comunicació, sobretot, ha provocat que es generi en els parlants d’aquestes comarques 

un conjunt de prejudicis lingüístics envers trets propis i particulars, els quals ja no són 

vistos com una riquesa, com l’afermament d’una personalitat pròpia, sinó com una 

vulgaritat, com una traça de parlars pagesívols i, per tant, aniquilables.” Si a això se li 

suma el procés d’una baixa natalitat i d’una alta emigració dels prioratins cap a les grans 

ciutats (Reus i Tarragona), es planteja la necessitat urgent de recollir i analitzar el 

patrimoni lingüístic del Priorat abans que es perdi de manera definitiva. Navarro (2012: 

23-24) sempre ha reivindicat aquesta necessitat i en el seu estudi sobre el parlar de 

Cambrils (Baix Camp) ho fa palès: 

 
En un món cada cop més globalitzat, on la nova cultura de l’ecologisme ha 

posat en marxa una presa de consciència de tot allò que és particular, no per 

mirar-nos el melic, sinó per compartir amb els altres tot allò que és 

particular com un signe d’identitat irrenunciable, potser convé que ens 

replantegem cap on volem anar, no només en l’àmbit econòmic, urbanístic, 

turístic, esportiu, sinó també en l’àmbit cultural, on la llengua és el signe 

més visible de la identitat d’una comunitat. Tothom s’escarrassa per 

                                                 
2
 Encara que la comarca del Priorat forma part de l’àmbit funcional territorial del Camp de Tarragona, el 

doctor Pere Navarro, en conversa privada, observa que, com que els seus rius desemboquen a l’Ebre, 

podem incloure-la en aquest macroestudi dels parlars de les Terres de l’Ebre. 
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aconseguir denominacions d’origen protegides per als vins, els olis, les 

avellanes o els formatges; quin goig quan un producte rep la indicació 

geogràfica protegida, com ara la llonganissa, el torró, els calçots o l’arròs. 

Ens podem plànyer de la pesca indiscriminada de les balenes geperudes i 

fins i tot militarem la desaparició de tal o tal altra llengua de l’Àfrica, de 

l’Amazònia o d’Austràlia, i ¿no serem capaços de deixar com a herència a 

les nostres filles i als nostres fills els noms d’aquelles realitats que avui 

encara existeixen en el parlar de Cambrils? 

   
 Aquesta és una tesi de dialectologia i de geolingüística que pren com a base el 

registre col·loquial de la varietat geogràfica del català del Priorat. El resultat final 

d’aquest estudi, però, és doble. D’una banda, es du a terme l’elaboració d’una 

monografia lingüística on es descriuen els parlars de la comarca. D’altra banda, la 

cartografia de gran part dels trets lingüístics descrits aquí han permès la confecció d’un 

atles lingüístic del Priorat (ALPri). L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat recollir 

el material lingüístic referit a les parles històriques dels pobles del Priorat de boca de les 

generacions més grans, per donar testimoni d’un tall cronològic que els parlars d’aquesta 

comarca presenten a principis del segle XXI. Aquesta tesi, doncs, vol servir per deixar 

constància de la manera de parlar dels pobles del Priorat, com diu Navarro (2012: 24), 

“en un temps no gaire llunyà, que, a manera de museu imprès, restarà com a testimoni 

per a les generacions futures.” 
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2. DESCRIPCIÓ HISTÒRICA I GEOGRÀFICA
3
 

 

 La comarca del Priorat té 496,20 km
2 

i és vertebrada pel massís de Montsant, de 

la Serralada Prelitoral, a cavall entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
4
 La 

comarca s’estén al llarg del riu Siurana i del seu afluent, el riu Montsant, que 

desemboquen a l’Ebre, ja dins la Ribera d’Ebre. Les muntanyes de Prades i la serra de 

Llaberia limiten la comarca pel sud i per l’est i la separen del Baix Camp, mentre que pel 

nord la serra de la Llena constitueix el límit natural amb les Garrigues. El Priorat s’obre 

a la Ribera d’Ebre pel sud-oest. El seu cap de comarca és Falset. 

 Al Priorat s’han descobert algunes restes del paleolític superior i del mesolític i 

coves amb restes prehistòriques. També es coneixen tallers de sílex que explotaven la 

primera matèria de Montsant i de la serra de la Llena, els quals formen una de les 

concentracions prehistòriques més importants de Catalunya. Tots aquests descobriments 

denoten l’existència d’una activitat i una concentració humanes d’una certa importància 

durant les èpoques prehistòriques.  

 En canvi, les notícies sobre la població ibèrica i romana del Priorat són escasses, 

així com també les d’època musulmana, en què la comarca formava part del valiat de 

Siurana –últim baluard sarraí de Catalunya. A la segona meitat del segle XII, Ramon 

Berenguer IV consolida la repoblació cristiana i distribueix el territori entre els cavallers 

que havien pres part en la seva conquesta als sarraïns.  

 Són poques i escasses les informacions sobre la procedència dels repobladors 

medievals de la comarca del Priorat. Pagès (2003: 301) ens en dóna alguna pista: 

“Preferentment, aquesta gran majoria d’immigrants espontanis i poc formats procedeix 

d’espais pirinencs i prepirinencs de la Catalunya Occidental, la Ribagorça i, en menor 

mesura, d’Aragó.” El senyor Jaume Teixidó, director de l’Arxiu Comarcal del Priorat, 

em comentava referint-se a la repoblació cristiana medieval que no es disposava de cap 

carta de població i apuntava una manera de tindre una idea clara sobre el tema: 

aconseguir una relació de pobladors medievals. Els repobladors, moltes vegades 

agafaven els noms de les poblacions d’on procedien: Arbeca, Almenar, Cervera, 

Juncosa, Pallarès, Urgell... També em va comentar que és important tindre en compte 

l’origen dels senyors feudals, ja que en ocasions, els nous pobladors procedien dels seus 

dominis. Ramon Amigó (1995: 79 i 80), en el seu estudi onomàstic sobre la localitat de 

Siurana ja constatava aquest fet: 

 
Dels habitants que surten anotats en aquell segle XIII, n’hi ha una colla que 

duen darrere del nom de fonts la preposició de seguida d’un nom de població 

o comarca en funció de cognom; o d’un nom que actualment no correspon a 

cap població però que podia haver correspost a alguna caseria o algun castell 

o terme rural que en aquella època s’anomenés d’aquella manera. Quasi no 

hi ha dubte  que aquells noms de poblacions o comarca [...] indiquen la 

procedència d’aquells repobladors. 

 

Seguint les indicacions del Jaume Teixidó, s’ha consultat el material recollit en els 

diferents treballs onomàstics del Priorat publicats fins a dia d’avui. El que es recull a tots 

                                                 
3
 Per la redacció d’aquest apartat s’han consultat, entre d’altres, les obres següents: la Gran geografia 

comarcal de Catalunya. Volum 5 (Gran Enciclopèdia Catalana, 1984), que recull la comarca del Priorat. El 

llibre El Priorat. Anàlisi d’una crisi productiva (Margalef i Tassias 1985). I el Pla Estratègic Comarcal de 

Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 (PECDR), que es pot consultar al web del Consell 

Comarcal del Priorat (http://www.priorat.cat). 
4
 L’any 1995, el Pla territorial general de Catalunya (PTGC) inclou la comarca del Priorat dins de l’àmbit 

funcional territorial del Camp de Tarragona 
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aquests estudis és la idea que no es disposa de suficient documentació per poder 

determinar l’origen dels repobladors. El següent fragment extret de l’Onomàstica del 

poble i terme de la Vilella Alta de Jaume Sabaté (2002: 15) il·lustra aquesta idea:  

 
Si tirem enrere per tal d’esbrinar l’inici dels pobles prioratins, ens quedem 

sempre tallats ran de la Reconquesta, amb documents verídics que en donen 

fe del principi de poblament, lligat a la cartoixa d’Escaladei.  

 

 Segons el que s’ha recollit en aquests treballs onomàstics sembla que la 

procedència geogràfica dels pobladors medievals del Priorat és diversa. Caldria un estudi 

amb profunditat, abordat des del terreny de la història, per mirar de donar llum a la 

qüestió de l’origen dels repobladors medievals de la comarca del Priorat.  

 Poc després de la repoblació cristiana duta a terme per Ramon Berenguer IV, la 

comarca passava a mans de quatre senyories: la baronia d’Entença –que més tard es 

modificaria i es convertiria en el comtat de Prades–, la baronia de Cabacés –sota la 

jurisdicció del bisbe de Tortosa–, la baronia d’Escornalbou –sota la jurisdicció del bisbe 

de Tarragona– i el priorat de la cartoixa d’Escaladei. No ha de sorprendre, doncs, que 

aquesta comarca estigui, en l’actualitat, dividida en dues demarcacions eclesiàstiques, les 

zones occidental i sud pertanyen al bisbat de Tortosa –la Bisbal, Cabacés, Capçanes, la 

Figuera, els Guiamets, el Lloar, Marçà, Margalef, el Masroig, el Molar i la Vilella 

Baixa–; els dotze municipis restants s’inclouen en el de Tarragona –Bellmunt, 

Cornudella, Falset, Gratallops, la Morera, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, la 

Torre de Fontaubella, Torroja, Ulldemolins i la Vilella Alta. Quant als partits judicials, 

tota la comarca del Priorat està integrada en el partit judicial de Falset. 

 Durant la guerra de Successió, els pobles de l’actual Priorat van destacar per 

l’aferrissada defensa de Carles d’Àustria; convé recordar que el Carrasclet, capitost que 

va donar nom als guerrillers que es negaven a admetre la legalitat borbònica, era fill de 

Capçanes. 

 Fins a mitjans del segle XIX, més de 3000 hectàrees de l’actual comarca del 

Priorat eren propietat de l’Església. Els dominis territorials de la cartoixa d’Escaladei 

eren superiors als dels monestirs de Poblet i Santes Creus. La desamortització va posar 

tots aquests béns en altres mans, tant pel que fa a la propietat rural com a la dels 

immobles.  

 El Priorat ha estat, tradicionalment, agrícola. El conreu de la vinya ja és 

documentat al segle XIV. El predomini gairebé absolut de la vinya com a conreu bàsic a 

la comarca té lloc durant el segle XIX. La segona meitat del segle serà una època de 

conjuntura expansiva per a la comarca: les plantacions, les millores d’infraestructura de 

comunicacions i l’alça del preu del vi van marcar una època d’esplendor encara 

recordada avui al Priorat. Però la fil·loxera de finals del segle XIX va capgirar el procés 

històric d’aquest cultiu. Com a conseqüència d’aquesta plaga, a la comarca van disminuir 

la superfície de vinya i la producció de vi en dues terceres parts. La fil·loxera, doncs, va 

trasbalsar la vida i l’economia dels habitants del Priorat en el canvi de segle. Malgrat tot, 

hi havia una certa conscienciació i intents de sortir de la crisi. A principis del segle XX es 

van començar a construir a la comarca tota una sèrie de carreteres que van permetre que 

la zona quedés més vertebrada, amb un eix de nord a sud. Aquestes obres van ser també 

una substitució important a l’ocupació agrícola d’aquells anys, juntament amb les mines 

de plom de Bellmunt i el Molar, que van jugar un paper significatiu per a les poblacions 

de Falset, el Lloar, Gratallops, el Masroig i les mateixes de Bellmunt i el Molar. 

 La guerra civil significa un punt de davallada important per la comarca. Les 

lluites polítiques hi tenen incidència i en acabar-se hi ha una població inferior en un 10% 
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a la del 1936. El Priorat va ser pas de tropes, a més a més d’escenari d’enfrontaments 

polítics, i va ser l’avantsala de la batalla de l’Ebre. L’àrea tindrà importància estratègica 

com a zona de proveïment per a l’exèrcit republicà en aquell front. Una vegada acabada 

la guerra, la comarca, molt minvada de recursos humans i de capital, continua 

experimentant una disminució de població. Com a solució de redreçament es va plantejar 

l’augment de producció i de rendiments, la millora de les comunicacions i la necessitat 

de revalorar el vi del Priorat, amb una denominació d’origen que el protegís. Va ser l’any 

1954 que es va oficialitzar l’existència de la Denominació d’Origen Priorat amb un 

reglament i un Consell Regulador operatius.   

 L’any 2000, gràcies al gran reconeixement que estaven adquirint els vins de la 

DO, el Consell Regulador en ple va prendre l’acord de sol·licitar al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut 

Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l’atorgament de Denominació d’Origen 

Qualificada. Un cop realitzades les comprovacions oportunes, el 18 de desembre del 

mateix any, el Departament d’Agricultura va aprovar el Reglament regulador de la 

Denominació d’Origen Qualificada Priorat (DOQ Priorat). Les localitats que formen part 

de la DOQ Priorat, amb sòls amb predomini de l’anomenada llicorella,
5
 són la Morera de 

Montsant i Escaladei, la Vilella Alta, Gratallops, Bellmunt, Porrera, Torroja, Poboleda, 

la Vilella Baixa, el Lloar i part dels termes de Falset i el Molar. A finals del 2016, la 

DOQ Priorat està formada per un total de 102 cellers.
6
 

 L’any 2001, la resta de localitats de la comarca del Priorat (i alguns municipis de 

la Ribera d’Ebre) creen la Denominació d’Origen vinícola Montsant (DO Montsant), que 

l’any 2016 compta amb més de 70 cellers.
7
 En la DO Montsant s’hi troben cellers de la 

Bisbal de Falset, Margalef, Cabacés, la Figuera, Cornudella, Ulldemolins, Pradell de la 

Teixeta, la Torre de Fontaubella, Marçà, Capçanes, els Guiamets, el Masroig, gran part 

dels termes municipals del Molar i Falset i, ja a la comarca de la Ribera d’Ebre, els 

municipis de Darmós i la Serra d’Almos. 

 A la comarca hi ha una certa afluència turística de segona residència, sobretot 

durant els caps de setmana i a l’estiu. En els últims deu anys, diversos factors han 

propiciat que la comarca del Priorat, d’escassa població, de segell agrícola 

(principalment vinya i oli) i que encara conserva un cert caràcter bucòlic, s’hagi convertit 

en un reclam turístic. D’una banda, la millora de la qualitat del vi ha comportat un 

augment del turisme rural, amb un públic de nivell adquisitiu alt que visita la comarca 

per descobrir i degustar els vins dels cellers del Priorat.
8
 D’altra banda, la serra de 

Montsant, declarada Parc Natural des de 2003, i els cingles que es troben a Siurana i al 

seu entorn, amb més de 800 vies d’escalada, fan que la comarca sigui un destí ideal per a 

excursionistes i escaladors. A aquests dos factors se n’hi poden sumar dos més d’interès 

cultural, la visita obligada a la Cartoixa d’Escaladei (reconstruïda i oberta al públic des 

de 1998) i el conjunt paisatgístic de Siurana. 

 Des de 2007, el Consell Comarcal del Priorat, la Diputació de Tarragona i 

l’associació Prioritat impulsen la candidatura Priorat-Montsant-Siurana amb l’objectiu 

que el paisatge del Priorat s’inclogui a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, en 

la categoria de paisatges culturals. Un paisatge que, segons els impulsors, sap 

                                                 
5
 Roca estratificada i lleugerament metamòrfica que prové de la consolidació i la laminació de sediments 

argilosos, que imprimeix un caràcter peculiar i diferenciat a la zona i al vi que s’hi produeix. 
6
 Dades extretes del web oficial de la DOQ Priorat: http://www.doqpriorat.org 

7
 Dades extretes del web oficial de la DO Montsant: http://www.domontsant.com 

8
 Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’any 2015 la comarca 

del Priorat comptava amb prop de cinquanta cases de pagès que ofereixen serveis de turisme rural. En la 

direcció de potenciar el turisme a la comarca, l’any 2013 es constitueix l’entitat Priorat Enoturisme, que 

treballa en el foment dels valors propis del Priorat. 
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harmonitzar la tradició agrària mediterrània encara viva, i la innovació i la creativitat 

amb projecció de futur. 

 Geogràficament, el Priorat no forma una realitat homogènia –com ja s’ha vist 

tampoc històrica ni eclesiàstica. Tanmateix, la divisió territorial de Catalunya de 1936 va 

establir la seva definitiva configuració. El 1990, Arbolí es va incorporar a la comarca del 

Baix Camp. Actualment, el Priorat està format per 23 municipis –amb 25 pobles 

habitats–:
9
  

 

Albarca
10

    els Guiamets   Pradell de la Teixeta  

Bellmunt del Priorat   el Lloar    Siurana de Prades 

la Bisbal de Falset   Marçà    la Torre de Fontaubella 

Cabacés
11

   Margalef   Torroja del Priorat 

Capçanes    el Masroig    Ulldemolins 

Cornudella de Montsant el Molar    la Vilella Alta 

Falset     la Morera de Montsant
12

  la Vilella Baixa 

la Figuera   Poboleda 

Gratallops   Porrera 

 

 En alguns pobles del nord de la comarca encara es pot sentir dir l’expressió 

“baixar al Priorat”, com a reflex d’un cert sentiment històric que el Priorat són només les 

viles que depenien de la cartoixa d’Escaladei, l’anomenat Priorat històric o Priorat 

d’Escaladei, del qual formaven part les localitats de Bellmunt, Gratallops, la Morera, 

Poboleda, Porrera, Torroja i la Vilella Alta. Encara avui s’ha recollit la denominació 

Baix Priorat, per a designar aquells pobles que formaven part de la baronia 

d’Escornalbou i del comtat de Prades, excepte Cornudella i Ulldemolins, que separats 

dels altres pobles pel Priorat històric, algú encara els pot denominar com a Alt Priorat, 

malgrat que Iglésies (1930: 26) observa que aquestes denominacions per a referir-se als 

pobles aliens a la Cartoixa són emprades “sense tenir ningú una gran consciència de llur 

significat concret”. La discussió sobre quins són els pobles que tenen dret a denominar-

se Priorat és encara viva, tot i que des de 2002, pel que fa al Priorat vinícola, la polèmica 

sembla superada mitjançant la distinció entre la DOQ Priorat i la DO Montsant. 

 La comarca presenta una gran varietat des del punt de vista físic. Al Priorat hi 

podem diferenciar una zona muntanyenca al nord i nord-est i una zona central de 

transició cap a zones més planeres del sud. Gairebé la meitat del territori del Priorat té 

una altitud superior als 600 metres i només el 8% es troba per sota dels 200 metres. La 

zona muntanyenca pertany a la serralada prelitoral catalana, que s’estén amb una 

lleugera inclinació des del nord-est cap al sud-oest. Aquí el relleu és abrupte, amb 

muntanyes, barrancs i cingleres que, sovint, conformen un paisatge espectacular. 

                                                 
9
 Els pobles de Siurana i Albarca formen part del terme municipal de Cornudella de Montsant. 

10
 Pel que fa al petit poble d’Albarca, des que es va iniciar aquesta investigació que no compta amb cap 

habitant nascut a la localitat que pugui sevir d’informador. Ens ha de doldre el fet de no poder incloure 

aquesta població en aquesta investigació. Tot i així, Isabel Llopis (1994: 27-29 i 195-201) en el seu llibre 

Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca fa una breu descripció del 

parlar d’Albarca i es pot constatar que era un parlar semblant al de les localitat veïnes de Cornudella, 

Siurana i Ulldemolins. 
11

 Malgrat que el topònim utilitzat per la Gran Geografia Comarcal de Catalunya i per la Gran 

Enciclopèdia Catalana és Cabassers, en aquesta tesi s’ha optat per utilitzar el nom oficial del municipi –

Cabacés.  
12

 Dins del terme municipal de la Morera de Montsant, situat a la vora de la Cartoixa d’Escaladei, hi 

trobem el llogaret del mateix nom (Escaladei) que fou l’antiga conreria de la Cartoixa, i que l’any 2016 

comptava amb una quarantena d’habitants. 
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Destaquen, per la seva extensió i espectacularitat, la serra de Montsant, màxima alçada 

de la comarca (Roca Corbatera, 1163 metres); la serra de la Llena (Punta del General, 

924 metres), al límit amb les Garrigues i la Conca de Barberà; i l’extrem occidental de 

les muntanyes de Prades (cingles de Siurana, 733 metres). També aquí neixen els 

principals cursos d’aigua del Priorat, com el riu Siurana i el riu Montsant. El relleu 

complicat ha suposat un baix desenvolupament del poblament humà i, en algunes zones, 

un estat de conservació del patrimoni natural molt elevat. A la zona central de la comarca 

hi dominen les muntanyes baixes i de formes arrodonides, amb altures moderades. 

Aquesta orografia, malgrat que accidentada, és molt més accessible que la zona nord, i 

per això s’hi han instal·lat bona part dels nuclis urbans de la comarca. Al sud del Priorat 

les zones més planeres guanyen importància, el relleu se suavitza i les comunicacions 

són més fàcils. Aquí s’hi troba la capital, Falset, i la principal via de comunicació, la 

carretera N-420, que creua la comarca d’est a oest. A la part sud d’aquesta zona el relleu 

es torna a complicar, en els estreps septentrionals de la serralada litoral que conformen 

les moles de Colldejou i de Llaberia, amb altures que s’eleven fins als 762 metres de 

l’Enderrocada. 

 La xarxa hidrològica del Priorat pertany a la conca de l’Ebre, on desemboquen les 

aigües que es recullen a la comarca, quasi totes a través del riu Siurana. Malgrat la 

concentració final en únic riu, la xarxa hidrogràfica del Priorat és complexa, 

principalment per l’orografia de la meitat nord de la comarca. Hi ha tres rius principals 

que recullen les aigües de la part occidental de les muntanyes de Prades i la serra de la 

Mussara. El més important és el riu Siurana, que neix al nord-est del Priorat i, 

inicialment, es dirigeix d’est a oest per sota de la serra de Montsant, però a l’alçada de 

Torroja canvia de rumb i pren direcció sud-oest, amb un traçat encara sinuós, per sortir 

de la comarca i ajuntar-se a l’Ebre a l’alçada de Garcia (Ribera d’Ebre). El riu Montsant, 

es forma per la conjunció de multitud de barrancs i torrents que baixen del nord de la 

serra de Montsant, de la serra de la Llena i dels contraforts nord-occidentals de les 

muntanyes de Prades. Després d’un recorregut sinuós d’est a oest pel nord de la comarca, 

amb paisatges tant espectaculars com el congost de Fra Guerau, el riu rodeja la serra de 

Montsant per l’oest, i després gira cap al sud per ajuntar-se al riu de Siurana a la part 

occidental de la comarca. El riu Cortiella, al centre de la comarca, i el riu de Capçanes o 

dels Guiamets, al sud, són altres afluents importants, per bé que menors, del riu Siurana. 

 El conjunt de la xarxa hidrogràfica presenta un règim clarament mediterrani, amb 

grans diferències de cabal entre les èpoques més plujoses (primavera i tardor) i les més 

seques (estiu i hivern). La majoria de torrents i barrancs secundaris romanen eixuts bona 

part de l’any. Els cursos fluvials del Priorat presenten, en general, un bon estat de 

conservació. Cal tenir en compte la presència d’embassaments a les zones altes del rius 

(embassament de Siurana, al riu homònim; de Margalef, al riu Montsant; i dels 

Guiamets, al riu de Capçanes). 

 El caràcter interior, el relatiu aïllament respecte les influències del mar 

Mediterrani i les diferents exposicions als corrents de l’interior i del nord de la península 

són factors que expliquen les característiques bàsiques del clima del Priorat. El relleu té 

una significació decisiva en l’explicació del clima. La disposició de les unitats de relleu 

dificulta l’entrada dels corrents procedents del Mediterrani. Aquests tenen grans 

dificultats per travessar la barrera de muntanyes que envolten el Priorat per l’est i el sud, 

mentre que, a l’altre extrem, el Montsant també obstaculitza l’entrada dels corrents freds 

del nord.  

 Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 14ºC de Bellmunt i els 11ºC de la 

Bisbal de Falset, que es converteix en la localitat de les comarques de Tarragona que té 

unes temperatures més baixes, tenint en compte l’altitud a què es troba. En el territori del 
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vessant nord del Montsant els valors són baixos per acció dels corrents septentrionals, 

mentre que a tot el vessant sud d’aquesta serra les terres són a recer d’aquests corrents i 

els valors tèrmics són molt més alts. El comportament de les temperatures al llarg de 

l’any és també significatiu i demostra un cert grau de continentalitat. Així, les diferències 

entre el gener i el juliol són superiors als 15ºC, i arriben als 18ºC en algun cas. Les 

glaçades són relativament freqüents a tot el territori, per causa de les influències 

peninsulars. 

 Les precipitacions mitjanes presenten valors situats entre 500 mm anuals i 600 a 

la major part dels observatoris, amb alguna excepció, com a Falset, on superen aquesta 

darrera xifra, i a la part occidental, o no arriben als 500 mm. Les precipitacions es 

reparteixen de manera irregular al llarg de l’any, amb concentració als mesos de tardor i 

primavera. El període que va del setembre al desembre aplega gairebé la meitat dels 

totals anuals: el setembre i l’octubre són els mesos més plujosos, seguits del maig, amb 

totals sensiblement iguals. El mes de juliol és el més sec de l’any, seguit del febrer. 

L’aridesa no és un fenomen desconegut al Priorat. La manca d’aigua a l’estiu per efecte 

de la forta evaporació i les pluges escasses, especialment en els mesos de juliol i agost, 

provoca dèficits hídrics moderats, concentrats en aquesta època de l’any. 

 El Priorat és, segons dades de 2014, la tercera comarca menys poblada de 

Catalunya, amb 9550 habitants. Només l’Alta Ribagorça (amb 3873 habitants) i el 

Pallars Sobirà (amb 7220) tenen menys població. A finals del segle XIX, la comarca va 

arribar a la seva màxima fita històrica de poblament amb 27.461 habitants. A partir 

d’aquell moment l’arribada de la fil·loxera no tan sols va significar l’aturada del 

creixement demogràfic, sinó la total davallada de la població. La crisi de la fil·loxera va 

provocar l’emigració, sobretot dels joves, que van marxar cap a Reus, el Baix Llobregat, 

el Maresme i el Barcelonès. Entre el 1887 i el 1910 el Priorat va perdre el 10% de la 

població. Deixant de banda aquesta primera davallada provocada per la fil·loxera, durant 

el segle XX, s’assenyalen tres moments claus pel que fa al procés de despoblació de la 

comarca. El primer se situaria cap el 1920 com a conseqüència de la crisi generada per la 

Primera Guerra Mundial; el segon agafaria els darrers anys de la dècada dels trenta, 

motivat per la Guerra Civil Espanyola; el tercer, entre 1960 i 1965, es deuria al procés, 

general a tot l’estat, d’ensorrada de l’agricultura tradicional. 

 Durant gairebé la pràctica totalitat de la primera dècada de 2000, s’observa una 

lleu recuperació demogràfica gràcies, en gran mesura, al dinamisme del sector 

vitivinícola a la comarca. Aquest augment de la població, però, ha arribat a la seva fi i 

actualment ha tornat a retrocedir fins a xifres de fa 12 anys i segueix immersa en un 

període de pèrdua continuada de població. Segons les dades que facilita l’IDESCAT de 

l’any 2016, la població dels municipis prioratins és la que s’indica a la taula següent:
13
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 FONT: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (http://www.idescat.cat) 
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 Hòmens Dones Total població 2016 
Bellmunt del Priorat 145 151 296 

la Bisbal de Falset 115 93 208 

Cabacés 166 160 326 

Capçanes 192 200 392 

Cornudella de Montsant
14

 524 442 966 

Falset 1411 1423 2834 

la Figuera 63 42 105 

Gratallops 129 108 237 

els Guiamets 128 145 273 

el Lloar 64 59 123 

Marçà 309 277 586 

Margalef 59 38 97 

el Masroig 273 221 494 

el Molar 148 134 282 

la Morera de Montsant
15

 89 64 153 

Poboleda 204 170 374 

Porrera 238 207 445 

Pradell de la Teixeta 76 98 174 

la Torre de Fontaubella 69 65 134 

Torroja del Priorat 85 68 153 

Ulldemolins 227 174 401 

la Vilella Alta 73 62 135 

la Vilella Baixa 106 87 193 

Priorat 4893 4488 9381 

 

 La base econòmica principal del Priorat ha estat sempre l’agricultura, amb les 

seves indústries derivades. Això, però, ha canviat en els últims 15 anys. Malgrat que el 

sector agrícola té un elevat protagonisme, així com la construcció i l’activitat hostalera,  

si s’observa l’evolució dels ocupats des del 2001 fins a l’actualitat, es constata que els 

sectors primari i secundari (agricultura, indústria i construcció) han perdut pes específic 

en relació al conjunt de població ocupada de la comarca i l’únic sector que veu 

incrementat el seu percentatge d’ocupats és el sector serveis. Tot i això, el Priorat 

continua sent la comarca amb més activitat agrícola del Camp de Tarragona. La vinya, 

l’oliver, l’avellaner i l’ametller són encara avui la base de l’economia agrària de la 

comarca.  

 Pel que fa a la vinya, a la comarca es produeix un raïm excepcional, capaç de 

donar vins estructurats i poderosos. Les vinyes ocupen els vessants costeruts del sistema 

de serres i turons que conformen la comarca i són un element caracteritzador de primer 

ordre, ja que les plantacions sobre costers que es poden admirar al Priorat no tenen 

rèplica en cap altre indret de Catalunya. Actualment el desenvolupament del sector va 

íntimament relacionat a generar un nou valor afegit als productes, a través de la 

innovació lligada a la tradició, i a associar el producte a un territori concret. A més, el 

desenvolupament d’activitats complementàries, com l’enoturisme, esdevé un altre pilar 

del sector. És notori que el paisatge de la vinya té la capacitat de caracteritzar per ell 

mateix el territori i atreure un tipus de turisme interessat en els valors paisatgístics. Així, 

                                                 
14

 Les dades del municipi de Cornudella de Montsant també inclouen la població dels dos municipis 

agregats a aquesta localitat: Albarca i Siurana de Prades. 
15

 Les dades del municipi de la Morera de Montsant també inclouen la població d’Escaladei, llogaret 

agregat a aquesta localitat. 
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la descoberta del paisatge vitivinícola participa en l’oferta turística amb la mateixa força 

que la qualitat dels vins que s’hi produeixen. 

 Juntament amb la vinya, l’oliver és un dels altres cultius agrícoles destacats al 

Priorat, que té un pes important en l’economia de municipis com la Bisbal de Falset, 

Cabacés i Ulldemolins. Una gran part dels productors d’oli de la zona, l’elaboren sota 

l’empara de la Denominació d’Origen Protegida Siurana (DOP Siurana). L’oli del Priorat 

es produeix bàsicament amb l’oliva arbequina, que representa un 95% del total de la 

producció d’oli de la comarca, encara que també hi trobem altres varietats com la farga i 

la rojal.  

 Actualment l’avellaner és un cultiu encara notablement característic del Priorat, 

com també ho és l’ametller. En aquest sentit, la comarca es veu afavorida per la 

proximitat de Reus, ciutat amb un gran pes dins del sector dels fruits secs. El Priorat 

forma part de l’àrea de la DO Avellana de Reus, ja que la zona de producció de les 

avellanes emparades per aquesta Denominació d’Origen està constituïda pels conreus 

ubicats en els termes municipals compresos en les comarques del Baix Camp, Priorat, el 

Tarragonès, la Conca de Barberà i la Terra Alta. La varietat més conreada al Priorat i 

protegida per la Denominació és la negreta. 

 La indústria a la comarca del Priorat ha estat tradicionalment poc significativa, i 

ho continua sent en l’actualitat. La mineria, activitat documentada des d’antic i en la qual 

el 1964 treballaven encara 263 persones, ha desaparegut del tot. Actualment, les mines 

de Bellmunt i el Molar resten inactives. L’any 2002, després d’un llarg procés de 

recuperació i posada en valor del patrimoni miner de Bellmunt, es va inaugurar el Museu 

de les Mines de Bellmunt del Priorat, situat a l’antic complex industrial de la Mina 

Eugènia, que és un centre d’interpretació de la mineria del plom a la comarca. 

 La construcció ha tingut en els darrers anys, i segueix tenint en l’actualitat, una 

importància molt considerable dins l’estructura econòmica comarcal. Així, tot i que la 

recessió econòmica d’aquests últims anys ha reduït la seva dimensió, el seu pes dins la 

balança dels diferents sectors econòmics és gairebé el doble del que representa en el 

conjunt del territori català. Darrerament, aquest sector no s’ha focalitzat en la construcció 

de nous habitatges, sinó que s’ha especialitzat en la rehabilitació d’habitatges i en la 

construcció d’equipament turístics o agroindustrials. 

 Segons el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 

2014-2020 (PECDR), el sector terciari al Priorat, tot i tindre un pes específic menor del 

que representa en el conjunt del territori català, ha experimentat un creixement en els 

darrers anys. Tanmateix, dins d’aquest sector hi ha diferències entre els diversos 

subsectors que l’integren. A nivell d’oferta de comerç al detall, la concentració 

d’establiments a Falset és molt destacada. Així, la capital tindria una seixantena 

comerços en l’actualitat, del centenar i escaig que hi ha a tota la comarca. Cornudella 

seria el segon municipi en nombre de comerços, amb una trentena. A la resta de la 

comarca el nombre de comerços és escàs i sembla que cada vegada n’hi ha menys. Molts 

pobles veuen com les seves botigues tradicionals, “de tota la vida”, normalment per 

jubilació dels seus propietaris, no tenen continuïtat i acaben tancant. En canvi, pel que fa 

a l’oferta turística, durant els últims anys el nombre d’establiments, ja sigui allotjament 

(hotels, establiments de turisme rural i càmpings) o restauració, va en augment. 

Paral·lelament, l’oferta turística també ha crescut aquests últims anys gràcies a la 

reactivació del patrimoni natural i cultural del Priorat. A banda de l’oferta vitivinícola i 

oleícola, la Cartoixa d’Escaladei, la serra de Montsant (amb les seves ermites), el conjunt 

paisatgístic de Siurana, el congost de Fra Guerau, la serra de Llaberia i la mola de 

Colldejou, les construccions de pedra seca, el Museu de les Mines de Bellmunt, la festa 

de la truita amb suc d’Ulldemolins, la festa de la verema a l’antiga de Poboleda, la festa 
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de l’Encamisada de Falset o la gastronomia pròpia de la comarca (truita amb suc, 

orelletes, ensaginades...) són alguns dels molts atractius turístics de la comarca del 

Priorat. 

 L’accidentada geografia del Priorat ha configurat una xarxa viària tortuosa i 

deficient. Pobles teòricament propers es troben a gran distància per carretera. És el cas de 

la Figuera i la Vilella Baixa i el cas de Torroja i Poboleda. El principal eix de 

comunicacions de la comarca és la N-420 (eix Tarragona - Terol), que uneix la comarca 

amb els principals nuclis de població del Camp de Tarragona i amb la Ribera d’Ebre, la 

Terra Alta i Aragó. Pel que fa al seu traçat per la comarca, cal dir que a dia d’avui 

aquesta via té mancances importants a nivell d’estat de conservació del ferm, sobretot en 

el tram entre Falset i la Ribera d’Ebre. Un altre important eix de comunicació de la 

comarca és la carretera C-242, entre les Borges del Camp i Torrebesses, que uneix el 

Camp de Tarragona i el Segrià, i que esdevé un important eix vertebrador i d’accés a la 

zona Montsant-Prades. La resta de vies locals, de caire menor, han estat sotmeses a 

millores puntuals en els darrers anys, sobretot a nivell de ferms i de revolts. Tot i així, la 

xarxa manté encara certes deficiències. 

 Per la zona sud de la comarca hi transcorre la línia ferroviària de Barcelona a 

Saragossa per Móra la Nova i Casp, amb diverses parades a la comarca com són Marçà-

Falset (que ofereix major disponibilitat de trens), Pradell - la Torre de Fontaubella, 

Capçanes i els Guiamets. A dia d’avui, però, el nombre de trens que fan parada a la 

comarca és certament reduït, també degut al poc ús que es fa d’aquest mitjà, per la 

popularització (i necessitat) de l’ús del vehicle privat. Pel que fa al transport en autobús, 

cal destacar que, per tal d’assegurar el màxim de cobertura de transport públic en una 

comarca amb una població tan dispersa i amb uns municipis tant petits i aïllats com el 

Priorat, el Consell Comarcal i el Departament de Territori i Sostenibilitat tenen signat un 

conveni per a la millora de la xarxa de transport públic de passatgers entre les localitats 

de la comarca. Algunes de les línies d’autobús connecten el Priorat amb Reus des de la 

Figuera i Falset amb Móra d’Ebre. 

 Pel que fa a les relacions comercials amb altres nuclis de població, la majoria de 

localitats de la comarca han tingut, tradicionalment, lligams amb Reus. Tot i així, les 

localitats del sud-oest també han estat lligades a Móra d’Ebre i les localitats del nord han 

mantingut relacions amb Lleida. 
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Imatge 1: La comarca del Priorat en el domini lingüístic català. 

Imatge extreta de Navarro (2000a: 16). 
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3. ESTUDIS LINGÜÍSTICS ANTERIORS 
 

 La variació geogràfica de la llengua catalana descansa, històricament, sobre tres 

criteris fonètics que la divideixen en dos grans blocs dialectals, l’occidental i l’oriental:
16

 

 

- El tractament de /a/ i /e/ àtones, mantingudes en el bloc occidental, però que en 

l’oriental neutralitzen en []. 

- El tractament de /o/ àtona, que es manté en el bloc occidental, però que es tanca 

en [u] en el bloc oriental. 

- El tractament de la [e] tònica del llatí vulgar –procedent de Ĭ i Ē del llatí clàssic–, 

la qual es manté en el bloc occidental, mentre que l’oriental l’obre en []. 

 

 Posteriorment, s’han anat afegint uns altres trets fonètics, morfològics i lèxics que 

complementen els anteriors. Joan Veny incrementa aquests criteris, i els tres inicials els 

amplia fins a divuit (1982: 22-24). El pas entre els dos blocs dialectals no es produeix 

d’una manera brusca sinó gradual, les isoglosses no se superposen sinó que resten 

separades per distàncies variables. Veny (1986: 394), a propòsit del pas d’un dialecte a 

un altre, indica que “és dins aquesta dimensió limitada de trets que podem parlar del 

caràcter oriental o occidental d’un parlar. Però no deixarà de ser una simplificació de la 

realitat, car el pas d’un grup dialectal a l’altre es realitza d’una manera suau, progressiva, 

insensiblement com deia Saroïhandy”. És per aquest motiu que no hi ha un límit clar 

entre els parlars del català occidental i els de l’oriental.
17

 

 Recasens (1991: 88), a propòsit dels criteris fonètics que divideixen la llengua 

catalana en dos grans blocs dialectals, diu el següent:  

 
En el cas de la delimitació geogràfica entre [] i [e] tòniques procedents de Ē, Ĭ, hom 

pot parlar d’una àrea de transició bastant extensa, que presenta alternança entre 

ambdós timbres vocàlics segons el mot, el parlant, la població... Per aquest motiu, 

els tractadistes han establert que la divisió entre català oriental i català occidental 

s’adiu millor amb la isoglossa que separa els dominis amb presència vs absència de 

[] que no pas amb la que delimita els dominis de [e] vs [] tòniques procedent de Ē, 

Ĭ.  

 

 Recasens (1991: 89) exemplifica aquesta afirmació amb un llistat de territoris del 

bloc occidental on “la realització [] sembla força general”:  

 
(a) comarca del Priorat fins al poble de Ginestar, que ja pertany a la Ribera d’Ebre, 

especialment al sector oriental, que limita amb comarques de parlar oriental central 

(Conca de Barberà, Camp de Tarragona); (b) àrees nord-occidental del Solsonès 

(terme d’Odèn) i sud-oriental de l’Alt Urgell (termes de Josa, Tuixén, Alinyà, la 

Vansa i Fórnols). Amb tot, la realització [e] és freqüent a les delimitacions (a) i (b), 

si bé ha estat absorbida en bona mesura per la solució prestigiosa [] entre les 

                                                 
16

 Els dos primers criteris, que fan referència al vocalisme àton, els estableix Milà i Fontanals l’any 1861. 

El tercer criteri, que fa referència al vocalisme tònic, l’afegeix Badia i Margarit el 1951. 
17

 Recasens (1985: 43) n’assaja una definició i assenyala les característiques de les zones de transició: 

“Una àrea de transició és una zona geogràfica de lluita lingüística entre dues o més parles pertanyents a 

diferents entitats dialectals. Entre les parles en consideració sempre n’hi ha una de progressiva (A) de tipus 

innovador i un altra de regressiva i conservadora (B). De fet, mentre que la primera és considerada com 

altament prestigiosa, la segona és tinguda per rústica i localista. En general i de forma prou sistemàtica, la 

varietat de transició sol pertànyer al bloc prestigiós.” 
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generacions joves de parlants. Diverses fonts bibliogràfiques registren casos aïllats 

de [] en lloc de [e] a altres comarques de parla nord-occidental, com ara la Segarra, 

l’Alt Urgell, el Solsonès occidental, l’Urgell i les Garrigues. 

 

 La diversitat de criteris emprats en la divisió geogràfica de la llengua catalana ha 

possibilitat que diferents lingüistes hagin ubicat zones o localitats en un o altre bloc 

dialectal. Així, mossèn Alcover, l’any 1908 (BDLC, IV: 202-204), en delimitar els dos 

blocs, va incloure el Priorat al català occidental. Montoya (1985: 53) considerava que la 

meitat est de la comarca pertanyia al bloc oriental i que la meitat oest s’ubicava en 

l’occidental. Badia i Margarit, en la seva Gramàtica històrica catalana (1981b: 57), 

quan estableix els límits entre els dos blocs dialectals, també inclou aquesta comarca a la 

banda occidental. En l’obra La formació de la llengua catalana, el mateix autor (1981c: 

13) creu que la frontera entre el català occidental i oriental també obeeix a uns factors 

històrics i unes condicions de geografia física:  

 
Si ho volem dir d’una altra manera, i ara tenint en compte tant les conseqüències de 

la geografia física com els resultats de múltiples factors històrics i humans, la 

frontera entre català oriental i català occidental coincideix constantment amb els 

límits comarcals (llevat de la comarca del Solsonès, que es veu creuada pel límit 

dialectal, excepció, però, que confirma la regla), els quals límits comarcals, d’altra 

banda, s’expliquen per raons geogràfiques clares. Així, al nord del Solsonès, la 

Cerdanya és de català oriental, mentre que Andorra i l’Alt Urgell són de 

l’occidental. Al sud de la dita comarca pertanyen a l’oriental Anoia, la Conca de 

Barberà i el Baix Camp, mentre que són de l’occidental la Segarra, l’Urgell, les 

Garrigues i el Priorat. Algunes petites excepcions s’expliquen sempre per elements 

naturals, com és la sortida d’aigües de les llenques de terra que no van amb la resta 

de la comarca.  

 

 Badia i Margarit (1981c: 39) creu també que el caràcter de parlar de transició de 

la comarca del Priorat es pot relacionar amb el fet que, antigament, segons Sanchis 

Guarner (1956a: 163), en aquest territori s’hi va produir “una mescla d’ibers i 

d’indoeuropeus, per tal com era terra on confluïen cossetans, ilergets i ilercavons”:
18

 

 
El límit meridional del català oriental és la mateixa frontera entre ilercavons i 

cossetans (i no oblidem que aquests darrers eren els que més s’havien encreuat amb 

els ibers). Sanchis Guarner pensa que la barreja ètnico-cultural dels cossetans és 

reflectida en el parlar de la comarca del Priorat, on hom enregistra ensems trets 

dialectals orientals i occidentals.
 

 

 Posteriorment, autors com Joan Veny, en la seva obra Els parlars catalans (1982: 

86), ubiquen la comarca del Priorat en el dialecte nord-occidental: 

 
El català nord-occidental comprèn la Ribagorça, el Pallars, Andorra, l’Alt Urgell, la 

Llitera, la Noguera, la meitat occidental del Solsonès, la Segarra, l’Urgell, el Segrià, 

el Baix Cinca, les Garrigues i el Priorat. 

 

 L’obra Coneguem els nostres parlars (Martí i altres 1985: 179) també esmenta el 

Priorat com a part integrant del català nord-occidental: 

 

                                                 
18

 Traduït literalment. 
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L’àrea del català nord-occidental comprèn les comarques següents: la Ribagorça, el 

Pallars, Andorra, l’Alt Urgell i la meitat occidental del Solsonès, corresponents a la 

Catalunya Vella; la Segarra, l’Urgell, el Segrià, el Baix Cinca, les Garrigues i el 

Priorat, a la Catalunya Nova. 

 

 Romi Porredon (1992: 12) també considera els parlars del Priorat inclosos en el 

català nord-occidental: 

 
El català nord-occidental és la varietat de la llengua catalana que es parla a les 

comarques occidentals del Principat: l’Alta Ribagorça, la Baixa Ribagorça, el 

Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la meitat occidental del Solsonès, la 

Segarra, la Noguera, la Llitera, el Segrià, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues, el 

Baix Cinca, la Ribera d’Ebre i el Priorat. 

 

 Solans (1990: 210) i Alegre (1991: 195), en els seus respectius treballs de 

divulgació sobre dialectologia catalana, també inclouen el Priorat en el dialecte nord-

occidental. Navarro (1999: 99), en canvi, ubica la totalitat de la comarca del Priorat 

(exceptuant la Bisbal i Falset) en l’àrea de transició entre el català occidental i l’oriental. 

 D’estudis lingüístics específics sobre la comarca del Priorat, n’hi ha ben pocs. 

Potser el primer treball estrictament lingüístic sobre el Priorat és el realitzat per Joan Bru 

Sanclement, que, amb el títol “Variants de paraulas catalanas recullidas en una excursió 

al Priorat de Scala Dei”, publicava l’any 1887 dins el volumet Folk-lore català (1887: 

152-160). Ramon Violant i Simorra també ens ofereix un magnífic treball etnolingüístic 

en la seva obra Etnografia de Reus i la seva comarca (El Camp, la Conca de Barberà, el 

Priorat), reeditada per l’editorial barcelonina Alta Fulla l’any 1990. L’any 1994 apareix 

el treball d’Albert Manent sobre Els noms populars dels núvols i les boires: Camp de 

Tarragona, el Priorat.  

 Fins a dia d’avui, l’única obra que analitza el conjunt dels parlars prioratins és 

Aproximació geolingüística als parlars del Priorat de Pere Navarro, publicada l’any 

2000 i reeditada el 2012. Com diu el seu autor (Navarro 2000a: 9), aquesta obra és “un 

tast de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Priorat”. Sense 

pretensió de ser un treball exhaustiu, aquest és l’únic estudi que ofereix, per primera 

vegada, informació sobre la totalitat de localitats de la comarca. L’estudi s’acompanya 

d’un total de 72 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i 

lèxiques dels parlars del Priorat. 

 Diversos han estat els treballs dialectològics que han estudiat diferents 

característiques dels parlars d’algunes localitats concretes de la comarca –només cito les 

localitats i els investigadors o els projectes–: la Bisbal de Falset: Cubells (2001a), 

Cubells i Satorra (2003); Cabacés: Vall i Masip (2004); Capçanes: Cabré (1977); Falset: 

Alcover (1908a), DCVB, Flexió verbal (1929); Marçà: Alegre (1980), Martí (1986); 

Margalef: Cubells i Satorra (2003), Martí (1986); Porrera: Alegre (1980); Pradell de la 

Teixeta: Alcover (1908a), Alegre (1980); la Torre de Fontaubella: Alcover (1908a), 

Cabré (1977), Alegre (1980), Martí (1986); Ulldemolins: Cubells i Satorra (2003). 

 Emmarcats dins el conjunt de parlars catalans, Marçà, Margalef i la Torre de 

Fontaubella són les tres localitats que van ser enquestades per a la realització de l’Atles 

Lingüístic del Domini Català, coordinat per la doctora Lídia Pons i pel doctor Joan 

Veny. En concret, Margalef, la Torre de Fontaubella i Marçà representen els punts 

número 123, 126 i 127, respectivament, d’un total de 190 poblacions tingudes en compte 

per a l’elaboració de l’esmentat Atles, del qual ja n’han aparegut vuit volums. 

 D’altres estudis que aporten informació lingüística són els treballs sobre 

onomàstica. En aquest àmbit, la comarca del Priorat és una de les més inventariades de 
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tot el territori català:
19

 Albarca, d’Isabel Llopis; Cabacés, de Vicenç Biete; Cornudella, 

de Ramon Amigó i Joan Bta. Espasa; Gratallops, de Jaume Sabaté; el Lloar, de Jaume 

Sabaté; la Morera, d’Eugeni Perea; Poboleda, de Miquel S. Jassans; Porrera, de Ramon 

Amigó; Pradell de la Teixeta, d’Enric Prats i J. Maria Duran; Siurana, de Ramon 

Amigó; la Torre de Fontaubella, d’Enric Prats; Torroja, de Jaume Sabaté; Ulldemolins, 

de Ramon Amigó i Ramon Pere i la Vilella Alta, de Jaume Sabaté. Es tracta de treballs 

que se centren exclusivament en el camp de l’onomàstica, és a dir, dels noms de lloc –

toponímia– i dels noms de persona –antroponímia– propis dels diferents pobles citats 

anteriorment. En algun d’aquests treballs, també es transcriuen fonèticament els resultats 

recollits, i així descobrim diversos trets sobre la pronúncia dels parlars d’aquests pobles. 

Tot i així, els apartats dedicats a la llengua d’aquestes onomàstiques acostumen a ser 

molt minsos i, alguns, poc rigorosos. Tots coincideixen, però, a assenyalar que la gent 

del Priorat té la percepció que el seu parlar s’assembla més al de Lleida que al de 

Tarragona, encara que aquesta sigui una percepció subjectiva.  
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 La referència completa apareix al capítol de la Bibliografia. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 ZONA ESTUDIADA 
 

 La zona d’estudi d’aquesta tesi doctoral és la comarca geogràfica del Priorat, 

situada, tal com s’ha indicat, al bell mig de la Serralada Prelitoral, a cavall entre el Camp 

de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que limita amb les comarques del Baix Camp, la 

Ribera d’Ebre, les Garrigues i la Conca de Barberà. 

 La investigació duta a terme per a l’elaboració del treball de fi de màster a 

Siurana, entre els anys 2010 i 2011, em va servir per familiaritzar-me amb la gent gran, 

el seu vocabulari, els seus costums, la seva manera de fer i també per habituar-me a 

l’enquesta dialectal i aprendre diferents recursos que més endavant em serien necessaris 

per adquirir algunes aptituds com són el plantejament de qüestions, la definició de 

conceptes o l’extracció de dades. Aquest primer contacte també em va facilitar 

l’aprenentatge del seu parlar per poder adquirir-ne una mínima competència passiva.  

 Les dates de la recollida d’informació del treball de camp de la resta de localitats 

de la comarca van transcórrer entre el juliol de l’any 2011 i el desembre de 2012 per tal 

que l’eix temporal fos el màxim de similar possible. Totes aquelles qüestions que no van 

quedar resoltes es van tornar a preguntar en una segona tanda d’entrevistes, realitzada a 

finals de l’any 2014. Les enquestes es van dur a terme a la totalitat dels 24 nuclis de 

població actualment habitats amb veïns nadius de la localitat. Com ja s’ha dit, l’únic 

poble que no s’ha pogut incloure en aquest estudi és Albarca, que no compta amb cap 

habitant nascut a la localitat que pugui sevir d’informador. Per una qüestió pràctica i 

d’espai, en aquest estudi s’usaran les abreviatures següents: 

 

Bellmunt: Be     els Guiamets: Gu  Porrera: Po 

la Bisbal de Falset: Bi    el Lloar: Ll   Pradell de la Teixeta: Pr 

Cabacés: Ca     Marçà: Mr   Siurana: Si 

Capçanes: Cp     Margalef: Ma  la Torre de Fontaubella: Tf 

Cornudella: Co     el Masroig: Ms  Torroja: To 

Falset: Fa      el Molar: Ml   Ulldemolins: Ull 

la Figuera: Fi     la Morera: Mo  la Vilella Alta: Va 

Gratallops: Gr     Poboleda: Pb  la Vilella Baixa: Vb 

 

 Malgrat la pretensió de ser el màxim de rigorosa possible, aquesta és una tesi que 

no pot ser exhaustiva per diverses raons. Un dels motius és el fet que per recollir la 

totalitat de trets propis d’un o més parlars caldria romandre durant uns quants anys a la 

zona estudiada per conviure amb la seva gent i així poder captar amb detall totes aquelles 

característiques lingüístiques pròpies de la seva parla. Encara que el qüestionari que s’ha 

utilitzat en les enquestes conté al voltant d’unes 4000 preguntes i que les hores de 

recollida de dades són nombroses, sempre hi haurà alguna paraula, algun tret fonètic o 

alguna forma verbal que s’escaparan a l’enquestador. Sovint diferents informants donen 

solucions diverses a una mateixa pregunta i, encara que, quan això passa sempre s’ha 

contrastat la resposta amb un tercer informant, mai es té la seguretat absoluta d’obtindre 

la variant pròpia de la localitat. De ben segur que, quan la gent de la comarca del Priorat 

llegeixin aquest estudi, hi trobaran a faltar aquell mot o potser el significat d’aquella 

paraula no s’ajustarà ben bé al sentit que ells li donen. És per això que vull aclarir que 

tots els errors o desajustaments que es trobin en aquesta tesi són exclusivament 

responsabilitat de l’autor que escriu aquestes paraules.  
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4.2 INFORMANTS 
 

 Seguint la pauta establerta en treballs de dialectologia, l’informant ideal, entre 

altres característiques, ha d’haver nascut a la localitat enquestada i els seus pares –i 

cònjuge, si en té– han de ser procedents, també, del mateix lloc. A la comarca del 

Priorat, on gairebé tots els pobles estan per sota de la xifra de 500 habitants i més de la 

meitat tenen menys de 300 veïns, trobar informants que compleixin aquests requisits és 

cada dia més difícil. És per això que en molts casos el pare, la mare o el cònjuge de la 

persona enquestada no és del mateix poble. Aquest fet, però, lluny de dificultar les 

respostes adequades, va servir per anar comparant les formes pròpies de cada parlar amb 

les formes usades per les localitats del familiar en qüestió. Tal com recomanen els 

manuals de geolingüística, s’ha procurat que totes les persones interrogades hagin viscut 

sempre al poble on van néixer –per evitar interferències d’altres dialectes en el seu 

parlar– i que hagin cursat només els estudis elementals –per tal que el model lingüístic 

de l’escola els hagi influït el mínim possible. Així i tot, la mobilitat i l’intercanvi que 

caracteritza la societat actual fa que cada vegada sigui més complicat aconseguir 

informants ideals. 

 En aquest estudi, s’ha optat per entrevistar més d’un informant per cada localitat, 

fet que permet contrastar les dades amb diferents parlants per obtindre la resposta més 

adequada possible. Pel que fa a l’edat dels entrevistats, s’ha procurat que tots pertanyin a 

les generacions més grans del poble –de cinquanta anys en endavant–, ja que són les que 

conserven millor la llengua històrica. I pel que fa al sexe, s’han enquestat tant homes 

com dones.  

 El primer contacte amb els informants ha estat sempre a través d’algú de la 

comarca que ja els coneixia prèviament. Aquest fet facilitava l’escurçament de la 

distància inicial entre enquestat i enquestador. Totes les entrevistes es van desenvolupar 

amb una gran distensió, superats els primers moments del procés de coneixença mútua, i 

gairebé totes es van dur a terme en domicilis particulars, fet que ajudava l’informant a no 

trobar-se descontextualitzat del seu àmbit familiar i habitual. 

 Els 122 informants que s’han escollit per a realitzar el treball de camp d’aquesta 

tesi són els següents:
20

 

 

Bellmunt del Priorat 

 

- Teresa Alentorn Abelló, 1941, mestressa de casa, pagesa i minera, mare i marit 

naturals de Bellmunt, pare natural del Molar, nivell d’instrucció primària. 

- Joan Bartolomé Folch, 1937, pagès, miner i mecànic, pares naturals de Bellmunt i 

muller natural d’Alquife (Granada), nivell d’instrucció primària. 

- Joaquim Marco Cabré, 1935, miner i transportista, pares i muller naturals de 

Bellmunt, nivell d’instrucció primària. 

- Teresa Perí Picollà, 1934, mestressa de casa i pagesa, mare i marit naturals de 

Bellmunt, pare natural de Gratallops, nivell d’instrucció primària. 
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 A més a més del nom i cognoms dels informants, en aquesta llista s’inclouen l’any de naixement, l’ofici, 

la procedència dels pares i del cònjuge, si és el cas, i el nivell d’instrucció de cadascun d’ells. 
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la Bisbal de Falset 

 

- Joan Amorós Vidal, 1945, pagès i paleta, pare natural de la Bisbal, mare natural 

del Masroig, muller natural de la Vilella Alta, nivell d’instrucció primària. 

- Rosa Masip Ardèvol, 1946, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

la Bisbal, nivell d’instrucció primària. 

- Enric Masip Gorgori, 1943, pastisser, pares naturals de la Bisbal, nivell 

d’instrucció secundària. 

- Francesc Masip Masip, 1941, pagès, dibuixant i pintor, pares i muller naturals de 

la Bisbal, nivell d’instrucció primària. 

- Magdalena Masip Vilella, 1941, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals 

de la Bisbal, nivell d’instrucció primària. 

 

Cabacés 

 

- Joan Macip Bru, 1927, pagès, pares i muller naturals de Cabacés, nivell 

d’instrucció primària. 

- Victòria Masip Vilalta, 1933, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

Cabacés, nivell d’instrucció primària. 

- Vicenç Porqueres Rebull, 1935, pagès i granger, pares i muller naturals de 

Cabacés, nivell d’instrucció primària. 

- Maria Prats Homdedéu, 1922, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals 

de Cabacés, nivell d’instrucció primària. 

- Joan Prats Vellvé, 1932, pagès, pares i muller naturals de Cabacés, nivell 

d’instrucció primària. 

 

Capçanes 

 

- Maria Pena Marco, 1933, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

Capçanes,  nivell d’instrucció primària. 

- Rosalia Pena Quintana, 1929, mestressa de casa, pares i marit naturals de 

Capçanes, nivell d’instrucció primària. 

- Senén Vallès Vidal, 1929, pagès i granger, pares i muller naturals de Capçanes, 

nivell d’instrucció primària. 

- Jaume Barceló Coll, 1933, pagès, pares i muller naturals de Capçanes, nivell 

d’instrucció primària. 

- Maria Pilar Nolla Vernet, 1936, mestressa de casa i pagesa, mare i marit naturals 

de Capçanes, pare natural de Marçà, nivell d’instrucció primària. 

 

Cornudella de Montsant 

 

- Susina Aragonès Mayoral, 1917, mestressa de casa i cosidora, pares naturals de 

Cornudella, nivell d’instrucció primària. 

- Álvaro Busquets Estivill, 1926, pagès, paleta i funcionari de correus, pares i 

muller naturals de Cornudella, nivell d’instrucció primària. 

- Ildefons Gomis Elies, 1921, pagès, pares i muller naturals de Cornudella, nivell 

d’instrucció primària. 

- Hermínia Pallejà Carranza, 1929, mestressa de casa, pagesa i pastissera, pare i 

marit naturals de Cornudella, mare natural de Duesaigües, nivell d’instrucció 

primària. 
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- Generosa Torné Pallejà, 1924, mestressa de casa, pagesa i botiguera, pares i marit 

naturals de Cornudella, nivell d’instrucció primària. 

- Mercè Viñes Bernat, 1936, mestressa de casa, pare natural de Cornudella, mare 

natural dels Torms, marit natural de la Bisbal de Falset, nivell d’instrucció 

primària. 

- Maria Saperas Domingo, 1936, mestressa de casa i pagesa, mare i marit naturals 

de Cornudella, pare natural d’Ulldecona, nivell d’instrucció primària. 

- Josefina Saperas Domingo, 1941, mestressa de casa i pagesa, mare i marit 

naturals de Cornudella, pare natural d’Ulldecona, nivell d’instrucció primària. 

- Magda Sas Estivill, 1933, mestressa de casa i cosidora, mare i marit naturals de 

Cornudella, pare natural de la Bisbal de Falset, nivell d’instrucció primària. 

 

Falset 

 

- Carme Muntés Serra, 1934, mestressa de casa i botiguera, pare i marit naturals de 

Falset, mare natural de Cabacés, nivell d’instrucció primària. 

- Pere Pi Ferré, 1941, paleta i conserge, pare i muller naturals de Falset, mare 

natural de Garcia, nivell d’instrucció primària. 

- Jaume Sabaté Sanahuges, 1932, pagès, electricista i fontaner, pares i muller 

naturals de Falset, nivell d’instrucció primària. 

- Dolors Pi Llobera, 1942, botiguera, pare i marit naturals de Falset, mare natural 

de Masboquera, nivell d’instrucció primària. 

- Lluís Pallejà Vallès, 1941, perruquer, mare i muller naturals de Falset, pare 

natural de Capçanes, nivell d’instrucció primària. 

 

la Figuera 

 

- Maria Anguera Bargalló, 1937, mestressa de casa i pagesa, pare natural de la 

Figuera, mare natural de la Vilella Baixa, marit natural de Cuenca, nivell 

d’instrucció primària. 

- Maria Bartolomé Abelló, 1947, cuinera i pagesa, pares i marit naturals de la 

Figuera, nivell d’instrucció secundària 

- Carme Cubells Abelló, 1933, mestressa de casa i cosidora, pares i marit naturals 

de la Figuera, nivell d’instrucció primària. 

- Albert Llorens Mestre, 1948, pagès i restaurador, pare i muller naturals de la 

Figuera, mare natural de la Vilella Baixa, nivell d’instrucció primària. 

 

Gratallops 

 

- Joaquim Borràs Llorens, 1931, pagès, mare i muller natural de Gratallops, pare 

natural de la Morera, nivell d’instrucció primària. 

- Jaume Ferré Balsells, 1933, pagès i transportista, pares i muller naturals de 

Gratallops, nivell d’instrucció primària. 

- Rosa Madico Piqué, 1931, mestressa de casa i cosidora, pares naturals de 

Gratallops, nivell d’instrucció primària. 

- Òscar Ripoll Cubells, 1944, pagès i empleat de banca, pares naturals de 

Gratallops, muller natural de Torroja, nivell d’instrucció primària. 
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els Guiamets 

 

- Teresa Perpinyà Castellví, 1933, mestressa de casa, pagesa i cosidora, pares 

naturals dels Guiamets, marit natural de Tàrrega, nivell d’instrucció primària. 

- Francisco Vallès Sales, 1935, pagès, pare i muller naturals dels Guiamets, mare 

natural de Rasquera, nivell d’instrucció primària. 

- Francesc Castellví Pallejà, 1932, pagès i cambrer, pares naturals dels Guiamets, 

muller natural d’Alforja, nivell d’instrucció primària. 

- Joana Giné Giné, 1938, pagesa i mestressa de casa, pares i marit naturals dels 

Guiamets, nivell d’instrucció primària 

 

el Lloar 

 

- Teresa Gibert Gibert, 1926, mestressa de casa i modista, pares i marit naturals del 

Lloar, nivell d’instrucció primària. 

- Fernando Jardí Bartolomé, 1927, pagès, pares i muller naturals del Lloar, nivell 

d’instrucció primària. 

- Adolfo Tarragó Llurba, 1922, pagès, pares i muller naturals del Lloar, nivell 

d’instrucció primària. 

- Primitiva Llorens Escoda, 1949, pagesa, pares i marit naturals del Lloar, nivell 

d’instrucció secundària. 

- Àngel Sentís Llop, 1949, pagès i jardiner, pare i muller naturals del Lloar, mare 

natural de Nonasp, nivell d’instrucció secundària. 

 

Marçà 

 

- Josep Barceló Rojals, 1940, pagès, pares naturals de Marçà, nivell d’instrucció 

primària. 

- Anton Pallejà Piqué, 1921, comptable, mare i muller naturals de Marçà, mare 

natural de Capçanes, nivell d’instrucció primària. 

- Rosa Pellicer Aguiló, 1923, pagesa i mestressa de casa, marit i mare naturals de 

Marçà, pare natural de Ginestar, nivell d’instrucció primària. 

- Roser Domènech Piqué, 1935, pagesa i modista, pares i marit naturals de Marçà, 

nivell d’instrucció primària. 

- Josep Maria Salsench Vergés, 1931, pagès i paleta, mare i muller naturals de 

Marçà, pare natural de Falset, nivell d’instrucció primària. 

 

Margalef 

 

- Àngela Bausà Pasqual, 1930, mestressa de casa, pares i marit naturals de 

Margalef, nivell d’instrucció primària. 

- Javier Miró Ginesta, 1925, pagès, pares i muller de Margalef, nivell d’instrucció 

primària. 

- Josep Pasqual Domingo, 1933, pagès, cambrer i treballador de banca, pares i 

muller naturals de Margalef, nivell d’instrucció secundària. 

- Josep Perelló Manuel, 1928, pagès, pares i muller naturals de Margalef, nivell 

d’instrucció primària. 

- Montserrat Perelló Tarragó, 1932, mestressa de casa, pare i marit de Margalef, 

mare natural de Duesaigües, nivell d’instrucció primària. 
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- Miquel Tarragó Vallverdú, 1934, pagès, pares i muller naturals de Margalef, 

nivell d’instrucció primària. 

- Ramon Vilà Bru, 1937, pagès, pare i muller naturals de Margalef, mare natural de 

Cabacés, nivell d’instrucció primària. 

- Júlio Vilà Pasqual, 1928, pagès, pares i muller naturals de Margalef, nivell 

d’instrucció primària. 

 

el Masroig 

 

- Pilar Aragonès Guiu, 1927, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals del 

Masroig, nivell d’instrucció primària. 

- Josep Munté Crusat, 1926, pagès i paleta, pares i muller naturals del Masroig, 

nivell d’instrucció primària. 

- Isabel Crusat Pena, 1942, cuinera, mestressa de casa i pagesa, pares i marit 

naturals del Masroig, nivell d’instrucció primària. 

- Josep Munté Pena, 1945, pagès, pares naturals del Masroig, muller natural de 

Falset, nivell d’instrucció primària. 

 

el Molar 

 

- Dolors Anguera Llorens, 1936, perruquera, pares naturals del Molar, marit 

natural dels Guiamets, nivell d’instrucció primària. 

- Manelic Castellví Vidiella, 1934, pagès, miner i ferrer, pare i muller naturals del 

Molar, mare natural de Garcia, nivell d’instrucció primària. 

- Conrado Escoda Salvadó, 1923, pagès, pastisser i pintor, mare i muller naturals 

del Molar, pare natural del Lloar, nivell d’instrucció primària. 

- Rosa Serres Lleberia, 1921, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals del 

Molar, nivell d’instrucció primària. 

 

la Morera de Montsant 

 

- Ramona Borràs Porqueres, 1927, mestressa de casa i pagesa, pares naturals de la 

Morera, marit natural de Reus, nivell d’instrucció primària. 

- Benito Porqueres Artigas, 1928, pagès, pare natural de la Morera, mare natural de 

Poboleda, muller natural de Cornudella, nivell d’instrucció primària. 

- Ramon Sabaté Musté, 1932, pagès, pares i muller naturals de la Morera, nivell 

d’instrucció primària. 

- Juanita Figueres Porqueres, 1945, mestressa de casa i pagesa, pares i marit 

naturals de la Morera, nivell d’instrucció primària. 

 

Poboleda 

 

- Teresa Casas Gorga, 1927, mestressa de casa, pagesa i modista, pares i marit 

naturals de Poboleda, nivell d’instrucció primària. 

- Maria Dolors Cubells Rocamora, 1946, mestressa de casa, pagesa i botiguera, 

pares i marit naturals de Poboleda, nivell d’instrucció primària. 

- Joan Doix Estrems, 1926, pagès, pares i muller naturals de Poboleda, nivell 

d’instrucció primària. 
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- Maria Teresa Estrems Llaberia, 1929, mestressa de casa, pagesa i perruquera, 

pares naturals de Poboleda, marit natural de Cabacés, nivell d’instrucció 

primària. 

- Mario Ratés Bartolomé, 1944, pagès, pare i muller naturals de Poboleda, mare 

natural de Bellmunt, grau d’instrucció primària. 

- Encarna Viñes Ossó, 1934, mestressa de casa i pagesa, pares naturals de 

Poboleda, marit natural de la Morera, grau d’instrucció primària. 

 

Porrera  

 

- Pepita Domènech Vaquer, 1930, mestressa de casa, pares i marit naturals de 

Porrera, nivell d’instrucció primària. 

- Joaquim Montané Vall, 1935, pagès, pares i muller naturals de Porrera, nivell 

d’instrucció primària. 

- Bonaventura Olèstia Vaqué, 1932, pagès i paleta, pares naturals de Porrera,  

muller natural de Reus, nivell d’instrucció primària. 

- Maria Carme Peirí Eduard, 1932, pagesa i cosidora, pares i marit naturals de 

Porrera, nivell d’instrucció primària. 

- Carme Rabascall Asens, 1929, pagesa i cosidora, pares i marit naturals de 

Porrera, nivell d’instrucció primària. 

- Carme Sánchez Ferré, 1945, pagesa i cosidora, mare i marit naturals de Porrera, 

pare natural de Màlaga, nivell d’instrucció primària. 

- Josep Vall Anguera, 1934, pagès, pares i muller naturals de Porrera, nivell 

d’instrucció primària. 

- Joan Ventura Bargalló, 1929, pagès, pares i muller naturals de Porrera, nivell 

d’instrucció primària. 

 

Pradell de la Teixeta 

 

- Josep Beltran Cabré, 1937, granger, paleta i matarife, pares naturals de Pradell, 

muller natural de Riudecols, nivell d’instrucció primària. 

- Marta Cabré Just, 1915, mestressa de casa, cuinera i minyona, pares naturals de 

Pradell, marit natural de la Bisbal de Falset, nivell d’instrucció primària. 

- Emília Martí Cabré, 1943, mestressa de casa i pagesa, mare i marit naturals de 

Pradell, pare natural de la Bisbal de Falset, nivell d’instrucció primària. 

- Mariano Just Guasch, 1931, pagès, muller i pare naturals de Pradell, mare natural 

de Vilanova d’Escornalbou, nivell d’instrucció primària. 

- Daniela Trilles Rovira, 1943, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

Pradell, nivell d’instrucció primària. 

 

Siurana 

 

- Montserrat Marsal Bodro, 1931, mestressa de casa i pagesa, pares naturals de 

Siurana, marit natural de la Febró, nivell d’instrucció primària. 

- Maria Martorell Aragonès, 1920, mestressa de casa i modista, pares naturals de 

Cornudella, marit natural de la Febró, nivell d’instrucció primària. 

- Ivo Roig Oliver, 1930, pastor, cuiner i pagès, pare natural de Siurana i mare 

natural de la Febró, nivell d’instrucció primària. 

- Ramon Roig Oliver, 1925, pastor, pagès i carboner, pare natural de Siurana i 

mare natural de la Febró, nivell d’instrucció primària. 
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la Torre de Fontaubella 

 

- Maria Rofes Nomen, 1930, mestressa de casa, pare i marit naturals de la Torre, 

mare natural de Miravet, nivell d’instrucció primària. 

- Teresa Sabaté Rofes, 1925, mestressa de casa i cosidora, pares i marit naturals de 

la Torre, nivell d’instrucció primària. 

- Joan Sabaté Sabaté, 1926, pagès, pares naturals de la Torre, muller natural de 

Pradell de la Teixeta, nivell d’instrucció primària. 

- Marcel Siurana Salsench, 1919, pagès, pares i muller naturals de la Torre, nivell 

d’instrucció primària. 

 

Torroja de Priorat 

 

- Maria del Carme Pallejà Nogués, 1930, mestressa de casa i pagesa, pares naturals 

de Torroja, grau d’instrucció primària. 

- Joan Pàmies Aixalà, 1941, pagès i pastor, pares naturals de Torroja, grau 

d’instrucció primària. 

- Teresa Maria Pàmies Aixalà, 1949, mestressa de casa i cosidora, pares i marit 

naturals de Torroja, grau d’instrucció primària. 

- Joaquim Perí Viñes, 1942, farmacèutic, pares i muller naturals de Torroja, estudis 

universitaris (farmàcia).
21

 

- Maria Vall Cabré, 1942, mestressa de casa i administrativa, pares naturals de 

Torroja, marit natural de la Morera, nivell d’instrucció primària. 

  

Ulldemolins 

 

- Pau Casals Monlleó, 1930, pagès i cambrer, pares naturals d’Ulldemolins, nivells 

d’instrucció primària. 

- Ramon Dalmau Borrull, 1941, pagès, pares i muller naturals d’Ulldemolins, 

nivell d’instrucció primària. 

- Loreto Espasa Piñol, 1943, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals 

d’Ulldemolins, nivell d’instrucció primària. 

- Martina Freixes Pujol, 1937, mestressa de casa i modista, pare i marit naturals 

d’Ulldemolins, mare natural de Bellaguarda, nivell d’instrucció secundària. 

- Domingo Nogués Borràs, 1932, pagès, pares i muller naturals d’Ulldemolins, 

nivell d’instrucció primària. 

 

la Vilella Alta 

 

- Joana Ardèvol Bonet, 1935, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

la Vilella Alta, nivell d’instrucció primària. 

- Prisca Bonet Escoda, 1941, pagesa, cosidora i secretària, pares naturals de la 

Vilella Alta, marit natural de Poboleda, nivell d’instrucció secundària. 

- Lluís Serres Masip, 1929, pagès i paleta, pares i muller naturals de la Vilella Alta, 

nivell d’instrucció primària. 

                                                 
21

  Tot i que aquest  informant té estudis superiors, la valoració del patrimoni cultural del seu poble, inclòs 

el lingüístic, l’ha portat a ser un dels organitzadors dels Jocs Florals de Torroja del Priorat que se celebren 

anualment, i, per tant, va ser una ajuda per obtindre moltes de les solucions lingüístiques requerides de 

Torroja. 
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- Teresa Rocamora Neta, 1945, mestressa de casa i pagesa, pares i marit naturals de 

la Vilella Alta, nivell d’instrucció primària. 

- Pepita Salat Serres, 1929, mestressa de casa i pagesa, pares naturals de la Vilella 

Alta, marit natural de Barcelona, nivell d’instrucció primària. 

 

la Vilella Baixa 

 

- Maria Juncosa Sabaté, 1944, mestressa de casa i pagesa, pares naturals de la 

Vilella Baixa, nivell d’instrucció primària. 

- Lola Mestre Peris, 1930, mestressa de casa i botiguera, pares i marit naturals de la 

Vilella Baixa, nivell d’instrucció primària. 

- Josep Sabaté Vallès, 1945, pagès i músic, pares naturals de la Vilella Baixa, 

nivell d’instrucció primària. 

- Jovita Sabaté Vallès, 1949, mestressa de casa, pares naturals de la Vilella Baixa, 

marit natural de la Figuera, nivell d’instrucció primària.  

- Jaume Sabaté Vellvé, 1930, pagès, pares i muller naturals de la Vilella Baixa, 

nivell d’instrucció primària. 

 

  En les més de 200 entrevistes van aparèixer molts comentaris dels informants, 

alguns dels quals feien referència a consideracions de pura lògica de preguntes i 

respostes, d’altres a la consciència de canvis lingüístics, uns altres de gran sorpresa per la 

informació que se’ls requeria... Així, en relació als diferents parlars del Priorat i de fora 

de la comarca, alguns informants s’expressaven de la següent manera: 

 

- Joan Prats, Cabacés: Això [el mot rent] ja li han dit amb un antre poble, no? Però 

si passa l’Ebro ja li diran diferent. O d’aquí a la Bisbal ja pronuncien diferent de 

nantros. 

 

- Victòria Masip, Cabacés: A la Figuera parlen molt amb la o, porò naltros també 

hi parlem una mica. 

 

- Victòria Masip, Cabacés: En lo deje tenim algo de com parlen a Lleida perquè 

alguna vegada que ham ’nat d’excursió m’han preguntat si era de Lleida. Jo dic 

que no, que som de la província de Tarragona però som molt prop de Lleida. 

 

- Ildefons Gomis, Cornudella: Aquí parlaven d’una manera i a Poboleda d’una 

antra. A Poboleda fan servir mès la a. I aquí fem servir la e. I a Prades també 

tenen una antra pronunciació i a Lleida també en tenen una antra. Allà dalt per 

dir “no baixis” diuen “no baixos”, “no ho faços, ni pujos”. Tenen aquet 

vocabulari. 

 

- Teresa Perpinyà, els Guiamets: Aquí als Guiamets sempre s’ha dit trumfes. Jo 

vaig anar amb un poble, a Garcia, que hi tinc família, i deien trumfos. I un dia la 

meva tia em va dir: “Vés baix i puge’m trumfos”. I jo vaig anar baix amb un 

quarto i estava tot ple de trumfes i jo allí plantada sense sapiguer que havia 

d’agafar. I la tia Teresina: “Que no puges?”. I jo li dic: “És que no sé que són 

trumfos”. I les tenia allà davant! 

 

- Júlio Vilà, Margalef: A Lleida parlen més en la e i aquí més en la a. 
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- Ramona Borràs, la Morera: A Cornudella fan anar la e i a Poboleda, la o. I aquí 

parlem mès natural, no fem res fort. 

 

- Ivo Roig, Siurana: A Siurana parlem mès amb la e; en canvi, a Poboleda fan 

anar mès la o. 

 

- Montserrat Marsal, Siurana: A cada puesto se parle diferent, cap a la part de 

Lleida i cap a la part del riu diuen paraules molt diferentes.  

 

 Pel que fa a la consciència lingüística, la majoria d’informants tenen la idea que 

la varietat de llengua que ells parlen no és del tot correcta o no s’ajusta prou bé a la 

norma, o al que s’intueix que pot ser la norma: 

 

- Ildefons Gomis, Cornudella: I tu perquè em preguntes tot això?  

-  Enquestador: Perquè estudio la manera de parlar d’aquí a Cornudella.  

- Ildefons Gomis, Cornudella: Ah! És clar! Perquè al millor un català verdader de 

Barcelona t’ho dirà diferent d’aquí. 

 

- Ildefons Gomis, Cornudella: Tinc les memòries escrites, més de 80 pàgines 

escrites en català. Bueno, amb lo meu català. 

 

- Joaquim Borràs, Gratallops: Naltros parlem lo català però venim del castellà 

perquè diem cenicero, enxufe, arcoiris... 

 

- Teresa Casas, Poboleda: Aquí en diem petxines però ara té un antre nom... Ara 

en diuen cloïses perquè és més català. 

 

- Teresa Casas, Poboleda: Ara la gent ja no parle com abans, s’ha millorat una 

mica. 

 

- Encarna Viñes, Poboleda: Abans aquí teníem un enraonar gros. 

 

- Maria Rofes, la Torre de Fontaubella: Ara ja no fem anar tant la o; feio, venio, 

anavo. Però a la Ribera [d’Ebre] encara ho fan anar, perquè una parenta meva 

sempre la feia anar. Parlava més lleig que naltros. Naltros ara ja diem anava, 

venia. 

 

- Martina Freixes, Ulldemolins: Ara això del parlar ho ham canviat una mica. 

 

- Josep Sabaté, la Vilella Baixa: Nantros lo català lo parlem molt raro. No el 

parlem tal com és, ni pensaments! Lo català vertader és cap a dalt a Girona. 

 

D’altra banda, però, alguns informants defensen la seva varietat idiomàtica i se’n 

senten orgullosos: 

 

- Joan Prats, Cabacés: Aquí parlem català autèntic. A TV3 diuen Jaum[a] i no, és 

Jaum[e], escrit i llegit. 

 

- Enquestador: D’on surten les móres?  

- Generosa Torné, Cornudella: Dels abartrers.  
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- Amiga de l’informant, Barcelona: Esbarzers.  

- Generosa Torné, Cornudella: No, no! Abartrers. Nantros ho diem en català. 

 

- Jaume Sabaté, Falset: Els de Barcelona vénen aquí i diuen: “quina aiga més 

bona”. Qué collons! És aigua! 

 

- Ramon Dalmau, Ulldemolins: Si no conservem lo nostre parlar, d’aquí a quatre 

dies tots serem de “cal fanga”, tots parlarem com a Barcelona. 

 

- Ramon Dalmau, Ulldemolins: Per naltros això és arena però la meva filla petita 

diu sorra. I jo li dic sorra és una guineu! 

 

- Prisca Bonet, la Vilella Alta: Naltros no ho ham dit mai vegés, això ho diem 

perquè ho diuen a la tele, aquí al poble sempre s’ha dit veigués. 

 

 En ocasions, algunes de les il·lustracions que acompanyaven les preguntes no 

agradaven a l’informant i aquest no se n’estava de comunicar-ho a l’enquestador: 

 

-  Joan Prats, Cabacés: Això està molt mal pintat. 

 

- Ildefons Gomis, Cornudella: [Mirant una foto d’una planta] No t’ho puc dir 

perquè no ho vei bé. Això si fóssim al terreno sí que t’ho diria. 

 

- Ramon Roig, Siurana: Això és una toronja? No, no, això no ho és una toronja. 

No es veu bé aqueta foto. 

 

- Monserrat Marsal, Siurana: No es veu massa bé lo que és! 

 

- Joan Pàmies, Torroja: Això està molt mal dibuixat. Lo que ha fet aquet dibuix 

[d’una sènia] no sap ni lo que és una sénia. Potser n’ha sentit parlar però no 

n’ha vist mai cap. 

 

- Joan Pàmies, Torroja: És que aquet que fot aquetos dibuixos, pobret, no en té ni 

idea. Les enyes estan ben fetes però no tenen que estar damunt del banc perquè 

farien nosa per a treballar! 

 

 Un dels apartats més feixucs d’enquestar és la morfologia verbal. De vegades, 

quan es preguntava per algun temps verbal concret, les respostes dels informants eren 

d’allò més divertides i lògiques al mateix temps: 

 

- Victòria Masip, Cabacés: [Quan se li preguntava la primera persona del present 

de subjuntiu del verb morir] Ell vol que jo me mora. Ui! Això és molt sèrio, eh? 

 

- Maria Prats, Cabacés: [Quan se li preguntava la primera persona del futur del 

verb estar] Avui he estat amb ell i demà... Demà no ho sé! 

 

- Ildefons Gomis, Cornudella: [Després de preguntar-li la primera persona del 

present d’indicatiu del verb néixer, burlant-se’n] Jo neixo vol dir que ja has sortit 

del forat. Quan treus lo cap dius: jo neixo! [Després de preguntar-li la primera 

persona del futur d’indicatiu del verb néixer] Demà naixerè... No pot ser això! 
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Com que tu encara no ets al món, no ho pots dir això! Ara que ho digui un altre 

sí! Demà naixaràs. 

 

- Julio Vilà, Margalef: [Quan se li preguntava la primera persona del present de 

subjuntiu del verb morir] Ell vol que jo me mora, però jo no tinc cap intenció de 

morî’m encara! 

 

- Ramon Dalmau, Ulldemolins: [Preguntant la 1a i 2a persona del plural del 

condicional del verb dir] Naltros diríom això.  

- Enquestador: I valtros?  

- Ramon Dalmau, Ulldemolins: Oh! Jo no sé que diríou valtros! 

 

 Malgrat ser un estudi lingüístic, s’ha intentat relacionar en aquesta tesi tots els 

aspectes etnolingüístics col·laterals. Entre d’altres, s’han recollit algunes tradicions 

explicatives (Oriol 2002: 79), com la que explica la Dolors Anguera del Molar: 

 
Quan Nostre Sinyor va crear el món i va anar per aquets móns de Déu va dir a 

tothom com teníem de parlar. Va marxar del Molar, va dir, valtros parleu així. I 

naltros parlem com mos va dir Nostre Sinyor. I quan va arribar a Garcia va 

passar de llarg i va creuar el riu sense dî’ls-hi res. I la gent del poble el van 

cridar: “Nostre Sinyor! I naltros com tenim de parlar?” I Nostre Sinyor va dî’ls-

hi: “Parleu com vulgueu.” Però com que Nostre Sinyor ja estava lluny, a l’altre 

costat del riu, els de Garcia van entendre “Parlau com vulgau.” I així parlen! 

 

També s’han recollit algunes etimologies populars com, per exemple, la que 

explica l’Ildefons Gomis de Cornudella sobre l’origen del nom del poble:  

 
La comtessa del comtat de Prades va baixar als boscos de Cornudella per fer 

una caceria i es va perdre. I va tocar el corn, i els cavallers van dir: “Mira! Lo 

corn d’ella.” I d’aquí ve el nom de Cornudella. 

 

Una de les fórmules rimades que s’han recollit a gairebé tots els pobles del 

Priorat, que fa referència a quatre pobles de la comarca és la següent: 

 

La Figuera n’és molt alta, 

Cabacés molt amagat, 

la Bisbal dalt d’una roca 

i Margalef en un forat. 

 

 Incloem en aquest apartat els qualificatius, generalment de caire despectiu, amb 

què són coneguts a la comarca (sobretot pels pobles veïns) els habitants d’un lloc. El 

caràcter burlesc i satíric d’aquests gentilicis, fa que siguin voluntàriament desconeguts 

en el poble on s’apliquen. 

 Abunden els noms d’animal (raboses, fardatxos, lluerts, roquerols...) i els 

adjectius (bocamolls, llèpols, guapos, bojos...). Tot i no ser exhaustiva del tot, la relació 

següent és bastant completa: 
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A Bellmunt, presumits.    A Marçà, manos. 

A Cabacés, bocamolls.    A Marçà, geperuts. 

A Capçanes, bonitos.    A Marçà, aguineus 

A Capçanes, draps dolents/pudents.  Al Masroig, tetos. 

A Cornudella, cornuts.    Al Masroig entossudits. 

A Falset, falsos.    Al Molar, fardatxos. 

A Falset, set vegades falsos.   Al Molar, triganers. 

A la Figuera, llèpols.    A la Morera, els moros. 

Als Guiamets, lleganyosos.   A Siurana, roquerols. 

Als Guiamets, banyuts.    A la Torre, raboses. 

Als Guiamets, la gitanada.   A Torroja, la gent boja. 

A Gratallops, los de la política.   A Ulldemolins, ceballots. 

Al Lloar, los bastaixos.     A la Vilella Alta, ventosos. 

Al Lloar, lluerts.    A la Vilella Baixa, raboses. 

 

4.3 QÜESTIONARI 
 

 Per a fer les enquestes del treball de camp d ’aquest estudi s’ha fet servir un 

qüestionari que ha ajudat a conduir la conversa amb els informants i a agilitzar la 

recollida de material. Aquest qüestionari està basat en el de l’Atles lingüístic del domini 

català, però amb algunes modificacions del doctor Pere Navarro que fan que s’adapti 

millor a les peculiaritats de cada zona. Tot i que s’ha anat seguint l’ordre de les 

preguntes, l’enquesta esdevé una conversa semidirigida, que ajuda, tal com indica 

Cubells (2009, I: 50), “a superar la formalitat inicial de la trobada entre enquestador i 

enquestat i permet que l’informant s’expressi en un nivell de llenguatge poc formal, 

imprescindible en aquest cas, perquè es volen enquestar les varietats col·loquials [...]”. 

Cada vegada que apareixia una acció que indicava, per exemple, una feina de casa, 

l’informant era requerit perquè expliqués com es feia. Això va permetre recopilar gran 

quantitat de textos, una mínima mostra dels quals és oferta en el capítol “Antologia de 

textos” d’aquesta tesi. A més, qualsevol acte de comunicació va ser aprofitat per recollir 

informació lingüística valuosa. Un dels suports que van facilitar enormement la tasca del 

qüestionari, van ser dos àlbums de dibuixos i fotografies, confeccionats pel doctor Pere 

Navarro, que permetien identificar moltes de les entrades de l’enquesta sense necessitat 

de recórrer a les descripcions. 

 El qüestionari, ordenat per camps semàntics, presenta la següent distribució: 

 

1. El camp i els cultius    267 qüestions 

2. Indústries relacionades amb l’agricultura 

La vinya       82       ‘‘ 

L’oliver       69            ‘‘ 

El blat        55            ‘‘ 

3. Els vegetals 

Les verdures       60            ‘‘ 

Plantes, arbustos, bolets     99       ‘‘ 

Les fruites       67            ‘‘ 

Els arbres        75       ‘‘ 

4. Els animals domèstics      91            ‘‘ 

5. La vida pastoral     142       ‘‘ 

6. Animals vertebrats i invertebrats   168            ‘‘ 

7. El temps. Les estacions de l’any   114       ‘‘ 

8. Noms topogràfics       70            ‘‘ 
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9. Els oficis        90            ‘‘ 

10. El cos humà     270        ‘‘ 

11. La casa      391       ‘‘ 

12. El vestit        95       ‘‘ 

13. La família i cicle de la vida   106        ‘‘ 

14. Les festes religioses      98            ‘‘ 

15. La mar         50            ‘‘ 

16. Els jocs        62       ‘‘ 

17. Morfologia verbal             1.435            ‘‘ 

18. Sintaxi          7            ‘‘ 

Total de qüestions             3.963           ‘‘ 

 

 Pràcticament s’ha seguit el qüestionari en la seva totalitat, però, sovint, s’ha 

modificat posteriorment amb algunes addicions (que no hi són incloses) o amb certes 

supressions (de mots que es consideren no pertinents). 

 Les preguntes referides als nivells fonètic i de morfologia nominal estaven 

incloses i repartides al llarg de l’enquesta. Les qüestions sobre morfologia verbal, un dels 

apartats més feixucs d’enquestar, també s’alternaven amb les d’altres nivells lingüístics, 

per mirar d’atenuar el cansament que provocaven en els informants. El mateix passava 

en l’apartat de sintaxi, la brevetat del qual es deu a la dificultat d’enquestar de manera 

satisfactòria trets sintàctics. Tanmateix es va confeccionar un petit qüestionari per poder 

recollir algunes poques característiques sintàctiques dels parlars del Priorat. La 

complexitat que suposa enquestar qüestions morfològiques i sintàctiques ha fet que en 

algunes ocasions s’hagi recorregut a la traducció del castellà per obtindre de manera 

ràpida la resposta desitjada.  

 Tot i que durant la recollida de dades, s’anotaven els resultats –transcrits 

fonèticament– en el mateix moment de l’entrevista, també es van enregistrar amb una 

gravadora digital Sony ICD-UX200, fet que va permetre a l’enquestador poder repassar 

el material tantes vegades com va caldre. El nombre total d’hores enregistrades oscil·la 

al voltant d’unes 15 per localitat. Això fa que, multiplicades per 24 pobles, doni un 

resultat d’unes 360 hores d’entrevistes, aproximadament. Les sessions d’entrevista per 

cada informant duraven unes dues o tres hores i totes han estat realitzades exclusivament 

per l’autor d’aquest estudi. 

 El treball de camp va representar un procés d’aprenentatge personal difícil de 

descriure si no s’ha experimentat en primera persona. Després de les nombroses i 

valuoses hores d’entrevistes, l’enquestador, quan torna al Priorat, sap que cada arbre, 

arbust i planta que l’envolta té un nom concret, que aquell núvol que treu el nas per 

darrere de Montsant s’anomena d’una manera determinada o que no és el mateix el vi 

blanc que el vin blanc. La satisfacció que produeix adquirir tots aquests coneixements de 

la mà de la saviesa natural de la gent gran no té preu.   

 Aquest estudi geolingüístic dels parlars del Priorat s’ha completat amb una 

representació cartogràfica del material recollit que conforma un microatles lingüístic de 

la comarca (Atles lingüístic del Priorat, ALPri). S’han cartografiat tots aquells fenòmens 

que presenten un mínim de dues solucions diferents. Tots els mapes confeccionats són 

sintètics –indiquen, en color, les àrees corresponents a cada variant– excepte el 4/567 

que és un mapa de símbols. Els mapes estan organitzats igual que els diferents capítols 

de la tesi, això és: fonètica, morfologia (nominal i verbal), sintaxi, lèxic i conclusions. La 

numeració que es troba dels mapes al llarg de la tesi no és del tot correlativa degut al fet 

que un mateix mapa pot tindre, per exemple, un interès fonètic i lèxic alhora; aquest 

mapa, doncs, apareixerà en els dos apartats corresponents (fonètica i lèxic) amb una sola 
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numeració. Cada mapa conté dos números separats per una barra inclinada: el primer 

número indica el capítol al qual correspon l’entrada i el segon, el número de mapa.  

 L’Atles lingüístic del Priorat ve presentat en el CD que s’adjunta a aquesta tesi, 

que conté un total de 966 mapes que s’organitzen en les 5 carpetes i 22 subcarpetes 

següents: 

 

 Carpeta 1: Fonètica 

  Carpeta 1.1: Vocalisme tònic (31 mapes) 

  Carpeta 1.2: Vocalisme àton (71 mapes) 

  Carpeta 1.3: Consonantisme (45 mapes) 

  Carpeta 1.4: Altres fenòmens fonètics (51 mapes) 

 Carpeta 2: Morfologia 

  Carpeta 2.1: Morfologia nominal (65 mapes) 

  Carpeta 2.2: Morfologia verbal (90 mapes) 

 Carpeta 3: Sintaxi (2 mapes) 

 Carpeta 4: Lèxic 

  Carpeta 4.1: El camp i els cultius (67 mapes) 

  Carpeta 4.2: Indústries relacionades amb l’agricultura (46 mapes) 

  Carpeta 4.3: Els vegetals (74 mapes) 

  Carpeta 4.4: Els animals domèstics (30 mapes) 

  Carpeta 4.5: La vida pastoral (10 mapes) 

  Carpeta 4.6: Els animals vertebrats i invertebrats (66 mapes) 

  Carpeta 4.7: El temps. Les estacions de l’any (29 mapes) 

  Carpeta 4.8: Noms topogràfics (13 mapes) 

  Carpeta 4.9: Els oficis (16 mapes) 

  Carpeta 4.10: El cos humà (67 mapes) 

  Carpeta 4.11: La casa (87 mapes) 

  Carpeta 4.12: El vestit (23 mapes) 

  Carpeta 4.13: La família: cicle de la vida (27 mapes) 

  Carpeta 4.14: Les festes religioses (17 mapes) 

  Carpeta 4.15: El mar (6 mapes) 

  Carpeta 4.16: Els jocs  (17 mapes) 

 Carpeta 5: Conclusions (16 mapes) 

 

 La majoria de mapes inclosos en la carpeta 5 (Conclusions) ja no són sintètics, 

sinó que representen les diferents solucions a través d’isoglosses. En l’Annex 2 s’inclou 

l’índex d’entrades cartografiades i en l’Annex 3, les instruccions per al maneig del CD 

per poder obrir i consultar sense problemes tots els mapes. El CD també inclou la carpeta 

6, que conté els àudios dels textos del capítol 6. Els mapes de conclusions també es 

troben impresos en l’Annex 1. 
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5. TRANSCRIPCIÓ 
 

 La transcripció fonètica utilitzada en aquesta tesi es basa en l’Alfabet Fonètic 

Internacional –AFI. L’inventari de sons que es relaciona tot seguit remet a exemples que 

apareixen en aquest estudi. 

 

 i vocal palatal tancada     judici, vi 

 e vocal palatal semitancada    pedra, sense 

  vocal palatal semioberta    divendres, terra 

 a vocal medial oberta     pa, cantar 

  vocal medial oberta velaritzada   boca, feia
22

 

  vocal medial semitancada    mare, llegir
23

   

  vocal velar semioberta    bou, ou 

 o vocal velar semitancada    por, jove 

 u vocal velar tancada     tu, fus 

 j semivocal palatal tancada    caixa, aigua 

  semiconsonant palatal tancada   io, ia 

 w semivocal velar tancada    jaure, treure 

  semiconsonant velar tancada    llengua, quatre 

 p bilabial oclusiva sorda    pare, pagès 

 b bilabial oclusiva sonora    també, beure 

  bilabial aproximant sonora    cabre, sabó 

 t dental oclusiva sorda     tindre, dit 

 d  dental oclusiva sonora    dimecres, dolent 

  dental aproximant sonora    corder, badejo 

k velar oclusiva sorda     caixa, aquí 

 velar oclusiva sonora     got, gaire 

     velar aproximant sonora    aguaitar, pagar 

f labiodental fricativa sorda    fum, feix 

v labiodental fricativa sonora    vell, vestit 

s alveolar fricativa sorda    síndria, caçar 

z alveolar fricativa sonora    casa, los hòmens 

 uvular/velar fricativa sorda (de l’espanyol)  jabalí, traje 

θ interdental fricativa sorda (de l’espanyol)  ONCE 

ts alveolar africada sorda    potser, tots 

dz alveolar africada sonora    dotze, setze 

   prepalatal fricativa sorda    caixa, coix 

   prepalatal fricativa sonora    bajoca, boja 

t prepalatal africada sorda    carxofa, xiprer 

d prepalatal africada sonora    jove, jutjar 

l  líquida lateral alveolar velaritzada   mal, volar 

  líquida lateral palatal     llop, all 

   líquida bategant alveolar    cara, fred 

r líquida vibrant alveolar    retratar, portar 

m nasal bilabial      molt, mare 

 nasal labiodental     infern, confit 

                                                 
22

 La vocal medial oberta velaritzada [] només apareix en posició final absoluta a Cabacés, Capçanes, el 

Lloar, el Masroig, el Molar, la Morera i Poboleda. 
23

 La vocal medial semitancada [] només apareix en posició pretònica a Pradell de la Teixeta. 
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n nasal alveolar      un, ni 

 nasal palatal      canya, banya 

   nasal velar      encara, són quatre 

 

 En aquest estudi s’han seguit els criteris de transcripció fonètica que la doctora 

Olga Cubells (2009, I: 56 i 57) utilitza a la seva tesi doctoral: 

 

 S’ha optat per una transcripció funcional o ampla i, per tant, no s’inclouen ni el 

diacrític de dentalització dels sons laterals, alveolars fricatius i nasals ni el de 

palatalització dels sons nasals. Quan es transcriu tot un text o una paraula 

sencera, l’accent d’intensitat se situa al límit sil·làbic, però, per motius pràctics, 

quan es transcriu una sola vocal s’ha posat damunt de la vocal tònica: en el 

capítol de fonètica, per exemple, en l’apartat de vocalisme només es dóna la 

transcripció fonètica de la vocal objecte d’estudi i, en aquest cas, si s’optava per 

l’accent al límit sil·làbic, no es podia incloure i aleshores no quedava clar si la 

vocal en qüestió era tònica o àtona.
24

  

 Pel que fa a la transcripció de ròtics, s’ha de tindre en compte tant el context 

social com els contextos suprasegmental i segmental: quant al context social, 

segons Julià, s’articula una bategant [] quan la velocitat d’emissió és ràpida i, en 

canvi, quan la velocitat d’emissió és lenta o acurada s’articula una vibrant [r]; 

quant al context suprasegmental, s’articula una vibrant en context tònic final –

p.ex. [á]– i s’acostuma a articular una bategant en context final quan la síl·laba 

és àtona –p.ex. bàrba[]–; finalment, quant al context segmental, davant 

d’aproximant el so generalment articulat és bategant –p.ex. bà[]bar– i, en canvi, 

davant d’oclusiva la realització acostuma a ser vibrant –p.ex. ca[r]ta. Davant 

d’alveolar, en canvi, la tonicitat afavoreix l’articulació vibrant –p.ex. ca[r]n, 

pa[r]la– i la atonicitat la bategant –p.ex. a[]sènic.
25

 

 La lateral alveolar, en català, acostuma a ser velaritzada. El grau de velarització, 

però, varia en funció del context suprasegmental del so: en posició final la lateral 

és més velaritzada que en posició inicial. Tot i això, com que com a norma es 

considera que la lateral [l] és velaritzada en català, no es transcriu amb el símbol 

de velarització []. 
 En casos que, per fonètica sintàctica, apareguin sons geminats, s’indicarà la 

geminació o allargament del so amb una repetició del símbol. Tot i que la tradició 

catalana ha usat també el símbol [:], per evitar la qüestió tan controvertida en la 

transcripció d’on col·locar l’accent, si davant del so allargat o darrere, s’ha 

preferit optar per duplicar el so. Per exemple, en el cas les sénies la transcripció 

que es farà és [les senjes] i no [les s:enjes] o [les: enjes]. 

 En la resta de casos, l’accent se situa sempre davant de la síl·laba del marge 

consonàntic inicial també si aquest és un article o un pronom feble (p.ex. 

[] o [ ]. 
 

 Pel que fa a la transcripció fonètica de la /a/ àtona final s’ha optat per transcriure 

sempre la realització fonètica pròpia de cada poble ([a], [], []).
26

 En el cas de les 

                                                 
24

 Per a fer més clara la transcripció tampoc s’utilitzen accents secundaris, per tant, s’ha optat per 

transcriure [] en lloc de []. 
25

 Per a simplificar la transcripció de ròtics s’ha optat per transcriure la ròtica vibrant [r] només quan 

s’articula en els contextos següents: entre vocals (p.ex. []) i en posició tònica final (p.ex. []). En la 

resta de casos exposats per Cubells s’ha transcrit la ròtica bategant []. 
26

 Per a la distribució per localitats d’aquestes solucions, cf. apartat 1.2.3 de fonètica. 
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articulacions [] i [], però, el grau de velaritat o d’obertura, respectivament, és més alt i 

perceptible en posició final absoluta. 

 

 Aquests criteris de transcripció fonètica seran també els que s’utilitzaran en 

l’antologia de textos que recull el capítol IV d’aquesta tesi. Aquests textos estan extrets 

de les entrevistes realitzades als informants. En cada text s’indica el nom de l’informant i 

la data d’enregistrament. 
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II. DESCRIPCIÓ LINGÜÍSTICA 
 

1. FONÈTICA 
 

1.1 VOCALISME TÒNIC 

 
 El vocalisme tònic del Priorat comparteix, a grans trets, la mateixa distribució i el 

mateix inventari del català oriental continental, llevat de les localitats de la Bisbal de 

Falset i Falset, que s’acosten a la distribució del català occidental. Així trobem aquests 

set sons vocàlics: 

 

i      u 

e    o 
   

a 

 

1.1.1 Tractament de A tònica llatina 

 
La vocal [a] procedent de Ă i Ā del llatí clàssic es manté sense alteracions en la 

majoria de contextos: 

 

MATRE > m[á]re    PANE > p[á] 

 PATRE > p[á]re    CARNE > c[á]rn 

 ARANEA > ar[á]nya    FALCE > f[á]lç 

 

És una característica de tota la comarca el manteniment de la /a/ etimològica en 

les formes rizotòniques dels verbs llançar, nadar, xarrar i jaure. Tanmateix, en aquest 

darrer verb, a Falset, al Masroig i al Molar també apareix la vocal []: j[]ure (mapa 

1/1).
27

 En una cantarella recollida a la majoria de pobles del Priorat també es conserva 

fossilitzada la vocal medial en els morfemes de 1a i 2a persona del plural del present 

d’indicatiu dels verbs del I grup:
28

 
 

 “Aquet és lo pare / aqueta la mare / aquet fa sopes / aquet se les menja totes / 

aquet fa garra nyiu, garra nyau / perquè no me’n donau d’això que minjau.” 

 

 En canvi la solució majoritària en els verbs NASCĔRE i TRAHĔRE és []: n[]ixer, 

tr[]ure, tot i que la vocal etimològica /a/ es conserva en alguna localitat:
29

 

 

                                                 
27

 Recasens (1985: 60) recull la forma j[a]ure a tot el Camp de Tarragona. 
28

 Aquests morfemes etimològics -am, -au es mantenen encara en balear i, en la primera persona del plural, 

en alguerès. També apareixen esporàdicament, a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 144), a la Terra Alta 

(Navarro 1996, I: 88), a l’Alta Llitera (Sistac 1993: 179) i a Beseit (Gimeno 1994: 143). Moll (AORLL) 

els recollia, a principis de segle XX, a Vilaller, Tremp, Tortosa, Sort, Riba-roja, Pradell de Sió, Organyà, 

Lleida, Llavorsí, la Pobla de Segur, la Granadella, Isavarre, Gandesa, Esterri d’Àneu, el Pont de Suert, 

Calaceit, Bonansa, Benavarri, Balaguer, Artesa de Segre, Alòs d’Àneu i en balear. 
29

 Satorra (2003: 439) observa que “tradicionalment, el manteniment de la /a/ etimològica en les formes 

rizotòniques de verbs com nàixer, traure, jaure, llançar, xarrar, nadar ha estat la norma habitual [en el 

català occidental], però actualment es detecta en bona part del nord-occidental una tendència a la 

realització en [] en l’infinitiu i en els presents.” 
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néixer: n[á]ixer a Ca, Fa, Gr; n[]ixer a tots els pobles de la comarca 

excepte a Pradell on és n[é]ixer (mapa 1/2) 

treure:
30

 tr[á]ure a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, Po, Tf; 

tr[]ure: a tots els pobles de la comarca (mapa 1/3) 

 

En alguns casos, però, aquesta /a/ s’ha vist modificada per influència de la iod: 

 

  LACTE > ll[é]t    CALDARIA > cald[é]ra  

  

 En el cas dels mots feix (< FASCE) i madeixa (< MATAXA) aquesta /a/ ha estat 

modificada per influència de la iod, i la vocal palatal que s’esdevé pot articular-se 

semitancada o semioberta segons les localitats:
31

 

 

feix f[é]ix a Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Si, 

Tf, Vb; f[]ix a Ca, Co, Ma, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Va (mapa 1/4) 

madeixa mad[é]ixa: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; mad[]ixa: Co, Mo, Pb, Po, Si, To, 

Ull (mapa 1/5) 

 

1.1.2 Tractament de Ī tònica llatina 
 

La Ī del llatí es manté com a palatal tancada [í] a tot el domini lingüístic: 

 

VĪVERE > v[í]ure    VĪNU > v[í] 

 GALLĪNA > gall[í]na    SPĪCA > esp[í]ga 

 FĪLIU > f[í]ll     AESTĪVU > est[í]u 

 

1.1.3 Tractament de Ĭ i Ē tòniques llatines 
 

 La Ĭ i Ē tòniques llatines donen [e] en llatí vulgar i aquesta és la solució que 

conserva el català occidental. Durant l’edat mitjana, aquesta [e] evoluciona cap a [] a tot 

el bloc oriental –que encara es conserva amb plena vitalitat a bona part del català de les 

Illes Balears– i posteriorment s’obre en []. Al Priorat trobem dues solucions, la més 

reduïda [e], pròpia del bloc occidental, a la Bisbal de Falset i a Falset,
32

 i la més estesa 

[], pròpia dels parlars orientals, a la resta de localitats de la comarca (mapa 1/6). Badia 

(1984: 137), després d’haver notat la rellevància que aquestes solucions presenten de 

cara a un criteri de divisió dialectal, apunta que [e]/[] alternen al llarg de la zona de 

                                                 
30

 Atès que la forma traure s’ha recollit a alguns pobles de l’extrem oriental de la comarca, com són 

Cornudella i Porrera, es pot pensar que, segurament, en un passat no gaire llunyà aquesta forma gaudia 

d’una extensió més àmplia a la comarca del Priorat. Recasens (1985: 60) també recull la forma traure a 

Vandellòs i Valls. 
31

 L’ALDC (II, mapa 301) recull f[]ix a Esterri d’Àneu, Alins de Vallferrera, Margalef, Vinaixa i 

Vimbodí. Satorra (2009: 17) recull aquesta articulació al Vilosell (Garrigues). 
32

 Navarro (2000a: 21) ja assenyalava en el seu estudi que, com a conseqüència de la immigració cap a 

Falset d’habitants d’altres localitats prioratines –on el resultat d’Ĭ i Ē tòniques llatines és []–, també 

començava a ser corrent sentir-hi aquest resultat fonètic. I plantejava la pregunta següent: “Com acabarà 

l’anivellament fonètic a Falset? Hi guanyarà l’articulació pròpia falsetana o la dels nouvinguts d’altres 

pobles veïns?” Quinze anys després del seu estudi es pot afirmar que a Falset no només s’ha mantingut 

l’articulació de la palatal semitancada sinó que els seus habitants en fan bandera, així ho il·lustra el 

comentari d’un informant de la localitat: “A Falset diem Fals[é]t, no Fals[]t!”. 
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transició dialectal entre català oriental i català occidental. És aquest precisament un dels 

fenòmens que es detecta a la comarca del Priorat. 

 

     la Bisbal, Falset  la resta de pobles 

PĬRA >     p[é]ra     p[]ra    

 AURĬCULA >    or[é]lla    or[]lla 

 APĬCULA >   ab[é]lla   ab[]lla 

 CĬPPU >   c[é]p    c[]p 

 PĬSULU >   p[é]sol    p[]sol   

 CĒPA >    c[é]ba     c[]ba    

PLĒNU >    pl[é]    pl[] 

PARĒTE >   par[é]t    par[]t 

PAGĒNSE >   pag[é]s   pag[]s 

VĒNA >   v[é]na    v[]na 

 

Els sufixos dels diminutius -et < -ĬTTU, -eta < - ĬTTA –petitet, petiteta– presenten 

la mateixa distribució de vocals i localitats, però aquí, a més de la Bisbal i Falset, també 

Margalef presenta el resultat de [e] (mapa 1/7). El tancament de la vocal també s’ha 

constatat en el cas de substantius (la majoria diminutius lexicalitzats) acabats en la 

terminació -et, -eta, com ara jugu[é]t, gavin[é]t, aix[é]ta, bicicl[é]ta, gall[é]ta o 

torr[é]ta.   

La mateixa distribució de vocals i localitats es dóna en els morfemes tònics de les 

persones 1a i 2a del plural del present d’indicatiu dels verbs del I i II grup –donem, 

doneu, correm, correu– i de les mateixes persones del futur de les tres conjugacions –

donarem, donareu, correrem, correreu, dormirem, dormireu (mapa 1/8). En el futur, 

però, a més de la Bisbal i Falset, també Margalef presenta el resultat [e] (mapa 1/9): 

 

don[é]m, don[é]u / corr[é]m, corr[é]u a Bi, Fa 

don[]m, don[]u / corr[]m, corr[]u a la resta de pobles  

 

donar[é]m, donar[é]u / correr[é]m, correr[é]u / dormir[é]m, dormir[é]u  

a Bi, Fa i Ma 

donar[]m, donar[]u / correr[]m, correr[]u / dormir[]m, dormir[]u  

a la resta de pobles 

 

No sempre, però, Ĭ i Ē llatines ofereixen la mateixa solució i tampoc la mateixa 

distribució. En el cas de s[é]nse < SĬNES, s[é]tze < SĒDECE, c[é]lla < CĬLĬA, ll[é]nya < 

LĬGNA i rov[é]ll < *RUBĒCULU són pronunciats a tot arreu amb [e]. En els mots setze, 

cella, llenya i rovell, aquest tancament es produeix a causa del contacte de la vocal amb 

un so palatal. Aquesta solució presenta una extensió més gran i es pot trobar a la Conca 

de Barberà (Plaza 1996: 59) i al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 64). 

En altres casos, el resultat de Ĭ i Ē llatines pot ser [e] o [] segons els mots i les 

poblacions:
33

 

 

CRĬSTA > cresta cr[]sta a Pr, Tf; cr[é]sta a la resta de pobles (mapa 

1/10) 

SINCĒRU > sencer senc[]r a Pr; senc[é]r a la resta de localitats (mapa 

1/11) 

                                                 
33

 En els casos de créixer i fe[]a, el tancament de la vocal pot estar condicionat pel so palatal. 
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CRĒSCERE > créixer cr[]ixer a la majoria de pobles; cr[é]ixer a Be, Bi, 

Fa, Mr, Pr, Tf  (mapa 1/12) 

FACIĒNDA> feina
34

 f[]ina a Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, 

To, Ull, Va, Vb; f[é]ina a Be, Bi, Cp, Fa, Gu, Mr, 

Ms, Po, Pr, Tf, To (mapa 1/13) 

HĒDERA > heura h[]ura a Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Ma, Ml, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; h[é]ura a Be, Bi, Fa, Gr, 

Mr, Ms, Mo (mapa 1/14) 

HERĒDE > hereu her[]u a Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; her[é]u a Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Ml (mapa 1/15) 

 

A totes les localitats de la comarca, s’articulen també amb palatal semitancada [e] 

els mots que contenen el sufix -esa < del sufix llatí -ĬTIA: peresa, vellesa, pobresa, 

riquesa.
35

 També a tot el Priorat trobem un cas de variació entre [e] i [] que afecta la 1a 

i 2a persones del plural del present d’indicatiu del verb anar –an[]m–
36

 i la mateixa 

persona de l’imperatiu del mateix verb –an[é]m– respectivament.
37

 

La Ĭ del demostratiu llatí ĬLLU ofereix, en general, el resultat de [e] en el pronom 

personal ell/ella, ells/elles però en algunes localitats és articulada [] (mapa 1/16):
38

 

 

[]ll/[]lla, []lls/[]lles a Fi, Ll, Pb, To, Va i alternant amb [é]ll/[é]lla, 

[é]lls/[é]lles a Ca, Co, Ml, Mo, Pr, Si, Vb  

[é]ll/[é]lla, [é]lls/[é]lles a la resta de pobles 

 

A la Bisbal de Falset, en l’infinitiu i algunes formes personals del verb veure –1a, 

2a, 3a del singular i 3a del plural del present d’indicatiu–, la vocal palatal s’articula 

semioberta i no pas semitancada com a la resta de localitats de la comarca. D’aquesta 

manera es pot distingir fonèticament veure [bwe] de beure [béwe].
39

 

En l’imperfet d’indicatiu d’alguns verbs del II grup, la vocal tònica s’articula 

palatal semitancada a gairebé tots els pobles de la comarca del Priorat. En el cas del verb 

fer, a tots els parlars s’articula [e] –jo f[é]ia. En els verbs caure, creure, dir, riure, treure 

i veure a totes les localitats s’articula una palatal semitancada –jo qu[é]ia, jo cr[é]ia, jo 

d[é]ia, jo r[é]ia, jo tr[é]ia, jo v[é]ia–, excepte a Pradell on s’articula [] –jo qu[]ia, jo 

cr[]ia, jo d[]ia, jo r[]ia, jo tr[]ia, jo v[]ia (mapa 1/17).
40

 

 Els parlars de la Bisbal de Falset i Falset, per tant, es distancien de la resta quant 

al resultat d’aquestes vocals llatines, ja que són els únics que presenten la solució pròpia 

                                                 
34

 A tots els pobles de la comarca s’ha recollit la variant amb palatalització de l’alveolar nasal –fe[]a. Per 

a més informació cf. apartat 1.3.5.1 del capítol de consonantisme. 
35

 Aquestes solucions també són recollides per Recasens (1985: 64) a les localitats occidentals del Camp 

de Tarragona. 
36

 Amb l’excepció de Falset i la Bisbal de Falset que articulen una palatal semitancada –an[é]m, an[é]u. 
37

 Aquesta mateixa variació és recollida per Recasens (1985: 158) al Camp de Tarragona i per Plaza (1996: 

150) a la Conca de Barberà. 
38

 Aquesta articulació amb [] també la trobem a Vandellòs (Baix Camp) (Recasens 1985: 66).  
39

 Ramon Sistac (1998: 64) considera que aquesta oposició és un dels trets característics del dialecte nord-

occidental. El mateix cas el trobem també a la veïna localitat de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre) (Cubells 

2009, I: 68).  
40

 Recasens (1985: 72) també recull algunes d’aquestes articulacions als pobles més occidentals del Camp 

de Tarragona i diu “pel que fa a tr[e]ia, v[e]ia, j[e]ia [...] Moll assigna [e] a pobles septentrionals del 

Principat de parla oriental i a viles de parla occidental com Falset. Sembla que el fenomen ha de justificar-

se per analogia d’altres formes d’imperfet, com les corresponents a fer, que presenta f[e]ia a tot el Camp.”  
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del bloc occidental del català. A diferència de la Bisbal, que ja limita amb la Ribera 

d’Ebre i amb la qual té una continuïtat geogràfica, no deixa de ser peculiar el fet que la 

solució [e], a Falset, constitueixi una illa totalment envoltada per la solució [].
41

 Les 

zones de transició entre els dos blocs del català es caracteritzen, precisament, per la gran 

variabilitat en l’evolució d’aquestes vocals. Així tindríem, per exemple, que a la comarca 

de les Garrigues la meitat occidental presenta el resultat [e] i la meitat oriental [] 

(Satorra 2000: 201); a la Conca de Barberà, al costat de les formes en [] hi ha mots que 

a tota la comarca s’articulen amb [e], mentre que n’hi ha d’altres que només es 

pronuncien amb aquest timbre en determinades poblacions (Plaza 1996: 59); a la Ribera 

d’Ebre la solució més estesa és [e], tot i que el parlar de Ginestar presenta [] (Cubells 

2009, I: 62); al Camp de Tarragona també es detecta l’alternança de [] i [e] segons els 

mots (Recasens 1985: 64-72). 

 Puntualment, s’ha enregistrat el resultat de [e] procedent de Ĭ i Ē tòniques llatines 

a Ca, Fi, Gu, Ll, Ms i Ml, en alguns pocs mots. Margalef és la localitat on s’ha recollit un 

nombre més elevat de solucions en [e] (p[é]bre, bl[é]da, gr[é]vol, r[é]s...).   

 En el mot COEMETĒRIU, com que la [e] del llatí vulgar va seguida del grup de iod 

RJ, es manté com a palatal semioberta als Guiamets, el Masroig i el Molar –cement[]ri. 

En aquestes tres localitats, aquesta forma comparteix ús amb la variant en [í] –

cement[í]ri, recollida a la resta de pobles del Priorat (mapa 1/18).
42

 

 

1.1.4 Tractament de Ĕ tònica llatina 
 

La Ĕ llatina en posició tònica es va transformar en una vocal palatal semioberta 

[] en llatí vulgar. A gran part del domini lingüístic, quan aquesta Ĕ no està 

condicionada, el seu resultat és el de palatal semitancada [e]. Els parlars ribagorçans i 

pallaresos són els únics que sempre mantenen el timbre vocàlic [] del llatí vulgar. En els 

parlars del Priorat trobem el resultat més general: 

 

VĔTULA > v[é]lla    VĔNTU > v[é]nt   

 HĔRBA > h[é]rba    TĔMPUS > t[é]mps    

    

Arreu del domini lingüístic, quan la Ĕ del llatí vulgar es troba condicionada pels 

grups consonàntics secundaris N’R, R’L o per una líquida, es manté com a palatal 

semioberta []: 

 

DIE VĔNERIS > div[]ndres   MĔRULA > m[]rla    

 FĔLE > f[]l     SĔRRA > s[]rra 

 

 Encara es manté el timbre de [] quan la Ĕ està condicionada per la semivocal [w] 

procedent d’una consonant final romànica: 

  

                                                 
41

 Un fet similar s’esdevé a Ginestar, a la veïna comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 62), però 

oposat. En aquesta localitat, Ĭ i Ē tenen com a resultat [], i a la resta de localitats circumdants el resultat és 

[e], com a tot el bloc occidental.  
42

 A la comarca veïna de la Ribera d’Ebre, Cubells (2009, I: 64) recull la forma cementiri a Palma d’Ebre, 

la Serra d’Almos i la Torre de l’Espanyol. A Darmós, Garcia, Móra la Nova i Tivissa recull amdós 

solucions –cementiri i cementeri–. A la resta de pobles de la Ribera d’Ebre s’usa la variant amb [] –

cementeri. Recasens (1985: 190) recull cementeri a Vandellòs i l’Hospitalet (Baix Camp) i cementiri a la 

resta del Camp de Tarragona. 
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 DĔCE > d[]u   PĔCE > p[]u   PRĔTIU > pr[]u 

 

 En altres contextos diferents als anteriors també és possible el manteniment de la 

vocal palatal semioberta []: 

 

set
43

 (< SĔPTE) s[]t a tots els pobles 

encendre (< INCĔNDERE)
44

 enc[]ndre i enc[é]ndre a Pr; enc[é]ndre a 

la resta de pobles (mapa 1/19) 

estendre (< INTĔNDERE) est[]ndre i est[é]ndre a Pr; est[é]ndre a la 

resta de pobles (mapa 1/19)  

nét (*NĔPTU)
45

 n[]t a Ca, Cp, Co, Fi, Ll, Mr, Ms, Po, Ull; 

n[é]t a Bi, Fa, Gr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, To, 

Va, Vb; les dues solucions a Be, Gu, Ml, Tf 

 (mapa 1/20) 

 

Tractament del diftong AI del llatí vulgar 

 

 El resultat etimològic del diftong AI del llatí vulgar és [e] a tot el domini 

lingüístic, excepte en pallarès i ribagorçà, on la solució és [].
46

 Al Priorat trobem aquest 

darrer resultat vocàlic en l’adverbi de quantitat més (< MAGIS) articulat m[]s a tota la 

comarca (llevat de la Bisbal i Falset), encara que a Be, Ca, Cp, Gu, Ll, Ma, Ml, Pr, Tf, 

Va, Vb comparteix ús amb m[é]s.
47

 El mateix passa en l’adverbi només, creat a partir de 

l’aglutinació de no més (DCVB, VII: 780) i articulat dom[]s a tots els parlars, tot i que 

també s’ha recollit la variant nom[]s a tot arreu (menys a Bi i Fa). El mot mes (< 

MĒNSE) és articulat m[]s a tots els pobles, excepte a Bi i Fa on s’articula m[é]s (mapa 

1/21).
48

 

 A Cornudella, la Morera, Poboleda, Siurana i Ulldemolins també s’ha recollit la 

solució en [] (procedent de *HAIO) en el morfema de primera persona del futur  –

                                                 
43

 Aquest numeral és articulat arreu del territori lingüístic català amb una palatal semioberta []. 
44

 Recasens (1985: 62) recull les variants enc[]ndre i est[]ndre a les localitats més occidentals del Camp 

de Tarragona. 
45

 La forma femenina néta ve del llatí vulgar *NĔPTA, i la masculina nét és de formació analògica damunt 

la femenina néta (DCVB, VII: 743). L’articulació amb palatal semioberta també la recull Sistac (1998: 63) 

a les valls d’Àneu i Recasens (1985: 62) als pobles més occidentals del Camp de Tarragona i afegeix que 

l’articulació n[]t “cal considerar-la pròpia del català occidental”. 
46

 Sistac (1993: 40-42), en la seva tesi doctoral El ribagorçà a l’Alta Llitera. Els parlars de la vall de la 

Sosa de Peralta, explica que “aquest tret, tradicionalment considerat com a propi i exclusiu del ribagorçà i 

el pallarès, no té una àrea geogràficament definida. Així el trobem a Maella (ribera del Matarranya) i, ja 

dins del català oriental, al Capcir [...]. Dins el Pallars i la Ribagorça, és propi del Pallars Sobirà, la baixa 

vall d’Isàvena amb alguns llocs de parla més aviat aragonesa, com Capella; la rodalia de Benavarri i tots 

els pobles de la Llitera, juntament amb Fonts i Estadella, ja lingüísticament aragonesos. Resten fora 

d'aquesta àrea la ribera de l’Éssera, l’alta vall de l’Isàvena i tota la conca de la Noguera Ribagorçana, 

aigües amunt del Montsec (la Terreta, rodalia del Pont de Suert, valls de Barravés, Senyiu i Boí), a la 

Ribagorça; al Pallars, tota la vall del Flamisell i el Pallars Jussà pel davall del Collegats.” 
47

 En el mot més el resultat amb [] també es troba a la comarca veïna de la Conca de Barberà, on la 

solució més general de l’adverbi més també és la que presenta la palatal semioberta (Plaza 1993: 319-327; 

1996: 70-72). Aquesta solució –m[]s– també ha estat enregistrada per Recasens (1985: 80) a algunes 

localitats del Camp de Tarragona, per Cubells (2009, I: 65) a Ginestar (Ribera d’Ebre) i per Satorra (2000: 

205) a la meitat est de les Garrigues i sud de l’Urgell. 
48

 Recasens (1985: 59 i 67) també enregistra l’articulació m[]s (< MĒNSE) a Prades (Baix Camp) i 

algunes localitats de l’Alt Camp i explica que aquesta pronúncia és pròpia de poblacions septentrionals del 

Principat de parla oriental i occidental. 
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donar[], correr[], dormir[].
49

 A la resta apareix [e] –donar[é], correr[é], dormir[é] 

(mapa 1/22).
50

 

 

1.1.5 Tractament de Ŏ tònica llatina 
 

 La Ŏ del llatí clàssic –així com també el diftong AU– manté el timbre del llatí 

vulgar, una vocal velar semioberta []: 

 

PLŎVET > pl[]u      ŎVU > []u    

RŎTA > r[]da     DIE IŎVIS > dij[]us 

CAULE > c[]l     PŎNT > p[]nt 

 

1.1.6 Tractament de Ō i Ŭ tòniques llatines 
 

La Ō i Ŭ tòniques llatines, per regla general, són articulades velars semitancades 

[o], com en llatí vulgar: 

 

PAVŌRE  > p[ó]r    LŬPU > ll[ó]p 

NEPŌTE > neb[ó]t     MŬSCA > m[ó]sca  

PŌMA > p[ó]ma    GŬLA > g[ó]la   

 

 En algunes ocasions, aquesta mateixa vocal tònica pot presentar resultats 

diferents segons les poblacions i els mots: 

  

CRŬSTA >  cr[]sta: Be, Cp, Fa, Gu, Ms, Pr, Tf 

cr[ó]sta: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va, Vb (mapa 1/23) 

 MEDŬLA >  m[]lla: Gu, Pr, Ull 

m[ó]lla: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Va, Vb (mapa 1/24) 

MŌRA >  m[]ra: Be, Cp, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml 

m[ó]ra: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb (mapa 1/25) 

TŌFU  > t[]u: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb 

t[ó]u: Gu, Mr, Pr, Tf (mapa 1/26) 

IŬGU > j[]u: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, Ull, 

Va, Vb  

j[ó]u: Fi, Gu, Ll, Mr, Ml, Po, Si, Tf, To (mapa 1/27) 

RŌBORE >  r[]ure: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ms, Ml, Pb, Po, To, Ull, 

Va 

r[ó]ure: Bi, Ca, Fi, Ll, Mr, Ma, Mo, Pr, Si, Tf, Vb (mapa 

1/28) 

                                                 
49

 El morfema [] de 1a persona del futur també apareix a bona part de la Conca de Barberà (Plaza 1993: 

319-327; 1996, 70-72), a algunes localitats del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 60) i a les Garrigues 

orientals (Satorra 2000: 205). Moll (AORLL) enregistra aquesta articulació en els parlars de Sant Llorenç 

de Morunys, Solsona (dialecte oriental de transició), Alós d’Isil, Isabarri i Esterri (dialecte occidental; 

comarques de la Noguera Ribagorçana i el Pallars). 
50

 Per a més informació sobre el resultat [] en la primera persona del futur cf. apartat 2.2.6 del capítol de 

Morfologia. 
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 En els tres últims casos, Navarro (1992: 21-22) i Recasens (1991: 137) creuen 

que l’obertura d’aquesta vocal ve provocada per una dissimilació amb la semivocal 

bilabial que l’acompanya. 

 L’adverbi de manera com (< QUŌMODO) és articulat amb una vocal velar 

semioberta –c[]m– a tots els pobles de la comarca. En una elocució ràpida i espontània, 

però, també s’ha recollit la variant articulada amb velar semitancada –c[ó]m– a tots els 

parlars. 

 En el cas del mot junc, la solució que es recull a totes les localitats és la pròpia 

del català occidental, en què la vocal tònica llatina Ŭ s’ha mantingut com a vocal velar 

tancada: 

 

IŬNCU >   j[ú]nc: a tots els pobles 

 

A tot el Priorat, la solució del participi del verb fondre (< FŬSU) és fus, encara que 

en tretze pobles també es va recollir la variant pròpia del bloc oriental fos (mapa 1/29): 

 

fos: a Be, Bi, Gr, Gu, Mr, Ml, Pb, Po, Tf, To, alternant sempre amb fus  

fus: a tots els pobles 

 

 A la comarca del Priorat, la vocal tònica del mot coa (< CŌDA) presenta dos 

resultats (mapa 1/30):
51

 

 

coa: Ca, Fi, Gu, Ms, Ml, To, Va, Vb i alternant amb cua a Be, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, 

Po, Pr, Tf 

cua: Bi, Co, Ma, Mo, Pb, Si, Ull 

 

Com assenyala Cubells (2009, I: 67), “la forma amb velar semitancada és la més 

general en tortosí, en valencià i en balear. Dins del bloc occidental, la forma amb velar 

tancada es recull en lleidatà i pallarès. També en alguns parlars valencians es retroba la 

variant amb velar tancada, però amb velar semitancada es recull en gran part de la 

Marina Alta i en dues localitats de la Marina Baixa (Tàrbena i la Vila Joiosa) (Beltran 

1994: mapa 2) i al Baix Vinalopó (Segura 2003: 64).” 

 

1.1.7 Tractament de Ū tònica llatina 
 

Tal com s’esdevé a tot el domini lingüístic, en els parlars del Priorat la Ū tònica 

llatina és articulada velar tancada:
52

 

 

LŪMEN > ll[ú]m    ACŪCULA > ag[ú]lla   

 FRŪCTU > fr[ú]it    MATŪRU > mad[ú]r 

                                                 
51

 Segons Alcover (DCVB, III: 794), la forma catalana més antiga és coa i la variant cua, amb tancament 

de la vocal velar, es podria explicar per influència del mot cul. Veny (1991: 123), en canvi, creu que aquest 

canvi entra en el marc del camp derivatiu de coa, “on la o esdevinguda àtona i formant hiatus amb la vocal 

següent pot tancar-se de manera natural; és a dir, que a certes zones i en una primera fase, al costat de coa, 

ja es deia escuat, escoat, cuada, coada, cop de cua, cueta, coeta, cuablanc, classe d’ocell (...), tots ells amb 

u, en lloc de o, per l’acció del hiatus; aquests derivats són, al meu parer, els que van influir sobre coa, a 

una part del domini (català oriental i part del nord-occidental), per canviar aquest mot a cua”. El tancament 

de la vocal a causa del hiat també és defensat per Coromines (DECat, II: 1074). 
52

 En capcinès la Ū tònica llatina ha esdevingut una palatal semitancada amb arrodoniment de llavis []. 
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1.1.8 Diftongs tònics 

 

Els diftongs dels grups /kwá/ i /gwá/ es mantenen a tota la comarca: 

 

quatre – q[wá]tre   cinquanta – cinq[wá]nta 

igual – ig[wá]l   aguaito – ag[wá]ita 

guanyo – g[wá]nyo   guatlla – g[wá]tlla 

 

Puntualment, a Co, Gr, Gu, Si i To, l’adverbi de temps quan pot ser articulat 

c[]n (mapa 1/31). 

  

     

1.2 VOCALISME ÀTON 
 
 El vocalisme àton del Priorat, presenta, excepte a Pradell de la Teixeta, la mateixa 

distribució del català occidental. A Pradell, el vessant velar actua com el català oriental 

(la /o/ en posició àtona s’articula sempre [u]) i el vessant palatal té un comportament 

diferent segons la seva situació (en posició pretònica neutralitza com l’oriental, però en 

posició posttònica final manté, com l’occidental, l’articulació de palatal semitancada 

[e]). A la comarca del Priorat, la medial oberta /a/ en posició final absoluta presenta tres 

solucions fonètiques [a], [], [].
53

 Així doncs, en els parlars del Priorat trobem aquests 

set sons vocàlics: 

 

i      u 

e    o 
      

a 

 

L’esquema vocàlic que descriuria el parlar de Pradell de la Teixeta seria diferent 

del de la resta de parlars del Priorat: 

 

i      u 

e     
  

  

1.2.1 Tractament de la /a/ i la /e/ en posició pretònica 

 
 A tots els pobles del Priorat, igual com passa a la resta de parlars occidentals, es 

distingeixen les vocals /a/ i /e/, tant en posició pretònica com posttònica. A Pradell de la 

Teixeta, però, quan aquestes vocals es troben en posició pretònica neutralitzen en [], tal 

com ho fa el català oriental (mapa 1/32):
54

 

 

gallina: g[]llina: a Pradell; g[a]llina: a la resta de pobles    

vergonya: v[]rgonya: a Pradell; v[e]rgonya: a la resta de pobles  

 

 

                                                 
53

 Per a la distribució per localitats d’aquestes solucions, cf. apartat 1.2.3 de fonètica. 
54

 A la localitat de Siurana, la neutralització en [] va aparèixer esporàdicament en algunes ocasions. 

Navarro (2000a: 24) també troba de manera puntual la neutralització a Poboleda, Porrera i la Vilella Alta. 
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1.2.2 Obertura de /e/ en els segments inicials es-, en-   
   

La /e/ dels segments inicials en posició pretònica es-, en-, s’obre en [a] a tota la 

comarca, llevat de Pradell on el resultat és [] (mapa 1/33):
55

 

 

Pradell    la resta 

escala   []scala     [a]scala    

 estació   []stació    [a]stació    

estripar  []stripar     [a]stripar 

esmorzar  []smorzar     [a]smorzar 

esbandir  []sbandir     [a]sbandir 

escombrar  []scombrar     [a]scombrar 

encendre  []ncendre     [a]ncendre 

enguany  []nguany     [a]nguany 

envà   []nvà     [a]nvà  

enciam   []nciam     [a]nciam 

 

En altres contextos diferents de l’anterior també és possible l’obertura de la 

pretònica, tot i que aquesta solució alterna sovint amb les variants sense obertura (mapa 

1/34):
56

 

 

 teulada – t[a]ulada    eixam – [a]ixam   

 eruga – [a]ruga    llençol – ll[a]nçol   

eriçó – [a]riçó    carretó – carr[a]tó 

vedell – v[a]dell    embut – [a]mbut   

          

En altres paraules, les solucions varien en funció de les poblacions: 

 

veí, veïna: v[a]í, v[a]ïna: Be, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Va, Vb; v[e]í, v[e]ïna: Bi, Ca, Fa, Ml, 

Ull; v[]í, v[]ïna: Pr (mapa 1/35) 

hereu: h[a]reu: Be, Bi, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Po, Si, Tf, To; 

h[e]reu: Ca, Fa, Fi, Ma, Ml, Mo, Pb, Ull, Va, Vb; h[]reu: 

Pr (mapa 1/36) 

                                                 
55

 Recasens (1991: 75) anomena a aquest fenomen “descens vocàlic” i creu que “el canvi no ha estat 

promogut per les característiques fonètiques del context consonàntic, tret, potser, del cas en què la vocal és 

seguida de consonant nasal. [...] Sembla més clar l’efecte sobre la vocal inicial absoluta per part de les 

vocals de les síl·labes següents. Efectivament, un 50% de casos de descens de /e/ té lloc quan la vocal 

tònica és [a]; davant de síl·laba àtona, la major part de casos de descens ha estat motivada per assimilació. 

[...] Una altra concausa fonètica del procés de descens vocàlic deu haver estat la qualitat especialment 

baixa i centralitzada de /e/ àtona.” El mateix fenomen el retrobem a la comarca veïna de la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 69-70). 
56

 A Pradell s’articula una vocal medial semitancada []. Recasens (1991: 75) observa que processos 

d’assimilació i dissimilació podrien ser els causants d’aquesta obertura, també diu que “les consonants que 

apareixen en posició adjacent a la vocal són vibrant i bategant (22%), [p], [b] (12%), [s] (12%), [n] (10%), 

[t], [d] (10%); davant de [r] i [ŭ], aquest canvi contextual és freqüent a les llengües romàniques, i ha 

d’associar-se amb l’abaixament de la part anterior del cos lingual com a conseqüència de l’elevació del 

postdors durant la producció de la vocal.” 
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drecera: dr[a]cera: Cp, Gr, Gu, Ms, Pb, Si, Tf, Va; dr[e]cera: Be, 

Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, To, Ull, Vb; 

dr[]cera: Pr (mapa 1/37) 

ferrer: f[a]rrer: Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, 

Po, Si, To, Ull, Va, Vb; f[e]rrer: Be, Ca, Ms, Ml, Tf; 

f[]rrer: Pr (mapa 1/38) 

ferradura: f[a]rradura: Bi, Co, Fa, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Si, Ull, Va, 

Vb; f[e]rradura: Be, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf, 

To; f[]rradura: Pr (mapa 1/39) 

llegum: ll[a]gum: Be, Ms, Ml, Si, To; ll[e]gum: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, 

Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Tf, Ull, Va, Vb; 

ll[]gum: Pr (mapa 1/40)  

serradura: s[a]rradures: Bi, Co, Fa, Gr, Mr, Mo, Pb, Po, Ull, Va, Vb; 

s[e]rradures: Be, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Si, Tf, 

To; s[]rradures: Pr (mapa 1/41) 

manteleta: mant[a]leta: Fa, Gr, Pb, Po, Si, To, Va; mant[e]leta: Be, 

Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Tf, Ull, 

Vb; mant[]leta: Pr (mapa 1/42) 

mantellina: mant[a]llina: Fi, Gr, Ll, Ms, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Va, 

Vb; mant[e]llina: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ma, Ml, 

Ull; mant[]llina: Pr (mapa 1/43) 

carretera: carr[a]tera: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; carr[e]tera: Fa, Gu, Ll, Ml, Pb, Po; 

carr[]tera: Pr (mapa 1/44) 

lleganya: ll[a]ganya: Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Ms, Pb, Po, Si, Tf, Ull, 

Va, Vb; ll[e]ganya: Be, Co, Fa, Gr, Mr, Ma, Ml, Mo, To; 

ll[]ganya: Pr (mapa 1/45) 

pestanya: p[a]stanya: Be, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Vb; p[e]stanya: Bi, Co, Fa, Mr, Ms, Ml, Va; 

p[]stanya: Pr (mapa 1/46)  

esguerrat: esg[a]rrat: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb esgu[e]rrat: Fa, Gr, Mo, Pb; 

esg[]rrat: Pr (mapa 1/47) 

serrell: s[a]rrell: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Va; s[e]rrell: Ca, Co, Gu, Ma, Mo, Vb; 

s[]rrell: Pr (mapa 1/48) 

terrat: t[a]rrat: Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; t[e]rrat: Cp, Co, Mr, Ms; 

t[]rrat: Pr (mapa 1/49) 

pollegana: poll[a]gana: Be, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Si, Tf, To, Va; poll[e]gana: Co, Fi, Gr, Ull, Vb; 

poll[i]gana:
57

 Bi, Ca, Ma; poll[]gana: Pr (mapa 1/50) 

seitó: s[a]itó: Bi, Co, Ll, Pb; s[e]itó: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; s[]itó: 

Pr (mapa 1/51) 

 

 

                                                 
57

 Polligana, amb tancament de /e/ en [i] per influència de la palatal. Cubells (2009, I: 318) també recull 

aquesta variant fonètica a la veïna localitat de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). 
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1.2.3 La /a/ àtona final en síl·laba lliure 
 

 La /a/ àtona final en síl·laba lliure presenta tres resultats a la comarca del Priorat 

(mapa 1/52): 

 

 [a] – medial oberta: Be, Gu, Mr, Ma, Tf, Va 

[] – medial oberta velaritzada: Ca, Cp, Fi, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb 

 [] – palatal semioberta: Bi, Co, Fa, Gr, Po, Pr, Si, To, Ull, Vb 

 

 Les articulacions que es mantenen més vigoroses són [a] i []. En canvi, la 

medial oberta velaritzada [] té tendència a perdre el grau de velaritat i és absorbida per 

[a] en les generacions jóvens, i sobretot, davant d’interlocutors forans. Les localitats que 

mantenen un grau de velaritat més alt són Ca, Fi, Ms, Mo i Pb. Pel que fa a l’articulació 

[], es manté amb forta vitalitat i exclusivitat a Bi, Co, Fa, Gr, Po, Pr, Si, To, Ull, Vb.
58

 

Cubells i Satorra (2003: 208) recullen l’articulació [] a Margalef i a nota a peu de 

pàgina expliquen que “A Margalef, però, la població més jove realitza una [a]; és 

possible que es tracti d’un fenomen lingüístic en procés de canvi.” Efectivament, deu 

anys més tard, aquest procés de canvi ja ha finalitzat i, tot i que, en alguna ocasió puntual 

es va recollir alguna articulació en [], a Margalef la vocal /a/ àtona final en síl·laba 

lliure ja presenta l’articulació [a] en les generacions més grans. 

 A causa d’un fenomen d’analogia amb el morfema del femení /a/, els mots febre, 

llebre i el topònim la Torre
59

 poden presentar aquesta mateixa vocal morfemàtica: 

 

febre:  febr[a]: Be, Gu, Mr, Ma, Tf, Va 

  febr[]: Ca, Cp, Fi, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb 

  febr[] : a la resta de localitats 

llebre:  llebr[a]: Be, Gu, Mr, Ma, Tf, Va 

  llebr[]: Ca, Cp, Fi, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb 

  llebr[]: a tots els pobles 

la Torre: la Torr[a]: Gu, Mr, Ma, Tf, Va 

  la Torr[]: Cp, Fi, Ms, Mo 

   la Torr[]: Bi, Pr, Si, To, Ull, Vb 

  la Torr[e]: Be, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Pb, Po (mapa 1/53) 

 

1.2.4 Tractament de la /a/ i la /e/ pretòniques en contacte amb una 

alveolar bategant // 
 

 Per regla general, la /a/ i la /e/ pretòniques en contacte amb l’alveolar bategant // 
acostumen a conservar-se al Priorat. Aquest és el cas de carabassa, carabassó, caragol, 

escarabat, taronja/toronja. 

 La pèrdua /a/ i /e/ en posició pretònica en contacte amb bategant és un tret 

característic del català oriental. Aquest fenomen, però, també es pot localitzar al Priorat: 

  

berenar: brenar a Gr, Po i alternant amb berenar a Ml, Pb; berenar a la 

resta de localitats (mapa 1/54)   

                                                 
58

 Sobre els possibles motius de la diversitat al·lofònica que presenta la vocal /a/ àtona final en síl·laba 

lliure vegeu Recasens (1985: 95-98; 1991: 94-99).  
59

 Aquest topònim pot fer referència a la localitat prioratina la Torre de Fontaubella o la Torre de 

l’Espanyol, de la comarca veïna de la Ribera d’Ebre. 
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 veremar:  vermar a tots els pobles 

safreig:  a tots els pobles; safareig a la Bisbal i a Margalef (mapa 4/495) 

veritat: vritat a Porrera, alternant amb veritat (mapa 1/55) 

 

1.2.5 Tractament de la /e/ en posició posttònica  
 

 La /e/ àtona final, tant si es troba en síl·laba lliure com si es troba en síl·laba 

travada, és articulada a tots els pobles del Priorat com a [e]. Aquest fenomen inclou el 

Priorat sencer dins el bloc occidental, fins i tot Pradell, tot i que en posició pretònica la 

/e/ neutralitza en [] com en oriental: 

 

quinze:  quinz[e] a tota la comarca   

fulles:  full[e]s a tota la comarca 

 

El tancament de /e/ en [i] és un fenomen que apareix a tota la comarca quan /e/ es 

troba en contacte amb una consonant palatal o per assimilació amb /i/ tònica:
60

  

 

ASSIMILACIÓ AMB CONSONANT PALATAL ASSIMILACIÓ AMB /í/ 

TÒNICA 

s[i]xanta
61

 s[i]nyal
62

 [i]stiu 

m[i]njar
63

 g[i]ner p[i]tit 

m[i]njador ens[i]nyar ll[i]gir 
64

 

m[i]njadora g[i]nyiva
65

 (mapa 1/56) t[i]nia 

d[i]juni arg[i]laga
66

 (mapa 1/57) v[i]nia 

g[i]noll qu[i]xal s[i]ria 

pan[i]llet d[i]xar  

s[i]nyor   

 

 A tots els parlars de la comarca, l’assimilació vocàlica que es produeix en el 

condicional del verb ser, pot afavorir que el tancament de la vocal inicial s’estengui 

després a les formes de futur:
67

 

 

  jo s[e]r[í]a  →  jo s[i]r[í]a  →  jo s[i]ré 

  

 Aquesta assimilació també es pot produir en el verb estar, encara que les formes 

del condicional –est[i]r[é]– poden explicar-se per analogia amb la 1a persona del present 

d’indicatiu –estic: 

                                                 
60

 Recasens (1985: 90-91) considera totes aquestes solucions pròpies del bloc occidental. 
61

 A Porrera i la Torre l’alveolar fricativa sorda /s/ del mot sixanta palatalitza –[]ixanta. Per a més 

informació sobre aquest fenomen cf. apartat 1.3.4.3 del capítol de Fonètica. 
62

 Alternant a tot arreu amb s[e]nyal. Per al gènere del substantiu, cf. el capítol 2.1.1.1 de Morfologia. 
63

 En les formes personals del verb menjar en què la vocal és tònica no es produeix el tancament: m[é]njo. 
64

 A tots els parlars conviu amb la forma ll[e]gir. El tancament de la vocal palatal pretònica inicial del verb 

llegir és provocat per la influència de la vocal tònica i de la consonant palatal inicial. 
65

 La forma amb el tancament només s’ha recollit a Siurana i Ulldemolins, alternant als dos pobles amb la 

variant g[e]nyiva. 
66

 La variant arg[i]laga s’ha recollit a totes les localitats, excepte a Gratallops i Ulldemolins. 
67

 Les formes amb assimilació vocàlica que es recullen en els verbs ser i estar a tots els parlars conviuen 

amb les formes sense assimilar. Aquest fenomen no és exclusiu dels parlars del Priorat. Es pot trobar 

també pràcticament a tota la comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 76) i de la Terra Alta (Navarro 

1996, I: 48) i en algunes localitats occidentals del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 105). 
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jo est[a]r[í]a  →  jo est[i]r[í]a  →  jo est[i]ré 

  

 A principis de segle XX, Pradell va ser inclòs per mossèn Alcover (1908: 227) 

dins el conjunt de parlars que tanquen fins a [i] tota /e/ àtona final, coneguts com a 

parlars xipella. En el moment en què es va realitzar el treball de camp, en aquesta 

localitat, la informant de més edat, nascuda el 1915, recordava encara que quan era 

petita, a Pradell, “de les trumfes en deien trumfis”:
68

 

 
Recordo que quant érem petites, un dia, estàvem ma germana i jo assentades 

davant de casa i això que passa el mossèn i ens diu: “Si que esteu maques!” 

Perquè estàvem bastant grossetes. I ens pregunta: “Que us dóna la mare 

perquè estigueu així de maques?” I ma germana i jo, les dos juntes vam dir: 

“Moltes trumfis!”. 

 

 En alguns mots, la vocal palatal semitancada àtona s’ha tancat també en [i] en 

contextos diferents als que s’han definit fins ara. Aquest tancament es dóna quan la /e/ es 

troba en posició final, normalment en síl·laba travada:
69

 

  

àlber àub[i]r a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb (mapa 1/58)   

 ànec   àn[i]c a Co, Ms, Po
70

 (mapa 4/189) 

càvec
71

 càv[i]c a Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb (mapa 4/7)    

còrrec còrr[i]c a Bi, Ca, Fi, Ll, Po, To; escòrr[i]c a Be, Fa, Gu, 

Ms, Ml (mapa 4/306) 

cove cov[i] a Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb (mapa 1/59)   

 espàrrec  espàr[i]c
72

 a Be, Ca, Fi, Gr; espàrr[i]c a To  (mapa 4/120)  

esparreguera espar[i]guera a Be, Ca, Fi, Gr; esparr[i]guera a To (mapa 

4/121)  

mànec màn[i]c
73

 a tots els pobles (mapa 1/60) 

préssec préss[i]c
74

 a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb (mapa 4/163)    

                                                 
68

 Navarro (2000a: 25), al seu treball de l’any 2000, també recollia el testimoni següent: “En aquesta 

localitat [Pradell de la Teixeta], una de les informants, la de més edat, asseverava que encara quedava 

algun vell al poble que «parla amb la i». Va explicar que, quan ella era petita, el fenomen estava molt estès 

i que, a l’escola, se’ls va corregir tant aquesta pronúncia que eren freqüents ultracorreccions del tipus ole 

per oli o armare per armari.” Per a una bona síntesi historicodescriptiva sobre el xipella cf. Plaza (1996: 

35-45). 
69

 Recasens (1991: 74) explica que la realització [i] de /e/, en els contextos que hem descrit, està ben 

relacionada amb l’articulació especialment tancada de /e/ en català nord-occidental, i amb la intenció 

d’evitar la confusió entre les realitzacions [e] i [] d’aquella vocal. La majoria d’aquests mots els recull 

Recasens (1985: 89-91) a les localitats més occidentals del Camp de Tarragona. 
70

 A Cornudella alterna amb el castellanisme pato. En aquests tres parlars també es recull el tancament en 

el femení àniga i el diminutiu aniguet. 
71

 A Be, Fa, Gr i Ll coneixen el mot càvic però asseguren que no s’ha utilitzat mai per a designar aquest 

estri que ells anomenen aixada de cavar vinya. 
72

 Sobre la ròtica, cf. apartat 1.3.2.7 del capítol de Fonètica. 
73

 Alternant amb mànec a Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Ml, Pb, Pr, Si. 
74

 Amb obertura de la vocal tònica a la Bisbal i Margalef. A Cp, Co, Ll, Ma, Pb, Si, Ull i Va alternant amb 

préssec i als Guiamets alternant amb aubèrgim. A la resta de pobles préssec (a Falset alternant amb 

auberge). 
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rave/ràvens rav[i]/ràv[i]ns a Bi, Ca, Ma, Ull (mapa 1/61) 

 

Aquest tancament també es pot produir en mots en què la /e/ es troba en posició 

posttònica interna: 

 

alfàbrega aufàb[i]ga: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Tf, To, Ull, Va, Vb; aufàgu[i]ma: Co, Pr, Si; 

aufàd[i]ga: Ca, Ma (mapa 4/136) 

màrfega màrf[i]ga a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; aumàrf[i]ga a Be, Ml
75

 

(mapa 1/62) 

 

 Tots aquests exemples indiquen que, en èpoques reculades, aquest fenomen del 

tancament de /e/ en [i], propi dels parlars xipelles, potser coneixia una extensió més 

àmplia a la comarca del Priorat. 

 

1.2.6 Tractament de la /o/ en posició pretònica i posttònica 

  

 El manteniment de la /o/ en posició àtona és un fenomen que es conserva en tot el 

bloc occidental, enfront de l’oriental, que la neutralitza en [u]. Al Priorat, només el parlar 

de Pradell articula [u] la /o/, tant pretònica com posttònica, a la resta de pobles s’articula 

una [o] (mapa 1/63): 

 

Pradell    la resta 

potet   p[u]tet    p[o]tet    

 roseta   r[u]seta    r[o]seta  

carro   carr[u]     carr[o] 

 pèsol   pès[u]l    pès[o]l 

 

1.2.7 Tancament de /o/ en [u] seguida de /i/, /u/ tòniques 

 

 Sovint, quan aquesta /o/ àtona va seguida d’una /i/ o una /u/ tòniques, es pot 

tancar en [u]: 

 

b[u]nic a Bi, Ms, Ml, Pb, Pr, Ull; b[o]nic a la resta de localitats
76

 (mapa 

4/522) 

c[u]fí a Bi, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Vb; c[o]fí a la resta de pobles 

(mapa 1/64) 

c[u]ixí
77

 a la majoria de localitats, excepte Ca i el Ml on és c[o]ixí (mapa 

1/65) 

c[u]nill a tot arreu 

c[u]rtina a Bi, Ms, Pb, Pr, Si, Ull, Vb; c[o]rtina a la resta de parlars (mapa 

1/66) 

c[u]sí a la majoria de localitats, excepte Co, Gr, Mr, Ms, Ml, Tf on és 

c[o]sí (mapa 1/67) 

                                                 
75

 En la forma aumàrfiga trobem l’aglutinació de l’article àrab -AL- en l’arrel del substantiu i la posterior 

vocalització de la /l/ en síl·laba travada i seguida de labial. 
76

 A Be, Co, Fa, Gu, Si, Tf només s’ha recollit el castellanisme maco. 
77

 Tornem a trobar la mateixa distribució de pobles en el derivat coixinera; c[u]ixinera a la majoria de 

localitats i c[o]ixinera a Ca i el Ml. 
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esc[u]rpí
78

 a Be, Bi, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb (mapa 

4/238) 

fl[u]rit a Bi, Ll, Pr, Si, Tf, Va; juntament amb fl[o]rit a Fa, Ma, Mo, Pb, 

Ull; fl[o]rit a la resta de pobles (mapa 1/68) 

f[u]rquilla a Bi, Fa, Ll, Mr, Ms, Pr, Ull, Va; f[o]rquilla a la resta de localitats 

(mapa 1/69) 

m[u]lí a Bi, Ll, Ma, Pr, Si, To, Vb; a Co, Ml, Mo, Pb, Tf, Ull es van 

recollir les dues solucions: m[u]lí i m[o]lí, que és la variant de la 

resta de localitats (mapa 1/70) 

m[u]squit a Bi, Fa, Gu, Ms, Mo, Pr, Si, To, Ull; m[o]squit a la resta de 

parlars (mapa 1/71) 

p[u]llí a la majoria de pobles, excepte Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms on 

és p[o]llí (mapa 1/72) 

rat[u]lí a Bi, Gu, Pb, Pr, Si, Va; rat[o]lí a la resta de localitats (mapa 1/73) 

rem[u]lí a Bi, Co, Mo, Pr, To; rem[o]lí a la resta de pobles (mapa 1/74) 

t[u]cino a Be, Bi, Ma, Pr, Si, Ull, Va, Vb; a Cp, Ml, Mo, Pb, Tf, To es van 

recollir les dues solucions: t[u]cino i t[o]cino, que és la variant de 

la resta de parlars (mapa 1/75) 

c[u]muna a la majoria de parlars, excepte a Be, Fi, Gu, Ll, Ma, Ml, Pb on és 

c[o]muna
79

 (mapa 1/76) 

m[u]guda a Co, Mr, Pb, Pr, Si, Vb; m[o]guda a la resta de pobles (mapa 

1/77) 

 

1.2.8 Tancament de /o/ en [u] en contacte amb un so labial o velar 

 

 El tancament de /o/ en [u] també es produeix quan la /o/ està en contacte amb una 

labial o amb una velar, sons consonàntics que l’afavoreixen: 

 

b[u]tifarra a la majoria de pobles, excepte Fa, Gu, Ml, Po, Si, on és 

b[o]tifarra (mapa 1/78) 

c[u]llaret a Co, Mr, Po, Pr, Si, Va; c[o]llaret a la resta de pobles (mapa 1/79) 

c[u]rcó a tots els pobles 

c[u]rcada a tots els pobles 

f[u]guera a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ml, Pb, Pr, Tf, To; f[o]guera a la 

resta de localitats (mapa 4/572) 

j[u]guet
80

 a tots els pobles 

 mas[u]ver a Be, Pr, Si, To; mas[o]ver a la resta de parlars (mapa 1/80) 

 m[u]ixó a tot arreu; a Co, Si i Ull mixó (mapa 1/81) 

ress[u]pó a Pb, Pr, Si, Ull, Va; ress[o]pó a la resta de pobles (mapa 1/82) 

r[u]vell a Gr, Gu, Pr, Tf, To; r[o]vell a la resta de parlars (mapa 1/83) 

r[u]velló a Mr, Ms, Mo, Po, Pr, Si, Tf; r[o]velló a la resta de localitats 

(mapa 1/84) 

 s[u]mera a tots els pobles 

 s[u]mereta a tots els pobles 

 tamb[u]ret a Ca, Fa, Fi, Ma, Ms, Ml, Pr, Si; tamb[o]ret a la resta (mapa 1/85) 

   

                                                 
78

 A Be, Fa, Ll, Mr, Ms, Pb, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb esc[u]rpit; sobre l’epítesi consonàntica de la variant 

escorpit, cf. apartat 1.4.3 del capítol de Fonètica. 
79

 A Pb i To també s’ha recollit la forma dissimilada c[a]muna. 
80

 El tancament de la velar també es podria explicar a través d’una analogia amb el verb jugar. 
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1.2.9 Tancament de /o/ en [u] en altres contextos 

 

 Aquest tancament és possible en altres circumstàncies: 

 

c[u]rriola a Bi, Cp, Gr, Ll, Mo, Pr, Si, Ull, Vb; c[o]rriola a la resta (mapa 

1/86) 

d[u]lent a la majoria de pobles; d[o]lent a Be, Bi, Fa, Gu, Ma, Mo, Po, Si 

(mapa 1/87) 

est[u]rnell a Be, Bi, Fa, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Pr, Va; est[o]rnell a la resta 

(mapa 1/88) 

r[u]ssinyol a la majoria de pobles, excepte Be, Ca, Cp, Mr, Ms, Ml, To, Vb, 

on és r[o]ssinyol (mapa 1/89) 

s[u]stens  a Be, Bi, Cp, Fa, Gu, Mr, Ma, Ms, Po, Pr, Si, Tf, Ull; s[o]stens a la 

resta de pobles (mapa 1/90) 

t[u]dó  a la majoria de pobles; t[o]dó a Bi, Ca, Gr, Gu, Ma (mapa 1/91) 

 

 Els casos de Joan, Josep i xorrac són explicables per la inflexió de la o 

provocada per la consonant palatal inicial i, en el cas de Joan, també pel hiat: 

 

 J[u]an  a tot arreu    

 J[u]sep a tot arreu 

x[u]rrac a la majoria de pobles; a Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Mo, Tf es van recollir 

les dues solucions; x[u]rrac i x[o]rrac, que és la variant recollida a 

Be, Fa, Ml (mapa 1/92) 

 

També en els verbs collir, complir, cosir, dormir, morir i sortir, la /o/ àtona –

seguida de /i/ tònica– pot tancar-se en [u]. En els verbs córrer, poder i voler, també es 

pot produir el tancament en les formes verbals que presenten la velar en posició àtona –

afavorit pel contacte amb un so labial o velar. Aquest tancament, però, no és sistemàtic 

ni pel que fa als temps verbals, ni pel que fa als pobles.
81

 

 El tancament de la vocal velar també s’ha recollit en el pronom neutre ho, 

articulat, sempre, a totes les localitat h[u] i en la conjunció o, articulada [u]:
82

 

  

 Ja t’h[u] diré 

 A Falset h[u] definiran 

 On-t h[u] vas a buscar 

 Sí que h[u] sembla un llenguado 

 Et donen [u] bé una cinteta [u] bé alguna coseta 

 Te parlo de fa un any [u] dos 

 Penjàvem la bandera [u] bé un cobrellit 

 Tres [u] quatre figues 

 

 Algunes hipercorreccions u > o que s’han recollit a la comarca del Priorat són: 

 

 b[o]llir: a tots els pobles alternant amb b[u]llir
83

  

                                                 
81

 Per a fer els quadres verbals més intel·ligibles, a les taules de verbs només s’indica una d’aquestes dues 

formes, la recollida en primer lloc. 
82

 Beltran, Monjo i Pérez (2004: 21) expliquen que “segurament l’origen d’aquesta solució l’hàgem de 

buscar de la semiconsonantització en què es troba aquesta vocal àtona en posició clítica en contacte amb 

una altra vocal tònica.” 
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m[o]ntanya:
84

 a Be, Co, Fi, Gr, Mr, Ms, Tf, Vb; m[u]ntanya: a la resta de 

localitats (mapa 1/93)  

 t[o]pí: a Ca, Gu, Ms, Ml, To, Vb; t[u]pí: a la resta de parlars (mapa 1/94) 

 p[o]billa: a Ma i Po; p[u]billa: a la resta de pobles (mapa 4/555) 

 

1.2.10 Tractament de /o/ àtona final en els mots ferro, filferro i enterro 

 

A la Bisbal de Falset i a Margalef es produeix el tancament de /o/ àtona final en 

[u] en els mots ferro –ferr[u]–, en el seu compost filferro –filferr[u]–, i en el 

castellanisme enterro –enterr[u] (mapa 1/95). Cubells (2009, I: 82) també assenyala 

aquest mateix fenomen a Riba-roja (Ribera d’Ebre) i Navarro (1996, I: 74) a la Pobla de 

Massaluca (Terra Alta). Cal recordar que també a Pradell aquests mots apareixen amb 

[u]; allí aquest fenomen és sistemàtic. 

  

1.2.11 Tractament de la /o/ en posició inicial 

 
És un fenomen general, que s’observa a tota la comarca, el canvi de /o/ àtona 

inicial en [aw] ([w] a Pradell). Aquest és un tret general en nord-occidental i tarragoní 

(Veny, 1982: 130-131; Recasens, 1985: 107; Plaza, 1996: 74):
85

 

 

orella – [aw]rella  obrir – [aw]brir/[aw]rir ofegar – [aw]fegar 

oliva – [aw]liva  orinar – [aw]rinar  orinal – [aw]rinal 

ovella – [aw]vella  olors – [aw]lors  obac – [aw]bac 

 

Segons Cubells (2009, I: 83), aquest fenomen segurament es produeix per 

fonosintaxi: “els primers mots solen aparèixer amb l’article (femení) al davant: la oliva, 

la ovella. La vocal medial de l’article es devia interpretar com a pròpia del mot següent i 

per això auliva, aurella.” Si el mot és masculí, M. Àngels Massip (1989: 32) dóna 

l’explicació següent: “lo ofici, en trobar-se les dues os hauria passat, per distanciació 

fonètica, a lo ufici i després a la ufici (com passa a lo un > la un), d’on aufici”. Tot i que 

resulta versemblant aquesta explicació pel que fa als substantius, quedaria per resoldre a 

què obeeix la diftongació que es produeix en alguns verb començats per o, del tipus obrir 

> aubrir > aurir. Cubells (2009, I: 83) hi afegeix el següent: “[...] una altra possible 

explicació podria ser que, a partir del que succeí en les paraules femenines, després es va 

estendre, per analogia, a d’altres paraules masculines que començaven també per o, i fins 

i tot arribà a afectar alguns verbs.”
86

 

                                                                                                                                                 
83

 Tot i que l’articulació actual amb vela semitancada –bollir– segurament és deguda a la ultracorrecció, 

també cal tindre present que l’ètim d’aquest infinitiu és BŬLLIRE, amb la vocal llatina breu. Per a fer els 

quadres verbals més intel·ligibles, a les taules de verbs només s’inclouen les formes amb [u] –bullir. 
84

 Recasens (1991: 151) assenyala que la influència del castellà permet justificar la pronúncia [o] de /u/ 

àtona en casos com m[o]ntanya. 
85

 Tot i que la tendència general és que la /o/ àtona en posició inicial s’articuli [aw] a tota la comarca del 

Priorat, en algunes ocasions s’han recollit formes articulades en [o] –[o]rella, [o]rinal, [o]berta–, però 

com que s’ha observat que aquest fenomen no era sistemàtic ni pel que fa als mots ni pel que fa als pobles, 

segurament es pot pensar que es tractava de casos d’ultracorrecció. 
86

 Martí (1970: 45-46) explica que “aquest fenomen, segons Gili i Gaya, té una profusió especial en 

lleidatà. L’autor [Gili i Gaya] l’explica per fonètica sintàctica:  «la-orella» > «l’aurella»; també amb 

l’article masculí típic del català occidental lo: «lo ofici» > [o o ] > [o u] > [au ].” Martí, però, creu que “a més 

de l’explicació que dóna Gili i Gaya, hom pot pensar en una característica del vocalisme català. 

Efectivament, les vocals inicials àtones són pronunciades amb una força articulatòria que les converteix en 
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En el verb omplir també es produeix el canvi de /o/ àtona inicial en [aw]. A la 

majoria de pobles, a partir de la forma aumplir (Bi, Mo, Pb, Po, Tf, Ull, Va, Vb) la [w], 

que és labial com la /m/, pot ser assimilada per la nasal i d’aquí amplir (Be, Ca, Cp, Co, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pr, Si, To) (mapa 1/96). 

 

1.2.12 Tractament dels diftongs àtons 

 
 El diftong dels grups /kwa/, /gwa/ quan es troba en posició àtona final es manté: 

 

 Pasqua – Pasq[wa]  llengua – lleng[wa]  aigua – aig[wa] 

  

 El manteniment d’aquests diftongs es dóna en el bloc occidental, a diferència de 

l’oriental, on pot monoftongar o ser absorbida la semiconsonant velar (Veny 1982: 23). 

En els parlars del Priorat, quan aquests diftongs es troben en posició pretònica, en 

algunes ocasions, es constata la monoftongació en [o]: 

 

 quaranta  coranta a tots arreu
87

 

quartà, quartera cortà, cortera a Co, Fa, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull (mapa 

1/97) 

 qualsevol  consevol a tot arreu
88

 

Quaresma Coresma a Ca, Co, Fi, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull 

(mapa 1/98) 

 

 El diftong àton /ew/ també monoftonga en [o] en el mot abeurador –aborador–  a 

Be, Gr, To (tot i que aquesta forma conviu amb la més general a la comarca, abeurador) 

(mapa 4/327).
89

 El mateix passa en les formes verbals del futur i condicional del verb 

veure: voràs, voreu, voríeu, vorien, on el diftong /ew/ apareix en posició àtona. Aquestes 

formes s’han recollit, juntament amb la forma diftongada, a Bellmunt, la Bisbal, 

Cornudella i Falset (mapa 1/99).  

 Puntualment, es detecta el mateix fenomen de la monoftongació en els mots 

estoviar –estalviar– i escofar –escalfar–, on en un primer moment s’ha produït la 

vocalització de [l] en [w] i la consegüent aparició del diftong [aw]:
90

 

 

estalviar > est[aw]viar > est[o]viar a Bi, Fi, Si > est[u]viar a la resta de 

pobles excepte a Ca, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, on només s’ha recollit 

estalviar (mapa 1/100) 

                                                                                                                                                 
«semitòniques», per dir-ho d’alguna manera. Aleshores, la diftongació ja no ens resulta tan estranya, com 

si pensem en l’atonicitat de la vocal que diftonga.” 
87

 Articulat c[u]ranta a Pradell de la Teixeta. 
88

 A tot arreu compartint ús amb la forma diftongada qualsevol/quansevol. Per a més informació sobre la 

dissimilació consonàntica cf. apartat 1.4.6 d’aquest mateix capítol. 
89

 Recasens (1985: 109) recull la forma aborador al Camp de Tarragona. Cubells (2009, I: 84) també 

assenyala la forma monoftongada a Rasquera, a la Ribera d’Ebre, i Navarro (1996, I: 49) la recull a Batea, 

Gandesa i Vilalba, a la Terra Alta. 
90

 Sobre aquest fenomen de monoftongació, Recasens (1991: 103) diu que “en català general, el diftong 

llatí AU pot haver monoftongat en o a través de l’etapa intermèdia ou; en un primer estadi, u contribuí a 

labialitzar i a velaritzar el primer element del diftong (a > o), i, en una segona fase, la proximitat 

articulatòria entre els elements del nou diftong ou motivà l’absorció de u per part de o (ou > o). El 

fenomen de monoftongació ha afectat, fins i tot, mots que mantenen el diftong au en català general escofar 

(< escoufar < escaufar < escalfar; Garrigues); estoviar (< estouviar < estauviar < estalviar; mall.).” 

Navarro (2012: 49) també recull aquestes formes monoftongades a Cambrils (Baix Camp). 
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escalfar > esc[aw]far > esc[o]far a Bi, Ca, Co, Fi, Po, Ull, Va (mapa 1/101) 

 

 En el cas de diumenge, el diftong [iw] ha perdut la vocal palatal en tots els parlars 

i el mot s’articula d[u]menge a totes les localitats de la comarca (a Bi, Ma, Tf, To, Ull 

també s’ha recollit la forma d[iw]menge) (mapa 1/102). 

 

 

1.3 CONSONANTISME 

 

1.3.1 Consonants labials 

 
1.3.1.1 Tractament de la labiodental fricativa sonora  

 
 L’articulació de la labiodental fricativa sonora /v/ s’ha recollit en el parlar de 

setze localitats del Priorat: Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, 

Vb, encara que en tretze d’aquests pobles (Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Tf, Ull, 

Va, Vb) de manera molt esporàdica (mapa 1/103).
91

 A Mr, Mo, Si i Vb, en el topònim 

Po[v]oleda s’ha detectat la confusió de la bilabial sonora amb la labiodental  fricativa 

sonora. Aquesta articulació només es manté en les generacions més grans i de manera 

irregular, és a dir, es pot recollir en uns mots i no en uns altres, pot variar segons les 

poblacions i es troba en un procés de regressió avançat.
92

 

 Alguns exemples d’aquesta articulació, més o menys generals a tots els pobles 

que encara la mantenen, són: 

 

 [v]ell    [v]idre    me[v]a 

 [v]esc    [v]inya      ne[v]ar     

 [v]i    [v]oler    ra[v]e 

                

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 Navarro (2000a: 27) també l’assenyala en els parlars de Be, Gu, Ml, Po, To, però, en canvi, no la recull a 

la Morera. 
92

 Recasens (1991: 196) observa que “el procés de pèrdua de /v/ deu anar precedit d’un relaxament de 

l’articulació de la consonant (sobretot en contextos favorables a aquesta evolució (posició àtona 

intervocàlica)), amb desplaçament de l’indret de constricció envers la paret inferior del llavi inferior. 

Sembla que aquest procés ha d’ésser especialment factible als dialectes del domini on /b/ es fa [], per tal 

com, en aquestes circumstàncies, és fàcil el pas de [v] relaxada a []. Per contra, una estabilitat superior de 

/v/ als parlars alacantí, balear i alguerès suggereix que la consonant hi deu ésser emesa amb un lloc 

d’articulació més exterior; deu contribuir a aquesta estabilitat la baixa freqüència de la realització [] de /b/ 

a aquells dialectes, de manera que realitzacions labiodentals més interiors no hi fan perillar l’oposició entre 

/b/ i /v/.” L’articulació de la labiodental fricativa sonora /v/ es manté en alguerès, en balear, i en valencià 

septentrional i meridional, amb prou vitalitat en les generacions grans. També és viva, però en procés de 

regressió, al Camp de Tarragona (Recasens 1988: 122-126), a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 122), a la 

Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 85), al Montsià i a les localitats de Paüls (Baix Ebre) i Canet lo Roig (Baix 

Maestrat) (Navarro i Cubells 2010: 386). 
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1.3.2 Consonants laterals i ròtiques 

 
1.3.2.1 La lateral palatal // procedent de grups de iod 

 

 A la comarca del Priorat és absent el fenomen de la iodització, tots els parlars són 

lleistes.
93

 El resultat dels grups de iod llatins C’L, G’L, LJ és sempre []: 

 
u[] < OCULU     fu[]a < FŎLĬA 

 pa[]a < PALEA    a[] < ALIU 

 ve[]a < VETULA    ce[]a < CĬLĬA 

 

 Al Priorat, s’han recollit tres variants del mot llentilla: gentilla, llentia i llentiga. 

Segons Navarro (2000a: 27), en el primer mot –gentilla–, s’ha dissimilat la primera 

líquida palatal en prepalatal africada [d] ([]enti[]a > [d]enti[]a). La segona forma 

–llentia– s’articula segons l’evolució ioditzant i, en el tercer mot –llentiga– s’hi ha 

intercalat una velar antihiàtica (mapa 4/52): 

 

 LENTĪCŬLA > gentilla a tots els parlars 

   llentia a Ca, Co, Ll, Mo, Pb, Pr, Si, To, Va, Vb 

   llentiga a Ulldemolins 

  

 En el mot mallol també es detecta el resultat ioditzant maiol a algunes localitats 

de la comarca (mapa 1/104): 

 

 MALLĔŎLU> ma[]ol a la majoria de pobles 

   ma[j]ol a Gr, Tf, To, Ull 

 

 Un altre cas de iodització el trobem en la primera persona del present d’indicatiu 

del verb voler, que presenta dues formes a tota la comarca: vu[] i vu[j]. La primera és la 

forma pròpia dels parlars lleistes i en la segona s’ha produït una iodització (mapa 

1/105):
94

 

 

 VOLEO >  vu[] a la majoria de localitats 

vu[j] a Bi, Co, Mr, Ml, Pb, Si, Tf, Ull, Va, Vb (sempre 

alternant amb vu[]) 

 

 

 

                                                 
93

 El Dr. Pere Navarro (1996, I: 55), en la seva tesi, fa una breu però clara explicació sobre aquests 

fenòmens: “Convindria no confondre aquests dos termes –iodització i ieisme– ja que corresponen a 

fenòmens etimològics i cronològics diferents. La iodització es remunta al període més antic de la llengua 

sempre amb els grups de iod esmentats [C’L, LY, G’L] i sempre, també en posició intervocàlica o final. El 

ieisme és un fenomen relativament modern pel que fa a la seva gran extensió actual, que es produeix com a 

neutralització de tota // en [j] o [ĭ] –segons la seva posició– tant si procedeix de L- inicial i -LL- 

intervocàlica llatines com dels grups de iod esmentats.” 
94

 Al Camp de Tarragona, Recasens (1985: 136) assenyala que no es tracta d’un fenomen analògic a vaig, 

faig i veig. Apunta que “cal pensar, en conseqüència, que, a partir d’una situació fortament ieista a una 

àrea segurament més àmplia que la que registren actualment –potser Alt Camp, Tarragonès i septentrió del 

Baix Camp–, el prestigi de solucions lleistes provocà una regressió generalitzada de variants ieistes llevat 

de mots que presentaven una articulació lateral o les vocals u, i –llevat de i tònica– en posició 

immediatament anterior a iod”. 
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1.3.2.2 Vocalització de /l/ en síl·laba travada 

 
A tots els parlars de la comarca s’ha recollit el fenomen de la vocalització de la 

líquida lateral alveolar –/l/– en [w] quan va precedida de /a/ i seguida d’una consonant 

labial, tant si es troba en posició àtona com tònica: 

 

[aw]barda, [aw]bardó
95

   [áw]ber, [áw]bir
96

    

[aw]bergínia, [aw]berginya
97

  [aw]belló 

[aw]bercoc   [aw]fals 

[aw]fàbiga
98

    

  

En altres mots el resultat de la lateral és diferent en funció dels pobles: 

 

[aw]varca
99

 a totes les localitats; alternant amb alvarca a Co, Mo i Si; 

alavarca –amb epèntesi consonàntica– a Bi, Ca, Ma, Ull
100

 

(mapa 1/106) 

[aw]mostra a Ca, Fi, Ml, Si, Ull, Va, Vb; a la resta mostra, amb afèresi 

de la síl·laba inicial (mapa 1/107) 

est[aw]vis a la majoria de pobles; estalvis a Ca, Fa, Pb, Si, Tf, To, Va 

(mapa 1/108) 

m[aw]va a Bi, Ma, Ml, To, Ull, Va; malva a la resta (mapa 1/109) 

m[aw]bé a Be, Bi, Co, Ml, Pb, Si, Ull, Va; malbé a la resta de 

localitats (mapa 1/110) 

s[aw]via a Bi, Co, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, Ull, Va; 

sàlvia a la resta de pobles (mapa 1/111) 

 

A tots els parlars de la comarca s’han recollit les formes tau –talp– i bau –balb–, 

en les quals després de la vocalització de la lateral, les bilabials finals haurien estat 

assimilades per [w]. 

Un cas particular el presenta el mot aumetlla, recollit a Co, Pb, Pr i Si (mapa 

4/172). Navarro (2012: 51) explica que “per poder justificar la síl·laba inicial /aw/ s’ha 

de recórrer a un ètim hipotètic *AL MIDDULA, que semblaria presentar l’aglutinació de 

l’article àrab damunt el mot llatí: almetlla > aumetlla.”
101

 

                                                 
95

 Per veure la distribució per pobles dels mots aubarda/aubardó cf. apartat 4.1.1 del capítol de Lèxic. 
96

 Per a l’articulació de la vocal final, cf. apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
97

 Per a més informació sobre la palatalització de /n/ cf. apartat 1.3.5.1 del capítol de Fonètica. 
98

 En algunes localitats s’han recollit les formes [aw]fàguima i [aw]fàdiga. Per a la distribució de variants 

per localitat, cf. apartat 4.1.3.2 del capítol de Lèxic. 
99

 Segons el DCVB (II: 166), l’origen del mot avarca és incert, “probablement d’una forma pre-romana 

*abarka, que es troba representada en el basc, en les tres llengües hispàniques i en el sud de França. La 

relació d’avarca amb barca, nom d’embarcació, és improbable per raons fonètiques (la -v- d’avarca) i 

semàntiques (la forma d’aquest calçat)”. Coromines (DECast, I: 7-8) també observa dificultats a l’hora de 

trobar l’ètim del mot però acaba arribant a la conclusió que “la voz vasca y la romance proceden de un 

común étimo prerromano *ABARCA, conclusión que me parece segura”. Segons Navarro (2012: 51), per a 

poder justificar la síl·laba inicial /al/ (després /aw/ i /o/) potser s’hauria de recórrer a un ètim hipotètic *AL 

BARKA, que semblaria presentar l’aglutinació de l’article àrab damunt el mot llatí, de la mateixa manera 

com passa amb el mot aumetlla < *AL MIDDULA. 
100

 A Ulldemolins, però, el nom del poble veï d’Albarca és articulat sempre Aubarca. 
101

 Martí (1970: 40-41) també recull la forma aumetlla a les localitats d’Isona i Lleida i diu el següent: 

“Samuel Gili i Gaya, en el seu Estudi fonètic del parlar de Lleida, obra citada, explica el fenomen de la 

diftongació en au de la [o ] tancada inicial com a provocat per l’article femení precedent: la [o ] es tanca 

fins a arribar a [u ] assil·làbica: [laob é le ] [laub é le ]; i per una falsa separació s’obtindria la forma [au b é le ], 
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1.3.2.3 Resultat dels grups llatins secundaris D’L, T’L, G’L 

 

Els grups secundaris llatins D’L, T’L, G’L en posició intervocàlica, palatalitzen i 

donen com a resultat una líquida palatal amb allargament [] a tots els pobles del 

Priorat:
102

 

 

ametlla > ame[]a
103

   espatlla > espa[]a   

guatlla > gua[]a    motlle > mo[]e
104

  

vetlla > ve[]a        

 

1.3.2.4 Articulació de la ròtica en posició final absoluta 

 
A tots els parlars de la comarca, la ròtica en posició final abosulta és muda, 

excepte en alguns monosíl·labs, com ara cor, car, mar i pur: 

 

carrer  [karé] a tot arreu fuster  [fusté] a tot arreu 

braser  [bazé] a tot arreu donar  [doná] a tot arreu 

 

però, 

 

cor  [kr] a tot arreu mar  [már] a tot arreu 

car  [kár] a tot arreu pur  [púr] a tot arreu 

 

A la majoria de pobles de la comarca, la [r] dels mots por, madur i dur és muda. 

En algunes localitats, però, aquest so s’articula i, fins i tot, es pot produir un reforçament 

de la vibrant final amb una dental oclusiva sorda: 

 

dur du(r) a la majoria de pobles; du[r] a Cp, Gu, Mr, Ms, To, alternant 

amb du[t] (mapa 1/112) 

madur madu(r) a la majoria de pobles; madu[r] a Cp, Mr, Ms alternant 

amb du[t] (mapa 1/113) 

por po(r) a la majoria de pobles; po[r] a Cp, Gu, Fi, Ms; po[t] a Cp, 

Ms (mapa 1/114) 

 

Aquest reforçament també pot produir-se en altres mots, especialment en 

monosíl·labs, encara que no de manera sistemàtica:
105

 

  

                                                                                                                                                 
sense article. En el cas de la A, l’explicació la troba en l’analogia, ja que aquesta forma [au mé lle ], per la 

seva etimologia, no pot sofrir el fenomen que es dóna en la o inicial. I això val per a aquesta forma i per als 

derivats que he anotat.” 
102

 Aquests grups secundaris llatins han palatalitzat en lleidatà, ribagorçà i pallarès, mentre que en 

valencià, en part del balear, en alguerès i en tortosí s’articulen amb lateral, amb allargament o sense. 
103

 A Co, Pb i Si també aume[]a. En el terme ametller –ame[]er– trobem les mateixes variants, amb 

la mateixa distribució per municipis. 
104

 A Co, Pr i Si mo[]o. Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de 

Fonètica. 
105

 Alcover (1909: 277) enregistra el mateix fenomen a Reus, Tarragona, Falset, Vendrell, Vilanova i la 

Geltrú, Sitges, Granollers, Mataró, la Llena, Palamós, Palafrugell, Vallespir, Rosselló i Conflent. Aquest 

fenomen epitètic de la dental presenta el paral·lelisme amb els mots que originàriament acaben en /rd/, /rt/ 

-[t]-: verd, tard, lluert.  
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 bart (bar)   cart (car)   cort (cor) 

 

En el mot mar trobem tres solucions amb variació fonètica; mar, amb articulació 

de la ròtica en posició final absoluta; mart, amb l’afegiment d’una dental oclusiva sorda, 

i marc, amb l’afegiment d’una velar oclusiva sorda (mapa 1/115): 

 

mar   a tots els pobles 

mart   a Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Tf, To 

marc
106

  a Be, Co, Mr, Mo, Pb, Pr, Si, Ull 

 

També en el mot calamar, trobem l’articulació de la bategant en posició final 

absoluta, calamar (Bi, Co, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, To, Ull, Va, Vb); l’emmudiment, 

calama(r) (Be, Cp, Fa, Ms, Pr), o el reforçament amb una dental oclusiva sorda, 

calamart (Ca, Fi, Gr, Ll, Ml, Si, Tf) (mapa 1/116). 

 

1.3.2.5 Tractament de la /r/ de l’infinitiu en combinació amb pronoms febles 

 
 Al Priorat, la ròtica dels infinitius no s’articula mai, ni tan sol quan va seguida de 

pronom feble:
107

 

 

 canviar-la > canviâ-la   portar-lo > portâ’l 

 anar-hi > anâ-hi    declarar-se > declarâ’s 

 trucar-me > trucâ’m    posar-ne > posâ’n 

 

1.3.2.6 Confusió entre ròtiques i laterals 

 
 En els parlars del Priorat és possible trobar mots on es confonen la lateral i la 

bategant. Segurament, la gran similtud articulatòria d’aquests dos sons ha produït aquest 

intercanvi de sons:
 108

 

 

clivell
109

 a Cp, Gu, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To; crivell a Be, Bi, Ca, Co, Fa, 

Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Si, Ull, Va, Vb (mapa 4/430) 

clossa a Bi, Co, Ma, Mo, Pb, Po, Ull; crossa a la resta de pobles (mapa 

4/393) 

                                                 
106

 Alcover (DCVB, VII: 227) recull aquesta variant a Ribes, Palamós, Palafrugell, St. Feliu de Guíxols, 

Caldes de Malabella, Blanes, Pineda, Mataró, el Vendrell, i el Camp de Tarragona. 
107

 Aquest fenomen el podem trobar a les comarques de la diòcesi de Tortosa, llevat del Baix Ebre, el 

Monstià i part del Baix Maestrat (Navarro i Cubells 2010: 387), en català nord-occidental (Cubells i 

Cubells 2003: 124; Satorra 2003: 442; Solans 1996: 21; Casanovas i Creus 1999: 100) i en ribagorçà 

(Sistac 1993: 102-104), a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 138 i 149) i a gran part del valencià (Beltran 

1994: 34; Beltran i Garcia 1994: 69; Beltran 2007: 78 i 83; Beltran 2008: 33, 40 i 41). Sobre l’extensió del 

fenomen en valencià, Beltran (2007: 78 i 79) diu que aquesta reducció “té bastant extensió en valencià 

central, però també s’estén cap al nord, en algunes localitats de la Plana i fins l’Alcalatén i cap al sud, fins 

l’Alcoià, el Comtat i la Marina Alta. La distribució, però, és diferent segons si afecta la primera persona 

(més reduïda) o a la segona persona (més general).” 
108

 Recasens (1991: 338) observa que, en el cas del canvi de la ròtica per una lateral alveolar, el pas afecta 

// precedida de consonant velar o labial; quan el pas és de lateral a bategant, amb freqüència el canvi té 

lloc quan la consonant lateral està emplaçada entre una consonant labial i, en menor mesura, velar i vocal 

posterior o medial (Recasens 1991: 313). Aquest fenomen no és exclusiu dels parlars prioratins; es 

produeix també en alguns parlars de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 89), de la Terra Alta (Navarro 

1996, I: 56) i és freqüent en valencià (Colomina 1991: 24). 
109

 A Bi, Ca, Fi, Ma, també s’ha recollit la forma badat. 
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enclusa a Ca, Co, Fi, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; encrusa a la resta de 

localitats (mapa 1/117) 

esgolfa a Ms, Ml, Mo, Pr, Si, To; esgorfa a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; engorfa a Ma, Ull 

 (mapa 1/118) 

 

 A Capçanes, Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella, la vibrant 

intervocàlica del mot sarrampió s’articula com a lateral alveolar –salampió– (mapa 

1/119).   

 

1.3.2.7 Vacil·lació entre bategants i vibrants 

 
 En alguns mots es produeix un canvi de l’alveolar vibrant a la bategant: 

 

espàrrec espàric a Be, Ca, Fi, Gr; espàrrec a la resta de localitats
110

 (mapa 

4/120) 

sàrria/sarrió sària/sarió a la Bi i Ma; sàrria/sarrió a la resta de pobles (mapa 

1/120) 

 arriendes ariendes a la Bi i Ma; arriendes a la resta de parlars (mapa 4/65) 

 

Pel que fa a aquest fenomen, Coromines (DECat, VII: 698) observa que “és un 

fet conegut que modernament els parlars occidentals tenen tendència a canviar tota -rj- 

en -j-.” Segons Recasens (1991: 336) “la presència de [i] adjacent a [r] pot haver 

promogut un increment del grau d’avançament del cos lingual durant la producció de la 

consonant i contribuït, en conseqüència, a la transformació de la vibrant en bategant”. 

 

1.3.3 Consonants palatals 

 
1.3.3.1 Tractament de // i // en posició inicial i postconsonàntica 

 

La prepalatal fricativa sorda // i la sonora // s’articulen africades quan es troben 

en posició inicial i postconsonàntica: 

 

xiquet – [t]iquet   jove – [d]ove 

xalar – [t]alar   Joan – [d]oan 

 carxofa – car[t]ofa   àngel – àn[d]el  

 panxa – pan[t]a   monja – mon[d]a 

 

1.3.3.2 Tractament de // i // en posició intervocàlica i de // final 

 
 La prepalatal fricativa sorda i sonora en posició intervocàlica i la prepalatal sorda 

en posició final gairebé sempre segreguen una iod: 

 

caixa –  ca[j]a   bajoca – ba[j]oca     

coixí – co[j]í    boja – bo[j]a    

 peix – pe[j]    pagès – pa[j]ès     

                                                 
110

 Espàrric a To. Trobem la mateixa distribució de formes i localitats en el nom de la planta, 

esparraguera. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



78                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

 coix – co[j]    pluja – plu[j]a     

 

En posició intervocàlica, la segregació de la iod no és sistemàtica, en el cas de la 

prepalatal fricativa sonora []. Tanmateix, sembla que hi ha uns contextos que 

afavoreixen la segregació de la iod –trobar-se la // en posició pretònica i en contacte 

amb una vocal no palatal– i d’altres que no l’afavoreix –quan es troba en contacte amb 

una vocal palatal que la precedeixi o que la segueixi.
111

 

 La prepalatal intervocàlica procedent dels grups llatins -DI-, -TICU-, -DICU-, -GI- i 

de -I-, ha donat com a resultat una africada en tots els parlars de la comarca, en mots 

com: 

 

mitges (< MEDIAS) – mi[d]es
112

 formatge (< FORMATICU) – forma[d]e  

pitjor (< PEIORE) – pi[d]or  metge (< MEDICU) – me[d]e   

fetge (< *FETICU) – fe[d]e  corretja (< CORRIGIA) – corre[d]a  

 

Només a la Bisbal de Falset, en el mot mitja (< MEDIA), s’ha recollit l’articulació 

fricativa mi[]a –mi[d]a a la resta de parlars de la comarca (mapa 1/121).
113

   

 En alguns casos, la prepalatal sonora intervocàlica s’articula africada o fricativa 

segons els mots i les poblacions: 

 

ajuntament a[]untament a la majoria de localitats, llevat de Co, Si, on 

la pronúncia és a[d]untament; les dues variants a Be, Ca, 

Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Mo, Tf, To, Ull, Va (mapa 1/122) 

batejos bate[d]os a Bi, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml; bate[j]os a la resta 

de parlars (mapa 1/123) 

dijous di[d]ous a Gr i Ml; di[]ous a la resta; les dues variants a 

Cp, Gu, Mr, Ms, Pr, i Si (mapa 1/124) 

agitâ’s a[d]itâ’s a Ca, Ll, Mr, Ma, Ml, Tf, Va, Vb; a[]itâ’s a Be, 

Fa; les dues variants a Cp, Fi, Gu, Ms (mapa 4/407) 

gojos go[d]os a Bi, Ca, Gu, Ma; go[j]os a la resta (mapa 1/125)   

                                                 
111

 Sobre aquest tret fonètic, Cubells (2009, I: 91) en la seva tesi sobre els parlars de la Ribera d’Ebre diu 

que “tot i que la segregació de la iod és una característica que tradicionalment s’ha marcat com a pròpia 

dels parlars occidentals (i en oposició als parlars orientals), el cert és que és un tret que es troba en 

regressió en moltes zones del bloc occidental, especialment en el cas de la prepalatal fricativa sonora (amb 

la prepalatal fricativa sorda la pèrdua de la iod és molt menys acusada).” Navarro i Cubells (2010: 388) 

comenten que “la posició sil·làbica i l’etimologia són factors lingüístics que poden frenar o afavorir el 

manteniment o la caiguda de la iod.”. D’altra banda, Casanovas i Creus (1999: 90-91), en la seva 

descripció de la fonètica del lleidatà escriuen que “quan la grafia «x» va precedida d’una «i», ambdós sons 

es realitzen com la seqüència [j] ja que el so vocàlic normalment forma part d’un diftong: ca[j]a, 

madu[j]a, co[j], etc. Semblantment al que ocorre en aquest cas, però no de forma sistemàtica, és possible 

trobar una traça de la pronúncia [j] davant d’un so fricatiu sonor []. Ara bé, si qualifiquem aquesta 

pronúncia com una traça és perquè és molt dubtós considerar fins a quin punt es tracta de la pronúncia 

d’un so aproximant palatal o si més aviat es podria tractar de l’inici de la palatalització del so consonàntic 

següent.” Pradilla (1993: 320-324), en la seva tesi doctoral sobre els fonemes prepalatals al nord-

occidental de transició, comprova que entre els factors lingüístics que més clarament afavoreixen el procés 

de segregació de la iod davant del so prepalatal fricatiu sonor cal situar la posició sil·làbica posttònica i 

tònica. Recasens (1985: 142-144), en el seu estudi sobre la parla del Camp de Tarragona, també observa 

que en el cas de la prepalatal fricativa sonora la segregació de la iod no és sistemàtica i varia segons el 

context. 
112

 El mateix resultat trobem en el mot mitjó –mi[d]ó. 
113

 A la veïna població de la Palma d’Ebre també es recull l’articulació fricativa del mot mi[]a (Cubells 

2009, I: 92), que és la solució més estesa a la comarca de la Ribera d’Ebre.   
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safrejos safre[d]os a Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va, Vb –safare[d]os a Bi, Ma–; safre[]os a 

Be, Cp, Fa, Mr, Pr, Tf (mapa 4/495) 

sofratge
114

 sofra[d]e a Ca, Cp, Fi, Ll, Ms, Ml, Pr, Tf, Va, Vb –

sofra[d]i a Co–; sofra[]i: Be, Fa, Mo, Po, Ull (mapa 

4/385) 

 

1.3.4 Consonants alveolars 

 
1.3.4.1 Caiguda de l’alveolar fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica 

 
 La tendència general en els parlars del Priorat és la del manteniment de l’alveolar 

fricativa sonora en posició intervocàlica procedent de –S– llatina –casa, pèsol, rosa, 

peresa–; però, en algunes ocasions, aquesta consonant ha desaparegut: enciam (< 

*INCISAMEN), roella (< ROSELLA), fuell (< *FUSELLU). En altres mots, l’alveolar 

desapareix segons els mots i les poblacions: 

  
bria (< BRISA) Pb, Po, To, Ull, Va; brisa a la resta de parlars (mapa 

1/126)  

piar (< PINSARE) a tots els pobles, excepte a la Bisbal on és pisar 

(mapa 1/127)  
reïna (< RESINA) a la majoria de localitats; resina a Bi, Fa, Gr, Ll, 

Ma, Tf (mapa 1/128)  

 

1.3.4.2 Sonorització de l’alveolar fricativa sorda /s/ en posició postconsonàntica 

 
 En tots els parlars de la comarca es produeix la sonorització de l’alveolar sorda 

/s/ de gan[z]ell i esguin[z]ar.
115

 En altres mots, l’alveolar sorda sonoritza segons els 

mots i les poblacions: 

 

pin[z]es a Be, Bi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Tf, Va; pin[s]es a la resta (mapa 

1/129)  
fal[z]illa a Cp, Mr, Pb, Po, Pr, Tf, To; fal[s]illa a la resta (mapa 1/130) 

 

1.3.4.3 Palatalització de l’alveolar fricativa sorda /s/ en diversos contextos 

 
 En els mots surrac i ciprer l’alveolar fricativa sorda palatalitza en una prepalatal 

africada sorda [t] a tots els parlars de la comarca (xurrac, xiprer). 

 En canvi, en el mot sarrampió,
116

 procedent del llatí SIRIMPIONE, l’aveolar llatina 

seguida de vocal palatal es conserva a totes localitats de la comarca. Les formes 

palatalitzades són pròpies de la majoria de parlars orientals. 

                                                 
114

 A Bi, Gr, Gu, Mr, Ma, Pb, Si, To no s’usa aquesta variant. En aquestes vuit localitats es va recollir el 

sintagma lo davall del ginoll. 
115

 De fet, en els mots ganzell (cancell) i esguinzar (esquinçar) no només ha sonoritzat l’alveolar sorda 

postconsonàntica, sinó que també ha sonoritzat la velar oclusiva sorda. Per a més informació sobre la 

sonorització de la velar cf. apartat 1.3.6.1 del capítol de fonètica. El mot esguinzar només s’ha recollit a 

Co, Mr, Ms, Ml, Tf. A la resta de localitats s’usen les variants estripar i esqueixar. Per a més informació 

sobre la distribució per pobles d’aquestes formes cf. apartat 4.1.11 del capítol de Lèxic. 
116

 Sobre les diferents variants formals del mot, cf. apartat 1.3.2.6 del capítol de Fonètica i 2.1.1.1 de 

Morfologia. 
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 En el mot singlot, la palatalització varia segons les localitats: 

 

 *SINGLUTTU >  singlot
117

 a la majoria de pobles  

    xinglot a Pb, Po, To –aixinglot a la Bi i anxinglot a Co 

    (mapa 4/382)  

 

L’alveolar fricativa sorda /s/ del numeral seixanta –[]ixanta– pot palatalitzar-se 

condicionada per la presència de la prepalatal fricativa sorda de la segona síl·laba: 

 

 seixanta  []ixanta a Po, Tf (mapa 1/131) 

 

 A tot el Priorat, en la formació dels plurals de llei, rei, noi, bocoi –lleis, reis, nois, 

bocois, respectivament–, l’alveolar fricativa sorda /s/ s’articula prepalatal fricativa sorda 

[] condicionada per la semivocal [j] del diftong decreixent: llei[], rei[], noi[], 

bocoi[]. 

  

1.3.5 Consonants nasals 

 
1.3.5.1 Palatalització de /n/ 

 

 La consonant nasal alveolar, quan va precedida per una semivocal palatal, 

palatalitza en alguns mots, segons les localitats: 

 

boina bo[]a a Be, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

Ull, Va, Vb; bo[jn]a a la resta de localitats (mapa 1/132) 

cuina cu[]a a tot arreu; també cu[jn]a a Fa, Gr, Ml (mapa 

1/133) 

eina e[]a a totes les localitats; també e[jn]a a Fa, Gr, Mr, Ms, 

Mo (mapa 1/134) 

feina fe[]a a tots els pobles; també fe[jn]a a Be, Fa, Gr, Ml 

(mapa 1/135) 

reina re[]a a Co, Fa, Ll, Ma, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; re[jn]a a la 

resta de pobles; les dues variants a Margalef (mapa 1/136) 

  

 En els parlars que presenten convivència de formes, els informants advertien que 

la variant amb palatal és la més antiga i que actualment està sent desplaçada per la forma 

amb semivocal i alveolar nasal.
118

 

 Aquesta palatalització també es produeix en els mots següents: 

 

albergínia aubergi[i]a a Cp, Fa, Fi, Gr, Mr, Ms, Ml, Tf, To, Ull, Vb 

(mapa 4/128) 

 geniva   ge[]iva a tots els parlars
119

 

                                                 
117

 Per a més informació sobre les variant formals del mot, cf. apartat 4.1.10 del capítol de Lèxic. 
118

 Aquesta palatalització és general al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 139), a la Conca de Barberà 

(Plaza 1996: 130) i en la majoria de parlars lleidatans (Casanovas i Creus 1999: 93). Alcover (1909: 271) 

comenta que aquest fenomen no és exclusiu de la “província” de Lleida, perquè ell mateix l’enregistrà a 

d’altres zones del domini lingüístic com Tarragona, Reus, Calaf, les Borges Blanques, Igualada i Solsona 

entre d’altres. 
119

 Segons Navarro (1992: 26), en el mot geniva, la palatalització es produeix possiblement per assimilació 

amb la palatal [d]. 
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 El mateix fenomen també afecta la nasal bilabial /m/ seguida de la vocal palatal 

tancada /i/ en el mot somier: 

 

somier so[]er a totes les poblacions (a Bi, Ca, Fa, Fi, Ma, Mo, Po, Pr, Si, 

Ull amb tancament de la vocal velar inicial –sunyer) (mapa 1/137) 

 

1.3.5.2 Nasal adventícia 

 
 És considerada com a característica pròpia del català occidental l’articulació 

d’una nasal adventícia (Veny 1982: 23) en mots com: 

 

 llangost o llangosto  a tots els parlars
120

 

 llangosta   a tots els parlars 

 mangrana, mangraner a tots els parlars, excepte Pradell (mapa 1/138) 

 

1.3.5.3 En el sintagma vin blanc, localitzat a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Mo, 

Pb, Po, To, Ull, Va, Vb, la nasal subjacent del substantiu, que no apareix en el cas de la 

forma singular però sí en flexionats i derivats, reapareix també en combinació amb 

l’adjectiu blanc (mapa 4/89).
121

 

 

1.3.6 Consonants velars 

 
1.3.6.1 Sonorització de la velar 

 

 En alguns mots, la velar oclusiva sorda apareix sonoritzada: 

 

 ganzell 
122

 a tots els parlars 

sagristà
123

 a Bi, Ca, Co, Gr, Gu, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; sacristà 

a la resta de pobles (mapa 1/139) 

 esguinzar
124

 a Co, Mr, Ms, Ml, Tf (mapa 4/500)   

   

1.3.6.2 Pèrdua de la velar en posició intervocàlica 

 
 La velar oclusiva sonora // intervocàlica, en contacte amb una vocal velar 

tancada /u/, pot ser assimilada per aquesta en els mots: 

 

                                                 
120

 Veny (1991: 121) explica que “llagost és el significant propi del català oriental, [...] mentre que a 

l’occidental campa llangost, amb una n adventícia, anorgànica, encara no ben explicada, però que en català 

ponentí és antiga, car la documentem des del s. XIV.” Recasens (1985: 262) assenyala que es tracta d’un 

cas de n epentètica, en el cas de llangost “per acció d’una consonant velar adjacent, sobretot en contacte 

amb vocal baixa” i en el cas de mangrana “per reduplicació de nasals, especialment davant de consonant 

oclusiva velar”. 
121

 Per a l’explicació detallada sobre què és el vin blanc i com es feia cf. apartat 4.1.2.1 del capítol de 

Lèxic. 
122

 Recasens (1985: 117) recull la forma ganzell al Camp de Tarragona i Plaza (1996: 267) a la Conca de 

Barberà. 
123

 Recasens (1985: 120) també recull la forma sagristà a tot el Camp de Tarragona. 
124

 A la resta de localitats s’usen les variants estripar i esqueixar. Per a més informació sobre la distribució 

per pobles d’aquestes formes cf. apartat 4.1.11 del capítol de lèxic. Cubells (2009, I: 97) recull la variant 

esguinzar a la Ribera d’Ebre i Navarro (1992: 26) a la Terra Alta. 
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enagües enaues a Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Si, To, 

Ull, Va, Vb (mapa 1/140) 

arruga arrua
125

 a Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gu, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb 

(mapa 1/141) 

 

1.3.7 Grups consonàntics 

 
1.3.7.1 Els grups consonàntics /bl/ i /gl/ 

 
 A tots els parlars del Priorat es pot produir un allargament en les oclusives dels 

grups /bl/ i /gl/, en posició intervocàlica. Aquest allargament, però, no és sistemàtic en 

tots els mots ni en totes les localitats i presenta molta variabilitat:
126

 

 
iglésia  i[l]ésia a tots els pobles    

poble  po[bbl]e a tots els pobles 

doble  do[bbl]e a tots els pobles 

 

Tal com passa en la major part de parlars nord-occidentals, el mateix fenomen 

també es pot produir quan /b/ va seguida de [j]: 

  

gàbia gà[bb]ia: Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Mr, Ma, Mo, Pr, Si, Tf, Vb; gà[]ia: 

Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb (mapa 1/142) 

 

Un fenomen molt similar a l’anterior s’ha recollit a la Bisbal i a Margalef en el 

mot séquia, on l’oclusiva sonoritza i s’articula amb allargament –sé[]ia. (mapa 1/143). 

Cubells (2009, I: 98) creu que és possible que es tracti d’un cas d’analogia amb el 

fenomen tractat just anteriorment i recull el mateix fenomen a tots els pobles del nord del 

Pas de l’Ase, a Darmós i a la Serra (Ribera d’Ebre). 

 

1.3.7.2 Els grups finals -/nt/, -/lt/, -/nk/, -/n/ 

 
  Els grups consonàntics formats per nasal o líquida i dental oclusiva sorda (-/nt/ i 

-/lt/, respectivament) en posició final absoluta no sensebilitzen el darrer element: 

 

font   [fn]    molt    [mol]   

pont   [pn]     malalt   [malal] 

vint  [bin]    salt  [sal]   

sant  [san]    dalt  [dal]  

 

En els grups -/nk/ i -/n/, en canvi, es pot percebre, encara que a vegades sigui de 

manera molt subtil, l’articulació de la velar oclusiva. De totes maneres, l’emmudiment 

de la velar és la solució més estesa a tots els parlars:
127

      

                                                 
125

 Recasens (1985: 120) recull la forma arrua a tota la comarca del Baix Camp i a Vilaseca (Tarragonès). 
126

 Aquest fenomen és comú a la major part del català nord-occidental (Casanovas i Creus 1999: 92) i del 

tarragoní (Recasens 1985: 119 i 120). Cubells (2009, I: 97 i 98) també recull aquest allargament en algunes 

localitat de la Ribera d’Ebre. 
127

 Sobre aquest emmudiment de la velar, Recasens (1991: 242) diu que “darrera d’oclusiva nasal, en 

posició final absoluta de mot i de frase, l’oclusiva oral es manté o s’elideix segons la zona dialectal 
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banc  [ba]     barranc [bara]  

blanc   [bla]     fang   [fa] 

cranc  [kra]     sang   [sa]  

 

Per fonètica sintàctica, en algunes ocasions, es pot sensibilitzar la dental o la 

velar en contacte amb vocal. Aquest fenomen, però, no es produeix de manera general: 

 

cinc hores ci[k] hores: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Pr, Po, Si, Tf, Ull, Vb; ci[] hores: Cp, Gu, 

To, Va (mapa 1/144) 

vint anys  vin[t] anys en tots els parlars 

quant és quan[t] és: Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, 

Si, Tf, To, Ull, Va; quan(t) és: Be, Ca, Cp, Mo, Pb, Pr, Vb 

(mapa 1/145) 

Sant Antoni San[t] Antoni a Bi, Fa, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Si, Tf, To, 

Va; San(t) Antoni a Be, Ca, Cp, Co, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, 

Ull, Vb (mapa 1/146) 

Sant Esteve San[t] Esteve a Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Va; San(t) Esteve a Be, Ca, Cp, Gu, Mr, Mo, 

Pb, Pr, Vb (mapa 1/147) 

  

A tots els parlars del Priorat, l’adverbi de lloc on i l’adverbi de temps quan, per 

analogia amb l’adverbi de quantitat quant, es poden articular amb una dental oclusiva 

sorda final que, per fonètica sintàctica; és perceptible en sintagmes com: 

 

Lo tros és allà on-t hi ha els arbres 

On-t és? 

Quan-t anàvem a rentar al riu 

Quan-t érem petites 

 

 

1.4 ALTRES FENÒMENS FONÈTICS 

 
1.4.1 Pròtesi vocàlica o sil·làbica 

 
 En alguns mots s’ha produït l’afegiment –pròtesi– d’un increment vocàlic:

128
 

 

 acovidar
129

 a Gu, Ms, Ml; convidar a la resta (mapa 1/148) 

 adomar a Bi, Gu, Ma, Ull; domar a la resta
130

 (mapa 4/205) 

 adragó  a Tf, Va; dragó a la resta (mapa 4/258) 

                                                                                                                                                 
(fa[(k)] (fang, amb //); ba[(k)] (banc, amb /k/)). El català central sol elidir l’oclusiva, si bé no són 

infreqüents les variants [k
], [k]. El català n. occ. presenta una situació similar, si bé el percentatge de 

realitzacions amb oclusiva final mantinguda és més elevat que en català central.” 
128

 Beltran (1994: 24) explica que “en els casos de pròtesi de a- en els verbs hi ha la possibilitat que 

contextos pronominals com ara s’ha rascat o s’ha mocat s’hagen interpretat com si fossen s’ha arrascat i 

s’ha amocat, amb la consegüent generalització a totes les altres formes i temps dels verbs.” 
129

 Amb reducció del grup consonàntic nasal + oclusiva. 
130

 A Cornudella i Siurana només s’ha recollit el mot amansir. 
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 afartâ’s  a tot arreu 

aglà a totes les localitats excepte Fi, Mo, Pb, Si, on és gla; les dues 

solucions a Bi, Co, Ll, Po, Pr, To, Ull, Va (mapa 1/149) 

aguaitar a tots els pobles, excepte a Pradell, on és guaitar; les dues 

solucions a Bi, Gr, Ms, Tf, Va (mapa 1/150) 

aguardar a Po, Si; guardar tots els pobles (mapa 1/151) 

anou
131

 a Be, Bi, Ca, Fi, Gu, Ml, Tf, Va, Vb; nou a Cp, Co, Po, Pr, Ull; les 

dues solucions a Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Si, To (mapa 

1/152) 

avespa a Bi, Ma; vespa a la resta (mapa 1/153) 

avesper a Bi, Ma; vesper a la resta (mapa 1/153) 

 

Les formes següents són resultat d’una falsa segmentació sil·làbica, posterior a 

l’aglutinació de l’article (les tisores > lestisores > les estisores): 

 

esgolfa
132

 a tots els pobles (esgorfa, engorfa: Ma i Ull) (mapa 1/120) 

espalmatòria a tots els pobles 

espurna a tots els pobles
133

 

estenalles a tots els pobles, excepte Marçà on és tenalles
134

 (mapa 4/340) 

estisores a tots els pobles; convivint amb tisores a Ca, Cp, Co, Gr, Mr, Ml, 

Pb, Po, Ull (mapa 1/154)    

estovalles a tots els pobles 

 

El fenomen de l’analogia –amb mots com els de la llista anterior: esgolfa, 

estisores, estenalles...– explicaria la pròtesi sil·làbica de les formes esgraó i espessigar:   

 

esgraó
135

 a tots els pobles, excepte Si i Ull on s’ha recollit graó (mapa 

4/438) 

espessigar a tots els pobles, excepte Gr, Mo i Si on s’ha recollit pessigar 

(pissigar a la Mo) (mapa 4/81) 

 

1.4.2 Epèntesi consonàntica 
 

 A tots els parlars de la comarca, apareix en el mot safranòria  –de l’àrab 

ISFANĀRIYA– el fenomen de l’epèntesi consonàntica, és a dir, l’afegiment d’una 

consonant –en aquest cas una ròtica bategant [], en la síl·laba pretònica interna, segons 

Navarro (2012: 56) probablement per analogia amb safrà.  

 En el mot diarrera, recollit a tota la comarca, apareix l’epèntesi d’una líquida 

bategant // sense justificació etimològica, segons Veny (1988: 20-24), només explicable 

per analogia amb el sufix -era de mots com pixera o borratxera. A Be, Gr, Mo, Pb, Po i 

To, també s’ha recollit la forma diarrea (mapa 1/155).  

 

                                                 
131

 Trobem la mateixa distribució de solucions per pobles en el nom de l’arbre anoguer/noguer. 
132

 Per a més informació sobre la resta de variants (esgorfa, engorfa) cf. apartat 1.3.2.6 del capítol de 

Fonètica. 
133

 A Be, Co, Gu, Ma només s’ha recollit el castellanisme xispa. 
134

 A Bi, Cp, Gu, Ms s’ha recollit mordasses i a Margalef, esmordasses. 
135

 En el cas del mot esgraó és possible que la pròtesi sil·làbica s’expliqui per analogia amb la variant 

escaló. Per a més informació sobre la resta de variants (escaló, esglaó) cf. apartat 4.1.11 del capítol de 

Lèxic. 
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1.4.2.1 Consonants antihiàtiques 

 
 Igualment es pot produir el fenomen de l’epèntesi en els casos de l’articulació 

d’una semiconsonant antihiàtica en alguns mots o sintagmes, segons les poblacions: 

 

 ide[j]a   a Bi, Si; idea a la resta (mapa 1/156) 

 te[j]atro  a Co, Tf, To; teatro a la resta (mapa 1/157) 

alli[w]oli a la majoria de localitats; allioli a Be, Fa, Ma, Ml, To, Ull, 

Va (mapa 1/158) 

no sé a [w]on  a tota la comarca 

tens ra[w]ó  Co, Ms, Mo, Po, Ull, Vb; tens raó a la resta (mapa 1/159) 
du[]es

136
  a Co, Po, Si (mapa 2/38) 

 

1.4.3 Epítesi consonàntica 

 
 L’epítesi –l’afegiment– d’una dental oclusiva sorda [t] és un fenomen fonètic que 

pot afectar alguns mots, com és el cas dels següents: 

  

 àpit   arreu 

 col·lègit  a tots els pobles (alternant a tot arreu amb col·legi) 

escorpit
137

 a totes les localitats, excepte a Bi, Gr, Ma (mapa 4/238) 

llàvit a Bi i Ma; llàvic a Cp, Po, To, Vb; llavi a la resta (mapa 

1/160) 

 prèmit   a tots els pobles (alternant a tot arreu amb premi) 

sàput
138

 a Bi, Ca, Ull; sapo a la resta de pobles; les dues solucions a 

Co, Ma, Mo, Si (mapa 4/261) 

 

1.4.4 Afèresi 
 

En els verbs anar i haver és habitual la pèrdua de l’element vocàlic inicial. La 

caiguda no es produeix de manera sistemàtica en unes determinades persones i en uns 

temps verbals concrets, però sí que es realitza de manera general a tots els parlars de la 

comarca:  

 

Hi ‘naven dos ferros   ‘vies de passar per allí 

Hi has ‘nat tu?     Com si ‘gués sigut un fantasma  

 

No és tant habitual la pèrdua de la medial en posició inicial del verb agafar però 

també podem trobar articulacions com ‘gafa-la o ‘gafava la clau. 

 

 El fenomen de l’afèresi també el trobem en alguns substantius:
139

  

 

                                                 
136

 Per a més informació sobre les formes dos, dues, dugues cf. apartat 2.1.6.1 del capítol de Morfologia. 
137

 Sobre el tractament de la vocal velar àtona, cf. apartat 1.2.7 del capítol de Fonètica. 
138

 Alcover (DCVB, IX: 746) considera que aquesta forma és un castellanisme i la recull a Tamarit de 

Llitera i a Lleida. 
139

 Navarro (2012: 57) explica que “en el cas dels substantius, l’afèresi es produeix per una falsa 

segmentació amb l’article. En les formes l’alatxa o l’avellana, s’interpreta que la /a/ inicial del mot forma 

part de l’article: la latxa, la vellana. Després, aquest fenomen es pot estendre per analogia.” Per a una 

explicació detallada sobre el fenomen de l’afèresi cf. Beltran (2005: 54-56). 
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ametlla
140

 metlla a Po, Tf; ametlla a Be, Co, Fi, Gu, Ma, Ml, Pb, Pr, Si, Vb; 

les dues articulacions a la resta de pobles (mapa 4/172) 

anell nell a Cp, Mo, Si, Ull; anell a la resta de parlars (mapa 1/161) 

avellana
141

 vellana a To; avellana a Be, Bi, Fi, Gu, Ll, Ms, Ml, Vb; les dues 

articulacions a la resta de localitats (mapa 1/162) 

abella bella a Cp, Gu, Ms, Tf; abella a la resta de parlars (mapa 1/163) 

americana mericana a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Mr, Ma, Ms, Mo, Po, Si, Tf, 

Va; americana a la resta de pobles (mapa 1/164) 

 

1.4.5 Metàtesi 

 
 En els parlars del Priorat s’observa en alguns mots i localitats el fenomen de la 

metàtesi, és a dir, el canvi d’ubicació d’alguns sons. S’han recollit metàtesis recíproques 

–que poden afectar tant consonants com vocals– en els mots: 

 

àguila àliga a Be, Bi, Ca, Gu, Ma, Ml, Mo, Pr, To, Ull; a la resta àguila 

(mapa 1/165) 

 darrere radere a tots els parlars 

ganivet gavinet: a tots els pobles; ganivet: Cp, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, 

Si, Ull (mapa 1/166) 

gavarrera
142

 garravera a Co, Mo, Pb, Si, To; gavarrera a la resta de localitats 

(mapa 4/131) 

òliba òbila a Be, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf, Ull, Va, Vb; òliba a 

la resta de parlars (mapa 4/265) 

llonganissa llangonissa a totes les localitats
143

 

 sivella  sevilla a tots els pobles 

 

 En unes altres ocasions, la metàtesi pot ser regressiva –l’element que canvia de 

lloc es desplaça cap a l’esquerra–: 

 

garnatxa  granatxa a tots els parlars 

pebràs prebàs: Be, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Pr, Tf; pebràs a la resta 

(mapa 1/167)  

pebre prebe: Cp, Fa, Fi, Gu, Ms, Po, Pr, Tf; pebre a la resta 

(mapa 1/168) 

pobre probe: Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Pr; pobre a la resta (mapa 

1/169) 

 

Però també trobem la metàtesi progressiva –l’element que canvia de lloc es 

desplaça cap a la dreta–: 

 

fredolic ferdolic: Bi, Ca, Ma, Ml, Mo, Po, To, Tf, Ull, Va; fedrolic: 

Fi, Ms; fredolic a la resta (mapa 1/170) 

                                                 
140

 Trobem la mateixa distribució de variants per pobles en el nom de l’arbre ametller/metller. A Co, Pb, Pr 

i Si també s’ha recollit la variant aumetlla. Per a més informació sobre aquest mot cf. apartat 1.3.2.2 del 

capítol de Fonètica. 
141

 Trobem la mateixa distribució de variants per pobles en el nom de l’arbre avellaner/vellaner. 
142

 A Bi, Ca, Fi, Mr, Pb i Si s’ha recollit la variant roser bord. 
143

 A Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb es produeix el 

tancament de la vocal velar –llang[u]nissa. 
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Alcover (1909: 303) i Moll ([1952]1991: 123) consideren que els casos de 

metàtesi progressiva del segment /ir/ en /ri/ són propis dels parlars lleidatans. A la 

comarca del Priorat s’han recollit alguns casos d’aquesta metàtesi a la Bisbal de Falset i 

a Margalef, poblacions que limiten amb la comarca de les Garrigues, on Cubells i Satorra 

(2000: 3) també enregistren aquest fenomen. Cal observar, però, que les formes sense 

metàtesi –gaire, boira– estan desplaçant la variant metatitzada:
144

 

 

 boira   bòria a Bi, Ma; boira a tots els parlars (mapa 1/171) 

 gaire   gàrie a Bi, Ma; gaire a tots els parlars (mapa 1/171) 

 

1.4.6 Dissimilacions 

 
1.4.6.1 Dissimilacions vocàliques 

 
 En alguns casos, les vocals àtones en posició pretònica es dissimilen respecte de 

la tònica: 

 

 bombolla  b[a]mbolla a Fi, Vb; b[o]molla a la resta (mapa 4/397) 

forroll
145

 f[e]rroll a Be, Gu, Mr, Mo, Pb, Po, Si, Vb; f[o]rroll a la 

resta de localitats (mapa 1/172) 

sindicat s[e]ndicat a Be, Bi, Cp, Ma; s[i]ndicat a la resta (mapa 

1/173) 

  sopluig s[e]pluig a tots els pobles; convivint amb s[o]pluig a Bi, 

Po (mapa 1/174) 

soroll s[i]roll a Fa, Fi, Ma, Pb, Pr, Si, To, Ull; s[e]roll a Bi, Cp, 

Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, Va, Vb; s[o]roll a la resta de pobles 

(mapa 1/175) 

tramuntana  tr[e]muntana a tots els pobles 

 vigilar   v[e]gilar a tots els parlars 

xafogor
146

 xaf[a]gor a Be, Bi, Fa, Gr, Pr, Si, Ull, Va, Vb; xaf[e]gor a 

Ca, Cp, Co, Gu, Ll, Mo, Po, Tf; xaf[o]gor a Ms, Pb, To 

(mapa 4/320) 

 

També per dissmilació, la vocal medial oberta, en posició pretònica, esdevé en 

alguns mots una palatal semitancada:  

 

arr[e]cada: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, To, Va, Vb 

–r[e]cada: Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Tf–; arr[a]cada: Co, Pb, 

Pr, Ull –r[a]cada: Fa, Pr, Si, To (mapa 4/515) 

d[e]vall:  To; d[a]vall: a la resta de pobles (mapa 1/176) 

                                                 
144

 Aquesta metàtesi es retroba també a Ascó, Faió, Flix, Móra d’Ebre, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, 

la Torre de l’Espanyol, Vinebre –Ribera d’Ebre– (Cubells 2009, I: 102) i a Vilalba i la Pobla de Massaluca 

–Terra Alta– (Navarro 1996, I: 232). 
145

 Segons Coromines (DECat, IV: 135) la variant forroll és fruit d’una assimilació a la vocal tònica a 

partir de ferroll. Alhora ferroll, influït pel mot ferro, ve d’un anterior verroll, que és la forma més pròxima 

al llatí VERŬCŬLU documentada en català. Veny (1991: 83) recolza la teoria de Coromines. Alcover 

(DCVB, VI: 13) recull les formes ferroll i forroll a Rosselló, Vall d’Àneu, Camp de Tarragona i Benissa 

(Beltran 1997: 56). 
146

 A la Fi i Ma s’ha recollit la variant estuba i al Ll, Mr i el Ml, la forma estubor. 
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d[e]vant:  Si; d[a]vant: a la resta de pobles (mapa 1/177) 

d[e]vantal:  Be, Bi, Ca, Cp, Co, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, Tf, Ull; 

d[a]vantal: a les altres localitats (mapa 1/178) 

esparr[e]guera: Co, Fa, Ll, Ms, Ml, Tf, Ull, Va, Vb; esparr[a]guera: als 

altres pobles (mapa 4/121)
147

 

m[e]nat:   a tots els pobles 

p[e]laia: Be, Bi, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Tf; p[a]laia: a la resta 

de localitats (mapa 1/179) 

p[e]rdal: Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, To, Ull; 

p[a]rdal: a la resta de localitats (mapa 1/180) 

r[e]spall:  a tots els pobles 

 

 En altres casos, la vocal medial oberta es tanca quan la vocal tònica és una velar: 

 

d[e]munt:  Pb; d[a]munt: a la resta de pobles (mapa 1/181) 

m[e]nobre: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, To, Va, 

Vb; m[a]nobre: a la resta de pobles (mapa 4/351)  

m[e]tó: a tots els pobles 

 

A tota la comarca, també s’han recollit altres casos de dissimilació entre vocals 

àtones pretòniques, afavorits per la consonant bilabial contigua –/p/, /m/–: 

  

  arr[o]penjar  < REPENDĬCARE   

  arr[o]plegar  < REPLĬCARE  

arr[o]mangar
148

 < *REMANĬCARE 

 

La /o/ inicial pretònica del mot redó s’ha dissimilat en /e/, aquesta dissimilació, 

però, ja s’havia produït en llatí vulgar: ROTUNDU > RETUNDU. Navarro (1992: 23) explica 

que la coexistència d’aquestes dues formes va possibilitar la doble evolució en català 

dels mots rodó (< ROTUNDU) i redó (< RETUNDU). La forma en /e/ és la que s’usa a la 

major part dels parlars occidentals i balears i la que s’ha recollit a tots els pobles del 

Priorat, encara que a Cp, Gr, Mr, Pr, Tf, Va, Vb comparteix ús amb la variant rodó 

(mapa 1/182). 

 

 Altres exemples de dissimilació són els següents: 

  

 p[e]ruc a Bi, Gr, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, To, Ull; p[o]ruc a la resta de pobles 

 (mapa 4/568) 

p[a]niol a Ma, Ms; p[o]niol
149

 a la resta de localitats (mapa 4/139) 

r[e]lotge a tot arreu 

 

En posició posttònica també és possible que es produeixi dissimilació vocàlica: 

 

                                                 
147

 A To esparr[i]guera i a Be, Ca, Fi, Gr espar[i]guera. 
148

 Coromines (DECat, V: 325) recull la variant amb -o- i assenyala “el caràcter tan freqüent, i fins normal, 

de la labialització de e pretònica davant consonants d’aquest òrgan (remaner > romandre, reblir > rublir, 

reblegar > roblegar, variants com arroplegar, arropenjar).” Es podria tractar també, per tant, de casos 

d’assimilació a la bilabialitat de la nasal o de l’oclusiva. 
149

 En algunes localitats la velar semitancada es tanca en [u]. Per a més informació cf. apartat 4.1.3.2 del 

capítol de Lèxic. 
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tórt[e]ra al Masroig; tórt[o]ra a la resta de parlars (mapa 4/275) 

 

1.4.6.2 Dissimilacions consonàntiques 

 
 En els parlars del Priorat també s’han recollit alguns casos de dissimilació 

consonàntica. Unes de les consonants més propenses a dissimilar-se són les líquides: 

  

alcalde arcalde a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Pb, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; a la resta de localitats l’única forma recollida és 

alcalde. La forma amb lateral, però, és coneguda a tots els pobles 

(mapa 1/183) 

arbre apareix abre a totes les localitats del Priorat, amb eliminació de la 

primera líquida per dissimilació  

 bona nit bo[]a nit a tots els pobles 

faldilla fandilla a Co, Gr, Pr, Si; faldilla a la resta de localitats i les dues 

variants a Po (mapa 1/184) 

frare flare a Be, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, To, 

Ull, Vb; frare a la resta de pobles (mapa 1/185) 

 juliol  ju[]iol a tot arreu 

prendre apareix pendre a totes les localitats del Priorat, amb eliminació de 

la primera líquida per dissimilació 

 qualsevol quansevol a tot arreu, convivint amb qualsevol
150

 

 rellotge relotge a tots els parlars
151

 

  

És general a tots els parlars de la comarca la dissmilació de nasals –de /n/ en [d] –

en els mots domés i dingú. 

 

1.4.7 Assimilacions 

 
1.4.7.1 Assimilacions vocàliques 

 
 En alguns mots recollits a la comarca del Priorat es produeix una assimilació de 

la vocal àtona a la tònica: 

 

meló moló a Be, Co, Fi, Gr, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; 

meló a la resta de parlars (mapa 4/157) 

motlle motllo a Co, Pr, Si; motlle a la resta de pobles (mapa 1/186) 

fenoll fonoll a tots els pobles; fenoll a Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Po, Tf, 

To, Vb –articulat f[a]noll a Ll, Mr, Ms, Po (mapa 1/187) 

terròs torròs a tot arreu; t[a]rròs a Be, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, 

Pr, Tf (mapa 1/188) 

restoll
152

 rostoll a Cp, Co, Fa, Gr, Mr, Ml, Po, Pr, Si, Ull, Va; 

r[a]stoll a la resta de localitats (mapa 1/189) 

                                                 
150

 A tots els pobles de la comarca el mot quansevol es pot articular consevol. Per a més informació sobre 

aquesta monoftongació cf. apartat 1.2.12 d’aquest mateix capítol. 
151

 Segons Pere Navarro (1996: 62), sembla que es produeix una dissimilació del punt d’articulació de // 

en [l], però relotge podria ser, també, un arcaisme. 
152

 L’ALC (V: mapa 1157) recull restoll (o la variant rastoll) en tot el català nord-occidental. 
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teixó toixó a Co, Cp, Fa, Mr, Pr, Si –articulat t[u]ixó a Co, Pr, Si; 

teixó a la resta de localitats –articulat t[a]ixó a Ca, Mo, Po, 

Va, Vb (mapa 1/190) 

renyó, renyonada ronyó, ronyonada a la majoria de parlars; renyó, renyonada 

a Bi, Fi i Tf (mapa 1/191)
153

 

 

En alguns mots en què la vocal tònica és una palatal tancada, pot produir-se una 

assimilació al punt d’articulació de la tònica i la medial esdevé [e]: 

 

mand[e]rina: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Tf; mand[a]rina: a la 

resta de pobles (mapa 1/192) 

mand[e]riner: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Tf; mand[a]riner: a la 

resta de pobles (mapa 1/192) 

r[e]ïm:  Co, Fa, Ml, Pb, To, Va, Vb; r[a]ïm: a la resta de localitats 

(mapa 1/193) 

s[e]bina: Bi, Co, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, Si, To, Ull; s[a]bina: als 

altres pobles (mapa 1/194) 

s[e]gí: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Si, 

To, Ull, Va, Vb; s[a]gí: a les altres localitats (mapa 1/195) 

 

En el verb inflar, la /i/ es pot assimilar amb la vocal tònica –anflar (a Be, Bi, Ca, 

Co, Fa, Fi, Gr, Mr, Ms, Mo, Pb, Si, To, Va)– o esdevenir una vocal velar semitancada 

per la influència de la nasal bilabial /m/ que la segueix –onflar (a Vb)–, que després pot 

tancar-se en [u] –unflar (a Ll, Ml, Po, Pr, To, Ull) (mapa 1/196). La Dra. Olga Cubells 

(2009, I: 80) observa que “la variant anflar, però, també podria explicar-se a partir d’un 

altre procés: la vocal inicial de la forma unflar pot articular-se diftongada (com passa a 

aulives, aulor, auvella); a partir d’aquesta forma aunflar [recollida a Cp, Co, Gu, Ma, Tf] 

la [w], que és labial com la /n/, en contacte amb /f/, pot ser assimilada per la nasal i 

d’aquí anflar.” 

 
1.4.7.2 Assimilacions consonàntiques 

 
 Segons Navarro (1996, I: 62) en la forma mi[dd]ia –migdia–, recollida a Cp, Co, 

Ml, Pb i Tf, s’ha produït una assimilació de la prepalatal /t/ per la dental contigua /d/ 

(mapa 1/197). 

 A tots els parlars de la comarca, quan l’indefinit altre / altra va precedit de un / 

una es pronuncia antre / antra.
154

  

 

1.4.8 Interferències fonètiques 

 
Com a conseqüència del contacte permanent del català amb l’espanyol, ja sigui a 

través de l’ensenyament o dels mitjans de comunicació, en els parlars del Priorat  s’han 

produït una sèrie d’interferències que afecten tots els nivells lingüístics. Pel que fa al 

nivell fònic, la uvular fricativa sorda [] –so aliè al sistema català– s’ha incorporat als 

                                                 
153

 Cubells (2009, I: 78) també recull renyó a la Palma d’Ebre, Flix i Faió (Ribera d'Ebre). 
154

 Aquesta forma també és usual en els parlars del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 157), en els 

parlars ribagorçans (Sistac 1993: 159) i en algunes localitats de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 104). 

Navarro (1996, I: 75), en canvi, no l’assenyala en els parlars de la Terra Alta, ni Massip (1989: 56) tampoc 

en els tortosins. 
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hàbits articulatoris generals a través del lèxic provinent de l’espanyol. Així, tenim esteses 

per tota la comarca formes com tra[]e, pi[]ama, bande[]a o le[]ia. 

En algun d’aquests préstecs que conté originalment l’esmentat so, ha estat 

incorporat en alguns parlars del Priorat amb una adaptació fonètica; la uvular fricativa 

sorda [] ha estat reemplaçada per una velar oclusiva sorda [k]:
155

 

 

jabalí [k]abalí: Ma, Ms, Pr, Si; []abalí: a la resta de localitats (mapa 

4/290) 

jota [k]ota: Fa, Fi, Gr, Pr, Va; []ota: a la resta de pobles (mapa 1/198)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155

 L’adaptació de [] com a [k] rep el nom de queada; Joan Veny (1993: 405-436) tracta aquest fenomen a 

“Fortuna del fonema [] en català: visió històrica de la «queada»”. Els adjectiu maco, maca, recollits en la 

majoria de pobles de la comarca, provenen dels adjectius espanyols majo, maja, amb l’adaptació fonètica 

pròpia de la queada. Al Masroig, s’ha recollit aquest mateix fenomen en el mot [k]i[k]ona –torrons de 

jijona–, sintagma que apareix dins de la cançó del tronc de Nadal. 
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2. MORFOLOGIA 

 
2.1 MORFOLOGIA NOMINAL 

 
2.1.1 Gènere i nombre 

 
2.1.1.1 Gènere dels substantius 

 
 En els parlars del Priorat, alguns substantius coneixen un gènere diferent del més 

general en català o del que presenta en altres territoris. Aquest canvi de gènere es pot 

produir a través de l’article o a través dels morfemes. 

 

 2.1.1.1.1 Canvi de gènere a través de l’article en substantius 

 

anell presenta gènere masculí –los anells– a Be, Ll, Gu, Mr, Vb; a la 

resta de localitats de la comarca s’ha recollit la forma amb gènere 

femení –les anells (mapa 2/1) 

arròs s’ha recollit com a masculí a totes les localitats; també s’ha 

enregistrat amb gènere femení a Mo i Po (mapa 2/2)
156

 

fel és masculí a Ca, Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To; a la resta de pobles és 

la fel (mapa 2/3) 

llegums recollit amb gènere masculí –los llegums– a la majoria de pobles; a 

Gr, Ll, Mo, Pb, Po presenta gènere femení (mapa 2/4) 

mar és masculí a la majoria de localitats; només s’ha recollit amb 

gènere femení –la mar– a Ca, Gr, Pb, Po, Ull, sempre convivint 

amb el gènere masculí (mapa 2/5) 

postres a tots els pobles es recull amb gènere femení; a Ca, Fi, Ll i Po 

també s’ha recollit el gènere masculí (mapa 2/6) 

sarrampió femení a Be, Ll, Ma, To, Ull; masculí a la resta (mapa 2/7) 

senyal amb gènere masculí a Be, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Po, Pr, Tf, Ull, Vb; 

femení a la resta de localitats (mapa 2/8) 

sucre presenta gènere masculí a tots els parlars 

 

2.1.1.1.2 Canvi de gènere a través dels morfemes en substantius 

 

Hi ha alguns substantius que presentes canvi de gènere a través del morfema: 

 

cigroner a Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, To, Ull, Va; 

cigronera a Be, Fa, Fi, Gu, Ml, Po, Si, Tf, Vb (mapa 2/9) 

escorredor a Cp, Gu, Va; a la resta de localitats escorredora (mapa 4/457) 

gebre és masculí a Bi, Ca, Co, Mr, Si, To, Ull, Va; a la resta de parlars és 

la gebra (mapa 2/10) 

meloner
157

 Bi, Cp, Mr, Ma, Tf, Ull; melonera a la resta de pobles (mapa 

4/158) 

                                                 
156

 A Cambrils (Baix Camp) Navarro (2012: 60) recull arròs amb gènere femení i en canvi, Cubells (2009, 

I: 397) recull el gènere masculí a totes les localitats de la Ribera d’Ebre. 
157

 Amb les variants moloner –Marçà i la Torre de Fontaubella– i molonera –a Be, Co, Fi, Gr, Mo, Pb, Po, 

Pr, To, Va, Vb. 
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moniater a Bi, Ca, Ma, Mr, Tf; moniatera a la resta de localitats (mapa 2/11) 

oliver presenta gènere masculí a tots els parlars de la comarca 

tartany a Bi, Co, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va; tartanya a la resta de parlars 

(mapa 4/249) 

xocolate amb gènere masculí a totes les localitats de la comarca; a Pradell 

també s’ha recollit amb gènere femení: la xocolata (mapa 4/472) 

 

2.1.1.2 Gènere dels adjectius 

 
 Alguns adjectius que originalment són d’una sola terminació poden crear, per 

analogia, formes femenines amb l’afegiment del morfema /a/, propi d’aquest gènere; un 

cop s’ha produït la flexió de gènere, la forma femenina es flexiona també en nombre. És 

general la flexió de gènere i nombre en els adjectius bastant (bastanta, bastants, 

bastantes) i diferent (diferenta, diferents, diferentes); en altres casos, varia en funció dels 

parlars i dels adjectius: 

 

dèbila a totes les localitats, excepte Be, Bi, Fa, Fi, Gr, Gu, Mo, 

Po, To, Va (mapa 2/12) 

 difícila   a Co, Pb, Pr, Si, Ull, Vb (mapa 2/13) 

 fàcila   a Pb, Pr, Si, Ull (mapa 2/14) 

 iguala   a Ca, Co, Gr, Pb, Pr, Si, Ull (mapa 2/15) 

picanta
158

 a tots els pobles, excepte Be i Fa, on l’adjectiu es manté 

invariable (mapa 2/16) 

 
2.1.1.3 Tractament dels plurals dels antics proparoxítons llatins 

 
 És un fenomen general a tota la comarca la conservació de la nasal /n/ en els 

plurals dels antics proparoxítons llatins dels mots hòmens i jóvens. En canvi, en altres 

mots, la consonant nasal desapareix en uns parlars i es conserva en altres:
159

 

 

còvens a la majoria de localitats de la comarca; a Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, 

Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Va i Vb, però, tot i articular-se 

la nasal, la forma del plural és còvins; coves a Cp i Pr; covis a Ull 

(mapa 2/17) 

màrgens s’ha recollit a Be, Cp, Gu, Mr, Si; marges a la resta de parlars. A la 

Bi i Ma s’empra el terme espona (mapa 2/18)
160

 

ràvens és la forma més general a la comarca (a Bi, Ca, Ma, Ull, però, la 

vocal posttònica és una palatal tancada –ràvins–) (mapa 2/19) 

vèrgens vèrgens: Gu, Vb; verges: a la resta de pobles (mapa 2/20) 

 

 

 

                                                 
158

 Picanta a Bi, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Tf, To, Ull, Va; piquenta a Ca, Ll, Ma, Pr, 

Vb; coenta a Bi, Co, Ms, Ml, Pb, Si, Vb. Segons Cubells (2009, I: 109) en la forma piquent s’ha produït un 

canvi de sufix per analogia a la segona conjugació. 
159

 Segons Veny (1998: 20, 33 i 73), aquests plurals en -ns es conserven en català occidental, tarragoní (Re 

casens 1985: 152, 153 i 165) i eivissenc. Plaza (1996: 131) també recull aquests plurals a la Conca de 

Barberà. 
160

 Les variants marge i espona designen una petita elevació o escaló de pedres que serveix per defensar la 

terra de conreu de les esllavissades. 
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2.1.1.4 Plurals analògics en -ns 

 
 És general a tota la comarca del Priorat la formació d’algun plural analògic en -

ns. Com que el plural de català, mà o pa és catalans, mans i pans, respectivament, es pot 

donar el cas que, prenent com a model aquestes formes, el mot pilar generi un plural 

similar: pilans (recollit a la majoria de localitats) en lloc de pila(r)s (recollit a Bi, Ca, Gr, 

Ma, Mo, Po) (mapa 2/21). 

 Cal, però, fer una puntualització relacionades amb el mot pilar. A tots els pobles 

de la comarca, quan ens referim a pilar, amb el significat de “suport vertical, 

considerablement més alt que ample, fet de pedra, maons, formigó, ferro, etc.”, la /r/ 

final no és articulada i això permet crear el plural analògic pilans. Però quan ens referim 

al nom femení de persona –Pilar– no només s’articula la /r/ final, sinó que en algunes 

localitats com Gu i Si, aquesta és reforçada amb una dental sorda /t/ –Pilart. 

 Un fenomen invers al que s’ha comentat més amunt el tenim en el cas del plural 

guants, que genera, per regressió analògica, el singular gua (mà > mans; guan(t)s < guà) 

a tota la comarca del Priorat. 

 

2.1.1.5 Plurals en -os 

 

 A tots els pobles de la comarca, els mots masculins acabats en -st i -sc afegeixen 

el morfema de plural -os: bosc – boscos; trist – tristos. 

 També en els substantius o adjectius acabats en prepalatal africada [t] el plural 

es realitza sempre amb -os: desitjos, lletjos, bojos, passejos. En alguns casos, però, la 

formació d’aquest plural presenta alternança entre consonant africada i fricativa 

sonores:
161

 

 

batejos batetjos a Bi, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml; batejos a la resta de parlars 

(mapa 1/123) 

gojos  gotjos a Bi, Ca, Gu, Ma; gojos a la resta de pobles (mapa 1/125)   

safrejos safretjos a Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, 

Va, Vb –safaretjos a Bi, Ma; safrejos a Be, Cp, Fa, Mr, Pr, Tf 

(mapa 4/495) 

  

2.1.1.6 Altres fenòmens en la formació del plural 

 
 Un altre cas de plural analògic amb mots com peixos o feixos apareix en el 

substantiu Reixos –referit sempre als Mags d’Orient– a Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb, convivint sempre amb Reis (mapa 2/22).
162

 

                                                 
161

 Aquesta mateixa alternança la retrobem al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 153) i a la Ribera 

d’Ebre (Cubells 2009, I: 110). 
162

 L’alveolar fricativa sorda /s/ del plural de Reis s’articula [] –Rei[]– a tota la comarca. Per a més 

informació sobre el fenomen de la palatalització de l’alveolar fricativa sorda /s/ cf. apartat 1.3.4.3 del 

capítol de Fonètica. Vicent Beltran (1999: 161) també recull esporàdicament la forma reixos a la Marina 

Alta: “Hi ha un predomini absolut del plural reis enfront de la forma reixos, que, si bé se sent a les valls de 

l’interior i a gran part del valencià, es desconeix a la zona central i costanera de la comarca.” Beltran 

(2007: 73) explica de manera clara i entenedora el procés de formació d’aquest plural: “L’explicació 

d’aquesta forma es troba en el fet de pronunciar reis amb la s final palatalitzada, reix, de manera que 

aquesta realització de la consonant final ja no s’interpreta com a marca de pluralitat; per això, ha calgut 

repluralitzar-lo afegint-hi la desinència que hi pertoca: si el plural de peix fa peixos, doncs així tindrem de 

reix, reixos. Es pot afegir encara que la s sol desaparèixer davant una r múltiple per fonètica sintàctica, de 

manera que el sintagma els reis esdevé el reix. Aquest fet encara augmenta més la necessitat de marcar 
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La mateixa analogia apareix també en alguns parlars quan es forma l’adjectiu 

plural de du(r): dusos. Aquest plural s’ha recollit a Be, Fa, Ll, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, To, 

Va, Vb; a la resta de localitats es va recollir durs (mapa 2/23).
163

 

 Es produeix una doble sufixació amb el morfema de plural femení en el nom del 

peix lligacama –format per aglutinació d’una forma verbal més substantiu–: 

lliguescames a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Si, Tf, Ull. A la resta de pobles 

s’ha recollit la forma lligacames, i a Gr, Pb, Pr apareixen les dues formes (mapa 2/24). 

 Pel que fa al plural de post, a la majoria de localitats de la comarca s’ha recollit la 

forma les post (i en algun cas, intents d’articular la seqüència completa: les posts). A Ca, 

Cp, Co, Gu, Pr i Si, però, s’ha recollit el plural les pots (mapa 2/25).
164

 

 

2.1.2. L’article 

 
2.1.2.1 L’article definit 

 
 L’article definit presenta les mateixes formes arreu del Priorat: 

 

mot 

precedent 

acabat en 

masc. sg.  fem. sg.  masc. pl.  fem. pl.  

mot següent 

començat 

per 

consonant lo / el la los /els les consonant 

consonant l l los /els les vocal 

vocal lo/l la los/ls les consonant 

vocal l la/l los/ls les vocal 

 

 2.1.2.1.1 L’article definit masculí singular 

  

L’article definit masculí presenta, a tot el Priorat, les formes plenes de la llengua 

antiga lo, los, procedents dels demostratius llatins ILLU, ILLOS, respectivament. El seu ús 

és encara molt viu a tota la comarca. Pertot, però, lo, los alternen amb les formes 

reforçades el, els.
165

 

Per fonosintaxi, a vegades aquest article es redueix quan va precedit d’un mot 

acabat en vocal o quan el mot següent hi comença, però això no passa sempre: 

  

reducció conservació 

treure (e)l rebrot 

l’oli, (e)l vi, (e)ls fruits secs 

volia lo carrer ben net 

posa lo gra aquí 

 

                                                                                                                                                 
novament la pluralitat.” Albert Turull (1990: 203) també recull el plural reixos, que anomena “doble 

plural”, en lleidatà. 
163

 Per a més informació sobre quins parlars articulen la ròtica, cf. apartat 1.3.2.4 del capítol de Fonètica. 
164

 El plural pots es crea a partir de la reducció del grup consonàntic de difícil articulació posts, de la 

mateixa manera que el plural d'aquest fa aquets (Recasens 1985: 153). 
165

 Les formes reforçades, segurament, apareixen quan el grau de formalitat és més elevat. Alguns del 

exemples que s’han recollit són els següents: 

- Li dic el nom de l’arcalde. 

- Miri, vull els quilos de raïm que vam dir. 

- Ho faig com els altres 
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 Quan l’article masculí lo va seguit de l’indefenit un pot prendre la forma 

dissimilada la (un) a Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Pr, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb: la un 

ven verdura i l’altre roba (mapa 2/26).
166

 

 

2.1.2.1.2 L’article definit femení singular   
 

Normalment, l’article definit femení la es redueix, però en alguns casos es pot 

produir l’elisió: 

 

reducció conservació 

és l’hora d’anar a missa 

passa l’aigua per tot arreu 

tota la evolució de les coses 

la òpera sencera 

 

2.1.2.1.3 L’article definit plural 

 

L’article definit plural és los (alternant amb els) per al masculí i les per al femení. 

Com en el cas del singular, l’article los pot reduir-se a ls quan va precedit d’un mot 

acabat en vocal: 

 

reducció conservació 

van tancar (e)ls pares a la presó 

collir (e)ls aubercocs  

te fotia los dits enlaire 

portava los animals a casa 

 

En tots els parlars, davant d’un mot femení plural és possible que aparegui 

l’article masculí (el mateix fenomen pot afectar també l’article indefinit):  

 

Fa deu anys jo no podia pujar (e)ls escales 

Calla! Que em tinc de posar (e)ls ulleres 

Se’t posaven detràs dels aurelles 

Això ho teníem als habitacions 

Va comprar uns estisores que no tallaven 

O amb uns alicates, o amb uns estenalles     

 

Aquest mateix fenomen el recullen Cubells (2009, I: 112) a la Ribera d’Ebre i 

Navarro (1996, I: 68) en algunes localitats de la Terra Alta. Cubells (2009, I: 112) 

observa que “aquest fenomen es produeix si el mot que precedeix l’article és un infinitiu 

i el següent comença en vocal o bé si l’article apareix aglutinat amb una preposició i el 

mot següent comença en vocal.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166

 Aquest mateix fenomen el recull Recasens (1985: 154) al Camp de Tarragona, que el considera un tret 

propi del català nord-occidental; Plaza (1996: 151) a la Conca de Barberà; Cubells (2009, I: 111) a la 

Ribera d’Ebre; Navarro (1996, I: 67) en alguns parlars de la Terra Alta; Sistac (1993: 155) en els parlars 

ribagorçans de Peralta i Gavasa, i Massip (1989: 49) en tortosí. 
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2.1.2.2 L’article neutre 

 
 Tal com s’esdevé a tot el territori lingüístic, es manté en els parlars del Priorat 

l’ús de la forma neutra de l’article lo, que coincideix amb la de l’article definit masculí 

singular.
167

 

 

Diguis lo que diguis jo faré la meva 

Lo més bo és la pell 

 

2.1.2.3 L’article personal 

 

 Els parlars del Priorat utilitzen les formes de l’article lo/el per al masculí i la per 

al femení davant noms propis de persona: 

 

 lo Màrio   la Teresa   el Pepe 

 lo Pere    la Dolors   el Jordi 

 l’Andreu   l’Anna    l’Antònio 

 

 L’omissió de l’article davant dels noms propis només s’ha recollit, i de manera 

molt residual, al Masroig i al Molar i sempre davant d’antropònim masculí començat en 

consonant (alternant sempre amb lo/el) (mapa 2/27):
168

 

 

 Això pregunta-li a Josep Maria que t’ho sabrà dir millor (el Molar) 

 No sé si Ramon encara té la casa d’allà dalt (el Masroig) 

 

 Tot i que actualment es desconeguin les formes antigues en i na –que gaudeixen 

de plena vitalitat, per exemple, a les Illes Balears i Pitiüses com a articles personals–, a la 

comarca del Priorat tenim el testimoni d’alguns topònims on hi apareixen fossilitzades. 

Aquest fet demostra que aquestes formes van ser emprades a la comarca en temps 

pretèrits. 

 

 

 

 

 

                                                 
167

 Navarro (2012: 65) recorda que “l’ús de lo amb valor neutre ha estat considerat tradicionalment com a 

interferència morfosintàctica de l’espanyol, però potser convé revisar aquesta teoria sobretot en aquelles 

parts del territori on encara són vives les formes plenes del masculí, lo, los.” El mateix Navarro (1986: 

160) reflexionant encara sobre l’article neutre, comenta que: “Pel que fa a l’article neutre, hom pot 

verificar que la llengua antiga en fa un ús general. Si avui hom conserva expressions estereotipades com 

«tot lo dia», per què no podria ser que el lo neutre modern fos un descendent directe del medieval? En 

primer lloc, doncs, hom podria postular que l’actual article neutre lo no és un castellanisme, i menys que 

ho sigui en aquelles zones on encara és viva la forma masculina etimològica lo. En segon, que podria 

tractar-se perfectament de l’ús del neutre medieval. És ben cert que l’espanyol ha influenciat el català, tots 

ho sabem, però en aquest punt referent a l’article neutre fóra possible que ens trobéssim davant l’ús de la 

forma antiga, mantinguda potser per la forma veïna de l’espanyol, però genuïnament catalana.” 
168

 L’omissió de l’article personal en aquest mateix context (davant d’antropònim masculí començat en 

consonant) també es pot trobar en les localitat veïnes de Darmós, Garcia, Mora d’Ebre, Miravet, Serra 

d’Almos, Tivissa i Vinebre, a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 113). Aquesta omissió de l’article davant 

de noms propis és pròpia de la Terra Alta (Navarro 1996, I: 68) de les localitats d’Almatret, Maials i 

Llardecans, al Segrià (Cubells i Satorra 2000: 15), del Pallars i la Ribagorça (Sistac 1993: 154 i 1998: 66), 

del tortosí i del valencià (Navarro i Pradilla 1999: 64). 
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Albarca (Llopis 1994) 

el mas de n’Abelló (pàg. 50) 

el mas d’en Pere Jeroni (pàg. 124) 

el mas d’en Roc (pàg. 167) 

Porrera (Amigó 2011b) 

el mas d’en Caçador (pàg. 91) 

el mas d’en Claret (pàg. 111) 

el camp d’en Fàbregues (pàg. 151) 

Cabacés (Biete 1979) 

la coma d’en Borrell (pàg. 55) 

la plana d’en Tergue (pàg. 56) 

la cova d’en Pere (pàg. 58) 

Pradell de la Teixeta (Prats i Duran 2009) 

la coma d’en Barral (pàg. 44) 

les parellades de na Bayà (pàg. 134) 

el pla d’en Romeu (pàg. 162) 

Cornudella (Amigó i Espasa 1990) 

l’era de n’Amigó (pàg. 92) 

el mas d’en Ferrer (pàg. 208) 

la font de na Marta (pàg. 264) 

Siurana (Amigó 1995) 

el mas d’en Domènec (pàg. 165) 

el mas d’en Lluc (pàg. 222) 

el molí d'en Salvat (pàg. 304) 

La Figuera (Sabaté i Anguera 2012) 

el mas d’en Corral (pàg. 87) 

la serra d’en Fumanya (pàg. 101) 

la font d’en Vinyes (pàg. 158) 

La Torre de Fontaubella (Prats 2006) 

la vall d’en Compte (pàg. 51) 

el mas d’en Rafel (pàg. 70) 

Gratallops (Sabaté 1994) 

el mas d’en Berenguer (pàg. 55) 

el barranc d’en Boix (pàg. 58) 

la font d’en Bonet (pàg. 59) 

Torroja (Sabaté 1995) 

la coma de n’Ardèvol (pàg. 59) 

el mas d’en Bruno (pàg. 75) 

el mas d’en Vinyes (pàg. 204) 

El Lloar (Sabaté 1988) 

el mas d’en Corral (pàg. 75) 

la serra de na Barberana (pàg. 106) 

el mas d’en Jover (pàg. 188) 

Ulldemolins (Amigó i Anglès 1997) 

el mas de n’Abelló (pàg. 84) 

el coll de na Balaguera (pàg.106) 

el mas d’en Mir (pàg. 255) 

La Morera (Perea 1984) 

el mas d’en Gil (pàg. 36) 

el mas d’en Cesc (pàg. 63) 

el mas d’en Roca (pàg. 70) 

La Vilella Alta (Sabaté 2000) 

el mas d’en Bruno (pàg. 86) 

el mas d’en Franc (pàg. 133) 

el mas d’en Vinyes (pàg. 245) 

Poboleda (Jassans 1998) 

la coma de na Blanca (pàg. 47) 

el mas d’en Garcia (pàg. 119) 

el mas d’en Porqueres (pàg. 192) 

 

 

2.1.3 Els pronoms personals 

 
2.1.3.1 Pronoms personals forts 

 
 Els pronoms personal forts que s’utilitzen a tota la comarca del Priorat són: 

 
 singular plural  

1a persona jo  naltros / nantros
169

 

2a persona tu valtros  

3a persona
170

 ell, ella ells, elles 

 

                                                 
169

 Navarro (2000a: 29) va enregistrar de manera exclusiva la forma naltros a Ca, Cp, Ll, Ma, Ms, Mo, Pb, 

Pr i la Tf. A Siurana només va recollir la variant nantros. En el present estudi s’han recollit ambdues 

formes a tots els pobles de la comarca. 
170

 Per a més informació sobre l’articulació de la vocal tònica del pronom personal de 3a persona del 

singular i del plural cf. apartat 1.1.3 del capítol de Fonètica. 
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 A tots els parlars del Priorat, la pronunciació del pronom de primera persona del 

singular jo s’articula amb semiconsonant palatal en posició inicial [j] i no pas amb 

prepalatal sonora [d]. La vocal tònica s’articula velar semioberta [j].171
 

 El pronom fort de primera persona del plural presenta dues formes a tots els 

pobles de la comarca: naltros i nantros. Segons Navarro (2012: 67), “la forma naltros 

presenta una sèrie de canvis fonètics que la fan una de les formes més evolucionades de 

totes les variants que existeixen en català. Si partim de la forma original nosaltres, la 

variant naltros presenta la pèrdua de l’alveolar fricativa sonora intervocàlica [z] i la 

posterior resolució del hiat amb la caiguda de la vocal àtona, i també s’ha produït el 

canvi de la vocal àtona final /e/ per una /o/, com a conseqüència de l’analogia amb els 

masculins plurals en /o/, com peixos o paigesos. L’evolució, doncs, hauria seguit els 

següents passos: nosaltres > noaltres > naltres > naltros. La variant nantros presenta 

l’assimilació de la lateral /l/ per la nasal inicial /n/: nosaltres > noaltres > naltres > 

naltros > nantros.” 

 Seguint encara Navarro (2012: 67), “la forma de la segona persona del plural 

valtros presenta els mateixos processos evolutius que els de la primera persona, amb la 

particularitat que aquí no s’ha generat la variant *vantros, ja que no s’ha pogut produir 

l’assimilació de nasals.” 

 El pronom vós de segona persona, que era emprat com a tractament de respecte 

als pares i padrins, s’ha substituït pel pronom vostè. 

 

2.1.3.2 Pronoms personals febles 

 
 A tots els parlars del Priorat s’observa una tendència a col·locar els pronoms 

febles en posició proclítica i una preferència per les formes plenes.
172

 

 

Quadre del sistema dels pronoms febles 

 
 singular plural 

proclítics enclítics proclítics enclítics 

+C +V +C +V +C +V +C +V 

1a me m’ me ‘m mos/se mos/s’ mos/se mos/‘ms/‘s 

2a te t’ te ‘t us/se us/s’ us/se  us/‘s 

 

 

3a 

masculí lo l’ lo ‘l los los los ‘ls 

femení la la / l’ la la les les les les 

neutre ho 

datiu li li li ‘l los(-i) los(-i) los(-i) ‘ls(-i) 

reflex. se s’ se ‘s se s’ se ‘s 

adverbials 
ne / ni n’ ne / ni ‘n     

hi 

 

                                                 
171

 El mateix passa amb l’adverbi ja articulat a totes les localitats de la comarca [ja]. Recasens (1991: 287) 

observa que “la pèrdua total de fricció de [] inicial ha promogut la realització [j] a algunes formes 

lèxiques d’ús freqüent. La variant [j]o (en lloc de []o –jo–) és pròpia, sobretot, de les comarques 

meridionals del Principat (amb inclusió del Camp de Tarragona, la Segarra i les Garrigues), val., alg. i eiv. 

La variant [j]a (en lloc de []a –ja–) presenta una distribució geogràfica similar.” 
172

 Aquesta preferència per les formes plenes dels pronoms també es recull en els parlars occidentals, en 

alguerès, en rossellonès i capcinès, en balear i en els parlars del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 156). 
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 La primera persona del plural presenta la forma plena mos,
173

 tant en posició 

proclítica com enclítica. La segona persona del plural presenta la variant reforçada us: 

 

 La naturalesa mos ensenya   Avui no us ho pago 

 Quan mos vam casar    No us costa caminar 

 

 Quan mos i us es combinen amb altres pronoms, conserven l’alveolar fricativa 

final sonoritzada a tots els parlars de la comarca –mos en porten, mos la diuen. En 

posició enclítica i precedit de vocal, el pronom mos pot perdre la vocal velar semitancada 

–aumplî’ms. En la combinació dels pronoms mos/us + en, la forma que adopta el segon 

és la reforçada (en) –mos en portaven, us en donen. Només al Masroig i al Molar s’han 

recollit les formes mô’n anem i mô la porten, amb pèrdua de la fricativa final del pronom 

mos en combinació amb els pronoms ne i la (mapa 2/28).
174

 

 Quan es combina el pronom mos amb un altre pronom feble, en els parlars de 

Cornudella i Poboleda pot aparèixer –molt esporàdicament– una vocal epentètica /e/ 

després del primer pronom –mos-e la mingem, mos-e ho donen (mapa 2/29). Olga 

Cubells (2009, I: 117), en el seu estudi sobre els parlars de la Ribera d’Ebre, registra 

aquest mateix fenomen a les localitats de Garcia, la Palma i Tivissa i explica que 

“segurament aquesta vocal va començar desenvolupant-se en aquells contextos fonètics 

en què el pronom es trobava seguit de consonant; com que l’alveolar del pronom mai no 

desapareix, en trobar-se dues consonants juntes, el desenvolupament d’aquesta vocal de 

suport servia per facilitar la pronúncia: mos la prenem → mos-e la prenem. A partir 

d’aquest origen, la vocal es va estendre analògicament a d’altres contextos fonètics que, 

en principi, no farien necessari el desenvolupament de cap vocal epentètica: us hi anirà 

→ us-e hi anirà.”  

A Cornudella, Pradell de la Teixeta, Siurana i la Torre de Fontaubella, tant mos 

com us comparteixen ús amb la variant se, sense cap mena de restricció en posició 

proclítica. En posició enclítica, quan el verb acaba en consonant nasal bilabial [m], 

sempre s’usa la variant se i mai la variant mos. El mateix s’esdevé amb la forma de 

segona persona del plural; quan el verb acaba en la semivocal velar [w], apareix també la 

variant se (mengem-se la poma, mengeu-se la poma) (mapa 2/30):
175

 

 

S’hem descuidat la clau   Esperem-se un ratet més 

Vull que valtros s’ho mireu bé Compreu-se un pollastre i alimenteu-se  

 

En posició proclítica, sempre s’usa la forma plena del pronom adverbial ne, 

s’articula [ne] o [ni] segons les poblacions (mapa 2/31): 

 

ne: Be, Ca, Co, Mo, Pb, Pr, Si 

ni: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Tf, To, 

Ull, Va, Vb 

   

 Vuitanta-sis ni faré el dia dos 

                                                 
173

 La forma etimològica és nos, però per analogia amb el singular me esdevé mos. A tots els pobles de la 

comarca la vocal s’articula velar semitancada m[o]s, llevat de Pradell, on articulen una velar tancada 

m[u]s. De manera esporàdica, la variant amb velar tancada també s’ha recollit a Ca, Fi, Ma, Mo, Pr, Si, 

Va: M[u]s vam quedar sense vi. 
174

 En canvi, aquesta pèrdua de la fricativa final del pronom mos en combinació amb els pronoms ne i la és 

general en els parlars de la comarca veïna de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 116). 
175

 El mateix fenomen és recollit per Navarro a Cambrils (Baix Camp; 2012: 69), Recasens (1985: 155) al 

Camp de Tarragona i per Plaza (1996: 153) a la Conca de Barberà. 
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 De punta de coixí? A tot arreu ni fan 

 Lo Joan Alfonso aquí a dalt ne té un allí a la paret dels d’antes 

 De croquetes ne tinc sempre al congelador 

 

 Quan es combinen les formes me, te, se amb ho, hi, el primer element no 

s’acostuma a elidir (a les localitats occidentals del Priorat) i apareixen les dues formes 

plenes. A Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf i Ull (pobles de la part oriental de la comarca) 

només s’han recollit les formes amb elisió del primer element (mapa 2/32):
176

 

 

 me ho donava: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, To, Va, Vb 

 m’ho donava: Co, Gr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb 

 

 Me ho creuré    Això se ho minjaven los conills 

Ja te ho diré demà   Se hi pot anar 

  

 La forma se ocupa sempre la primera posició en les combinacions pronominals 

me, te, mos, us + se: se mos cremarà, se’t fa petit. Només a Bi, Ma, Ms i Ml també s’ha 

recollit la combinació inversa: me se van fer malbé, que te s’escapen (mapa 2/33). 

 A totes les localitats de la comarca, la forma del datiu plural los coincideix amb 

la de l’acusatiu i la de l’article definit. També s’ha recollit, però, la forma los-i, que 

afegeix la vocal /i/ per analogia amb el singular li (Solà 2002, I: 575). 

 En tots els parlars, quan es combinen el pronom li i el pronom en el resultat és 

n’hi: si també en vol, ja n’hi donarem; si et demana peres, porta-n’hi. 

  

Combinació de dos pronoms febles en posició proclítica
177

 

 

CI → 

CD ↓ 

ME TE LI NOS VOS ELS 

EL me’l te’l l’hi mos el 

se’l 

us el 

se’l 

los hi 

 

LA me la te la l’hi mos la 

se la 

us la 

se la 

los hi 

 

ELS me’ls te’ls los hi 

 

mos els 

se’ls 

us els 

se’ls 

los hi 

 

LES me les te les les hi 

 

mos les 

se les 

us les 

se les 

los hi 

 

NE me’n te’n n’hi mos en 

se’n 

us en 

se’n 

los hi 

 

HO m’ho 

me ho 

t’ho 

te ho 

l’hi mos ho 

s’ho 

us ho 

s’ho 

los ho 

HI m’hi 

me hi 

t’hi 

te hi 

l’hi mos hi 

s’hi 

us hi 

s’hi 

los hi 

SE se’m 

me se 

se’t 

te se 

se li se mos se us se’ls-i 

 

                                                 
176

 Navarro (1996, I: 71) i Cubells (2009, I: 118) recullen la combinació de pronoms amb les dues formes 

plenes –me, te, se + ho, hi– a totes les localitats de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, respectivament. 
177

 Per a simplificar el quadre de combinacions pronominals, no s’han inclòs les formes mô la i mô’n 

(recollides esporàdicament al Masroig i al Molar), ni tampoc les formes mos-e la i mos-e ho (enregistrades 

puntualment a Cornudella i Poboleda). 
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Combinació de dos pronoms febles en posició enclítica 

 

CI → 

CD ↓ 

ME TE LI NOS VOS ELS 

EL me’l te’l l’hi mos-el 

se’l 

us-el 

se’l 

los-hi 

‘ls-hi 

LA me-la te-la l’hi mos-la 

se-la 

us-la 

se-la 

los-hi 

‘ls-hi 

ELS me’ls te’ls los-hi 

‘ls-hi 

se’ls us-els 

se’ls 

los-hi 

‘ls-hi 

LES me-les te-les les-hi 

‘ls-hi 

se-les us-les 

se-les 

los-hi 

‘ls-hi 

NE me’n te’n n’hi mos-en 

se’n 

us-en 

se’n 

los-hi 

‘ls-hi 

HO m’ho 

me ho 

t’ho 

te ho 

l’hi mos-ho 

 

us-ho los-hi 

‘ls-hi 

HI m’hi 

me hi 

t’hi 

te hi 

l’hi mos-hi 

s’hi 

us-hi 

s’hi 

los-hi 

‘ls-hi 

SE se’m se’t se-li se-mos se-us los-hi 

‘ls-hi 

 

2.1.4 Demostratius 

 
 En els parlars del Priorat només es conserven dos graus de locació: proximitat i 

llunyania. El sistema dels demostratius és el següent (mapes 2/34, 2/35 i 2/36): 

 

proximitat masc. sg.  fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

Be, Co, 

Fa, Mr, 

Mo, Pr, 

Si, Tf, Ull 

aquet 

aqueix 

aqueta, aquesta 

aqueixa 

aquets, aquestos 

aqueixos 

aquestes, aquetes 

aqueixes 

Fi, Gr, Ll, 

Vb 

aquet 

aqueix 

aqueta, aquesta 

aqueixa 

aquets, aquestos 

aqueixos 

aquestes 

aqueixes 

Pb, Po, 

To, Va 

aquet 

aqueix 

aqueta, aquesta 

aqueixa 

aquets, aquetos, 

aquestos 

aqueixos 

aquestes, aquetes 

aqueixes 

Bi, Ca, 

Ma 

aquet 

aqueix 

aquesta 

aqueixa 

aquets, aquestos 

aqueixos 

aquestes 

aqueixes 

Cp, Gu, 

Ms, Ml 

aquet, este aqueta, aquesta, 

esta 

aquets, aquestos, 

estos 

aquestes 

estes 

llunyania masc. sg.  fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

a tot arreu aquell aquella aquells aquelles 

 
 El demostratiu de llunyania es genera a partir de l’aglutinació de la partícula de 

reforçament llatina ECCU amb la dels demostratius llatins ILLU, ILLA, ILLOS, ILLAS 

(aquell, aquella, aquells, aquelles). 

 Pel que fa al demostratiu de proximitat, a tota la comarca del Priorat s’han recollit 

les formes que presenten l’aglutinació de la partícula llatina ECCU amb la dels 

demostratius llatins ISTU, ISTA, ISTOS, ISTAS (aquet, aque(s)ta, aquets/aque(s)tos, 
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aque(s)tes). A Capçanes, els Guiamets, el Masroig i el Molar, aquestes formes conviuen 

amb les formes sense reforçar (este, esta, estos, estes).
178

 Aquestes quatre localitats 

presenten una continuïtat amb la comarca veïna de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 

121), on les formes sense reforçar gaudeixen de més vitalitat. La variant aquet, recollida 

a tota la comarca, s’articula sense l’alveolar fricativa sorda, segons Cubells (2009, I: 

122) “com a conseqüència de la tendència analògica de la llengua, en el cas del plural 

aquests, el grup consonàntic final /sts/ s’ha reduït a [ts]; a partir d’aquí, d’aquets > 

aquet.” A totes les localitats de la comarca, el plural masculí presenta també la forma 

aquestos, analògica als plurals en -os. A Pb, Po, To i Va s’ha recollit també la variant 

aquetos. Aquesta tendència analògica també es produeix en el femení. A tota la comarca 

alternen les formes aqueta i aquesta, excepte a Bi, Ca i Ma on només s’ha recollit la 

variant aquesta. Pel que fa al plural, a tot el Priorat es troba la forma aquestes, alternant 

amb aquetes a Be, Co, Fa, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va.
179

 

 En totes les localitats (tret de Cp, Gu, Ms i Ml)
180

 conviuen amb les anteriors les 

variants que procedeixen del segon grau de locació de la llengua antiga i que avui ja 

indiquen primer grau de locació. La distinció de tres graus de localització no es conserva 

al Priorat.
181

 Les formes aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes procedeixen, 

respectivament, de les formes llatines IPSU, IPSA, IPSOS, IPSAS, amb l’aglutinament de la 

partícula de reforçament ECCU. 

 A tota la comarca, per fonètica sintàctica, es pot produir l’afèresi de la vocal 

àtona inicial dels demostratius: 

 

En quet poble no hi viu dingú   Li has dit en quella dona? 

 

2.1.5 Possessius 

 
2.1.5.1 Possessius tònics 

 
 El quadre dels possessius tònics en els parlars del Priorat és el següent: 

 
 masc. sg. fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

un sol 

posseïdor 

1a meu meva/meua meus meves/meues 

2a teu teva/teua teus teves/teues 

3a seu seva/seua seus seves/seues 

diversos 

posseïdors 

1a nostre nostra nostres nostres 

2a vostre vostra vostres vostres 

3a seu seva/seua seus seves/seues 

                                                 
178

 Els demostratius amb reforçament conviuen ja de manera prou important amb les formes sense reforçar 

a Cp, Gu, Ms i Ml. De manera puntual, també s’ha recollit el demostratiu sense reforçament a Torroja i la 

Vilella Alta, fet que fa pensar que en un passat no gaire llunyà aquestes formes gaudien d’una extensió 

més àmplia a la comarca del Priorat. 
179

 Sorprèn trobar les formes aqueta, aquetes, variants pròpies del tarragoní (Recasens 1985: 37; Veny 

1982: 35), en pobles de l’interior de la comarca del Priorat. Segurament, l’ús d’aquestes formes és degut al 

contacte que tenen aquestes localitats amb la capital del Baix Camp (Reus) i el fet que són variants 

percebudes com a més prestigioses pels parlants prioratins. 
180

 Fem notar que aquestes quatre localitats on no s’han recollit les variants aqueix, aqueixa, aqueixos, 

aqueixes, són les úniques on s’han enregistrat les formes sense reforçar este, esta, estos, estes. 
181

 Segons Sistac (1993: 158), aquest sistema amb tres graus de localització es manté a l’àrea ribagorçana, 

residualment al Pallars (Sistac 1998: 68), el Segrià, la Franja d’Aragó i el País Valencià. Navarro (1996, I: 

73) també el recull a Favara, Maella i, residualment, a Batea (a la Terra Alta). 
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 Segons Badia ([1951]1984: 306), les formes femenines meua, teua, seua es creen 

per analogia amb les masculines meu, teu, seu. A la comarca del Priorat, aquestes 

variants s’han recollit a Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Tf, To, 

Ull, Va, Vb i sempre alternant amb les formes més modernes meva, teva, seva, úniques 

variants recollides a la resta de localitats. Segons Recasens (1985: 155), les formes amb 

semiconsonant velar són vives en els parlars occidentals, el balear i el rossellonès; Camp 

de Tarragona representa, com el Priorat, una zona dialectal de transició amb ús alternant 

de formes en /w/ i formes en /v/. Cal dir, però, que malgrat que en més de la meitat de 

pobles de la comarca es conserven les variants amb /w/, s’ha observat que l’ús de meva, 

teva, seva és molt més rendible que no pas el de les variants meua, teua, seua, que només 

apareixen de manera esporàdica (mapa 2/37). 

 

2.1.5.2 Possessius àtons 

 
 Les formes àtones dels possessius són les següents: 

 

 masc. sg. fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

1a mon ma mons  ma  

2a ton ta tons  ta 

3a son sa sons  sa 

 

 En la llengua antiga els possessius àtons s’usaven amb molta més freqüència que 

avui, que només es fan servir davant de noms que indiquen parentiu; en aquest context, 

els possessius àtons gaudeixen encara de gran vitalitat al Priorat davant de: 

 

 pare, mare   nét, néta   cosí, cosina 

 fill, filla   padrí, padrina   cunyat, cunyada 

 germà, germana  oncle, tia   gendre 

 avi, àvia   nebot, neboda 

 iaio, iaia   fillol, fillola 

 

 Davant de mama, papa
182

 –que són formes usades col·loquialment en el 

llenguatge familiar– mai no es fan servir els possessius àtons. Tampoc s’empren davant 

de jove (amb el significat de muller del fill), dona (amb el significat d’esposa, muller), 

home (amb el significat d’espòs, marit), novi, nòvia. Davant d’aquests mots sempre es 

fan servir les formes fortes dels possessius: lo/el meu home, la meva dona, la seva jove.  

 Malgrat que el tancament no és sistemàtic, generalment, les formes masculines 

del possessiu s’articulen amb velar tancada: [mun], [tun], [sun], [muns], [tuns], [suns].
183

 

A tots els parlars de la comarca s’han recollit les formes de masculí plural mons, tons, 

sons, que s’han format per analogia prenent com a model les formes corresponent del 

singular.
184

 

                                                 
182

 Davant les quals es fa servir l’article determinat. 
183

 Beltran (2007: 75) explica que “la forma mon té una forta tendència a tancar-se en mun perquè és àtona, 

va voltada de nasals i està situada darrere una labial. A partir d’aquesta forma, s’ha pogut estendre el 

tancament a la resta de formes: tun, sun.” 
184

 Les formes etimològiques dels possessius àtons del masculí plural són mos, tos, sos, usades encara, 

sobretot, en els parlars valencians  (Segura 1996: 76) i a l’Alguer (Scala 2003: 39). L’alveolar final del 

possessius plurals (mons, tons, sons) es pot perdre assimilada per la prepalatal africada sonora del 

substantiu germans (mon germans). 
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 Els parlars del Priorat desconeixen els possessius àtons del femení plural mes, tes, 

ses. Només al Molar, es van recollir esporàdicament les formes mas, tas, segurament 

creades per analogia a les del femení singular (ma, ta, sa). A la resta de pobles s’usen les 

mateixes formes tant per al singular com per al plural. Això fa que en el plural no hi ha 

concordança en nombre amb el mot que precedeixen: ma germanes, ta germanes, sa 

germanes. És important assenyalar que quan el nom de parentiu és plural s’usa amb 

molta menys freqüència el possessiu àton, el qual es veu substituït pel tònic.
185

 

 També és possible que davant d’un nom masculí el possessiu usat sigui el femení: 

ma germà. Es va recollir també l’opció inversa, és a dir, emprar el possessiu masculí per 

a substantiu femení: mun cosina.
186

 

  

2.1.6 Numerals 

 
2.1.6.1 Numerals cardinals 

 
 A tots els parlars del Priorat s’ha recollit la forma del numeral dos per al masculí 

i per al femení. A Cornudella, Porrera i Siurana alterna amb la variant dugues, amb una 

consonant velar antihiàtica (mapa 2/38). 

 A tots els pobles s’han recollit les formes dissimilades dels numerals disset, divuit 

i dinou. Com ja ha estat descrit en l’apartat del vocalisme àton, a tota la comarca, el 

numeral coranta presenta una monoftongació del diftong etimològic /wa/ en [o] ([u] a 

Pradell de la Teixeta) i en el numeral sixanta s’ha produït el tancament de /e/ pretònica 

en [i] com a conseqüència del contacte amb la prepalatal [].  
   

 

 

 

                                                 
185

 Aquest fenomen és documentat per Olga Cubells (2009, I: 124) a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

Recasens (1985: 155) i Navarro (2012: 76) també l’assenyalen al Camp de Tarragona i a Cambrils (Baix 

Camp), respectivament, i Casanovas i Creus (1999: 96) el recullen en lleidatà. També és present aquest 

fenomen en terres valencianes, tal com ho constaten Carles Segura (2003: 122) a la comarca del Baix 

Vinalopó, a Elx (1998: 57), a Alacant (1996: 76); Vicent Beltran (2005: 102) a la comarca de la Marina 

Alta; Beltran i Guardiola (2005: 38) a la localitat de Bolulla, la Marina Baixa; i Sancho (1995: 69) a la 

localitat de Canals, la Costera. 
186

 Recasens (1985: 155), en la seva investigació sobre els parlars del Camp de Tarragona, observa aquest 

mateix fenomen i escriu el següent: “Hem registrat un elevat percentatge de substitucions entre formes 

àtones de nombre i gènere diferent. Aquest fenomen és, més aviat, propi dels parlars del bloc occidental. 

Heus ací els casos recollits: ma/ta/sa cosí, germà; mon/ton/son cosina, germana i, amb menys freqüència, 

ma/ta/sa cosins, germans; mon/ton/son i, amb menys freqüència, ma/ta/sa cosines, germanes. Badia 

(1951: 221) creu que “el percentatge elevat de formes àtones de masculí davant substantiu femení ha estat 

promogut per les dificultats que presentava l’articulació de la variant ma davant de substantius de gènere 

femení començats en vocal. Així, doncs, la variant de masculí, generada per dissimilació (ma àvia > mon 

àvia), s’hauria estès a altres formes de gènere femení com cosina, germana. Hauria afectat, fins i tot, els 

substantius de nombre plural i motivat les seqüències mon germanes (per reducció de *mon[s] []ermanes) 

i, per analogia, mon cosines. El mateix fenomen articulatori ha possibilitat *mon[s] []ermans > mon 

germans, *me[s] []ermanes > ma germanes i, per analogia, mon cosins, ma cosines. Els casos d’inversió 

genèrica ma germà, ma germans han d’ésser explicats per analogia a partir de ma germana, ma germans.” 

Casanovas i Creus (1999: 96) creuen que “aquest fenomen pot considerar-se paral·lel al cas de les 

construccions gironines del tipus la meu mare, en les quals es produeix també un desajust entre el gènere 

del determinat i el del determinant”. També s’ha localitzat aquesta no concordança dels possessius àtons a 

la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 124), a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 153), a la Terra Alta (Navarro 

1996, I: 73), a les Terres de Ponent (Casanovas i Creus 1999: 96), al Montsià (Buj 1998: 59) i a les Valls 

d’Àneu (Sistac 1998: 67).  
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2.1.6.2 Numerals ordinals 

 
 S’han recollit a tota la comarca els numerals ordinals primer, segon i tercer. 

Encara s’empren arreu els llatinismes quart i quint. En canvi, els numerals sext, sèptim i 

octau presenten una variació més gran: 

 

sext: a Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Po, Pr, Tf, To, Vb; lo sis:
187

 Cp, 

Fi, Ull; sisè: a la resta de pobles (mapa 2/39) 

sèptim: a Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ma, Ms, To, Vb; lo set: Cp, Fi, Ull; setè: a la 

resta de localitats (mapa 2/40) 

octau: a Bi, Ca, Fi, Ma, Vb; lo vuit: Cp, Fi, Ull; vuitè: a la resta (mapa 

2/41) 

 

 La forma lo rader –recollida a totes les localitats– està sent substituïda per 

l’últim. La variant lo segon del rader només s’ha recollit a Bellmunt i als Guiamets, a la 

resta de pobles s’ha recollit únicament lo penúltim. 

 

2.1.7 Relatius i interrogatius 

 
2.1.7.1 Relatius 

 
 Els pronoms relatius del català col·loquial dels parlars del Priorat són: que –

articulat [ke],
188

 amb vocal palatal semitancada a tots els pobles de la comarca, excepte a 

Pradell on s’articula [k]–, què, on i qui. 

  

Los que queden més a prop del poble 

Lo raïm amb què fem lo nostre vi és negre 

L’horta on anàvem a fotre cireres 

Qui porti un duro tindrà un puro 

 

El relatiu que pot introduir oracions adjectives fent funció de subjecte –Una 

pintura que hi ha per pintar les parets–, de complement directe –Los ceps que plantàvem 

eren nous– o de complement circumstancial –La setmana que va venir no hi érem. 

Encara es conserva en tots els parlars del Priorat l’ús del relatiu qui amb funció de 

subjecte de les especificatives, tenint com a antecedent un substantiu no personal, en 

l’expressió l’any qui ve. 

 

2.1.7.2 Interrogatius 

 
 Els pronoms interrogatius que es fan servir al Priorat són els d’ús general qui i 

què. Quant a la forma què, la tendència general en les localitats orientals de la comarca 

és que vagi precedida per la preposició a:
189

 

                                                 
187

 A Capçanes, la Figuera i Ulldemolins, els numerals ordinals sisè, setè i vuitè presenten les variants lo 

sis, lo set i lo vuit, reducció de la perífrasi lo que fa sis... Sistac (1993: 171) també recull aquestes variants 

en ribagorçà i Beltran (2007: 76) en el parlar de Torís (Ribera Alta) i els parlars de les Valls del Vinalopó i 

del Carxe (2008: 37). 
188

 A Cornudella, la Morera i Siurana s’ha recollit, de manera puntual, l’articulació [ki] del pronom relatiu 

que. Aquest tancament de la vocal palatal semitancada es produeix en elocucions ràpides. 
189

 Aquest fenomen és recollit per Navarro (2012: 120) a Cambrils (Baix Camp) i és propi del Camp de 

Tarragona. 
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Qui és aquell que porta el cotxe?  

Què diu lo Cisco?  

A què vols beure, vi ranci? 

  

Quan el pronom adverbial on es fa servir en construccions interrogatives, també 

va precedit per la preposició a. Sovint, per fonètica sintàctica, és perceptible l’articulació 

d’una dental /t/ en el pronom adverbial on-t: 

 

A on-t hai d’anar per trobâ-ho? 

 

2.1.8 Indefinits 

 
 L’indefinit altre, altra sempre va precedit d’un altre determinant. En el cas que el 

distributiu altre, altra vagi precedit de l’indefinit un, una, com ja s’ha indicat en el 

capítol de fonètica (cf. apartat 1.4.7.2), es produeix una assimilació consonàntica que 

possibilita que la líquida alveolar es converteixi en nasal: un antre, una antra. 

 La forma ningú alterna amb la variant dissimilada dingú a tots els parlars de la 

comarca. L’indefinit res s’articula sense la /s/ –re– normalment quan apareix a final de 

tira fònica. 

   

2.1.9 Preposicions 

 
 La preposició en s’articula a totes les localitats amb la vocal medial oberta, 

encara que en alguns parlars també s’ha recollit l’articulació amb la vocal palatal 

semitancada (mapa 2/42): 

 

 [an]: a tots els pobles (menys a Pradell) 

 [en]: Be, Ll, Ma, Po, Si, To, Vb 

 [n]: Pr 

 

 Tal com observa Navarro (2012: 80) al parlar de Cambrils, a la comarca del 

Priorat, també es confonen, sovint, les preposicions a i en a favor de amb quan van 

seguides d’un mot que comença per vocal –sobretot, de demostratiu, indefinit o pronom 

personal. En aquests casos, és perfectament perceptible l’articulació de la bilabial 

sonora: 

 

 Com se li diu amb (a) això? 

 Això és per amb (a) ell 

 Jo vaig anar amb (a) aquet hotel que has vist 

 Això ja li han dit amb (en) un antre poble 

 I un dia, amb (en) aquestos pins, lo van veure 

 Treballa amb (en) un taller de cotxes 

 

 A la majoria de localitats del Priorat, no s’ha detectat la confusió entre les 

preposicions amb i en. Puntualment, però, a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 
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Ms, Ml, Tf, Ull, Va, s’ha detectat aquesta confusió en casos com els següents (mapa 

2/43):
190

  

 

 Això ho féiem en la pala fixa de la polligana (Bi) 

 Gallines en sabates, gallinons en sabatons (Ca) 

 Anava en lo pastor (Cp) 

 Hi havia una casa en tres pisos (Co) 

 En la pala havies de trencar el gel (Fa) 

 Va fer una marca en lo peu (Fi) 

 Si ho fas en l’escarpell (Gr) 

 Passaven en lo carrató (Gu) 

 Los formiguers es tapaven en terra (Ll) 

 Això va clavat en claus (Mr) 

 Se feia en la mateixa fusta (Ma) 

 Se cobreixen en guix (Ms) 

 Per anar en lo carro (Ml) 

 La roba la posaven en sabó (Tf) 

 Lo lleixiu lo feien en cendra (Ull) 

 Arròs en conill (Va) 

 

 A la comarca del Priorat, la preposició per pot ser articulada de tres maneres 

diferents (mapa 2/44): 

 

p[a]r: Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Va 

 p[e]r: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, Ull, 

 Va, Vb 

 p[]r: Pr 

  

 Aquesta preposició perd la ròtica final davant dels articles femenins. Així per + 

la esdevé [pea] o [paa] i per + les, [pees] o [paes]. Davant dels articles masculins, 

per + lo esdevé [pe] o [pa] i per + los, [pes] o [pas].   

 A diferència d’altres parlars, a la comarca del Priorat, el grup prepositiu per a no 

s’aglutina. Només s’han recollit de manera esporàdica i puntual alguns casos 

d’aglutinació a Porrera (pa treure carbó) i a Torroja (pa vendre) (mapa 2/45). 

 La combinació de la preposició cap amb els adverbis aquí i allà es manté 

inalterada a tots els parlars de la comarca –cap aquí, cap allà. 

 La preposició catalana fins conviu a totes les localitats amb la forma castellana 

hasta. 

 

2.1.10 Conjuncions 

 
 En la conjunció causal o final perquè, la vocal final és una palatal semioberta a 

tots els pobles llevat de la Bisbal de Falset i Falset on és una palatal semitancada.
191

 La 

vocal pretònica pot articular-se medial oberta o palatal semitancada, segons els pobles 

(mapa 2/46): 

                                                 
190

 Veny (1991: 165) ja documenta aquesta confusió des d’antic, que s’estén pel tortosí, el valencià i el 

ribagorçà.   
191

 De manera esporàdica també s’ha recollit a Bellmunt, Cornudella, els Guiamets i Ulldemolins 

l’articulació amb una palatal semitancada perqu[é]. 
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 p[a]rqu[é] a la Bisbal de Falset i Falset; p[a]rqu[] a la resta de localitats –

 excepte a Pradell on s’articula p[]rqu[] 

 p[e]rqu[] a Co, Ms, Pb i Ull 

 

 Per expressar la conseqüència, a tots els parlars de la comarca, alternen dues 

conjuncions: doncs i pues. A Bi, Cp, Co, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Va, també s’ha recollit de 

manera molt esporàdica la forma pos. Aquesta variant, que també posseeix l’aragonès 

(Nagore 1989: 298), podríem pensar d’entrada que és una forma atribuïble a una possible 

influència de l’aragonès però hem de desdir-nos d’aquesta proposta atès que no tenim 

notícies de presència de repoblació aragonesa al Priorat. Una explicació més plausible 

seria pensar en una influència de la comarca veïna de la Ribera d’Ebre, on Cubells 

(2009, I: 130) recull la forma pos a la majoria de localitats. La conjunció consecutiva 

doncs es manté amb plena vitalitat a tot el Priorat i encara que alterna amb pues –

procedent de la llengua espanyola–, la forma genuïna és molt més usada.  

La conjunció adversativa però presenta una accentuació aguda –però, porò– o 

una accentuació plana –pero–, seguint el model de la forma procedent de l’espanyol. En 

el cas de la forma porò, la vocal àtona s’assimila a la tònica. La distribució per pobles 

d’aquestes variants és la següent (mapa 2/47):
192

 

 

però, porò: a tots els pobles 

pero:  a Be, Bi, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pb, Tf, Va 

 

A totes les localitats de la comarca, en una elocució ràpida, es pot produir una 

elisió de la vocal àtona i articular-se prò. 

 

2.1.11 Adverbis 

 
2.1.11.1 Adverbis de mode o manera 

 
  A tota la comarca l’adverbi de manera com s’articula amb vocal velar 

semioberta, però en una elocució ràpida i espontània també s’ha recollit la variant 

articulada amb velar semitancada (cf. apartat 1.1.6 del capítol de Fonètica). 

 La variant així és la més usada en els parlars de la comarca, encara que també 

s’han recollit les formes analògiques amb la flexió dels substantius aixís, a Gr, Ma, Ml, 

Pb, Pr, Si, Ull, Vb; aixins, a Co, Fa, Ma, Ml, Pb, Si, Ull, Vb i aixinses a Cornudella 

(mapa 2/48). 

 Algunes de les locucions adverbials recollides al Priorat són: 

 

a la cama coixa (anar): a peu coix: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Si, Tf, Ull, Vb; a cama coixa: Cp, Ml, Po, 

Pr, To, Va; a la pinta coixa: Gr; a xinc-xenc: Ca 

(mapa 2/49) 

al braç (portar algú): al braç: Be, Ca, Co, Fa, Gr, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Si, To, Ull, Va, Vb; al braçat: Bi, Cp, Fi, Gu, Ll, 

Ms, Po, Pr, Tf (mapa 2/50) 

                                                 
192

 En una elocució ràpida a Bellmunt i la Vilella Baixa s’ha recollit la forma peró –amb tancament de la 

vocal tònica–, i a la Bisbal i Margalef s’ha enregistrat la variant poró –amb assimilació de la vocal àtona i 

tancament de la vocal tònica. 
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a la sarrona (portar algú): a la sarrona: Be, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Si, Tf, 

To, Va, Vb; al sarró: Pb; a la cutxarrona: Po; al 

contxarron: Ca; al cutxarró: Bi, Co, Ma, Mo, Ull; 

al cuixarró: Fi; al cotxarró: Ll; a catxarrona: Pr; a 

coll sarró: Cp (mapa 2/51) 

a coll-i-bè (portar algú): a coll-i-bè: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; a coll de 

sinyora: Bi; a coll quiriquec: Ms; a collbidet: Pr; a 

coll i dret: Tf (mapa 2/52) 

de cara (caure): a tot arreu 

d’esquena (caure): a tot arreu 

a gates (anar): anar a gates: Gu, Ll, Mr, Mo, Po, Va, Vb; anar a 

quatre gates: Bi, Gr, Ull; anar a quatre grapes: Ca, 

Pb, Si; anar de grapes: To; gatejar: Be, Co, Ma; 

anar a gata meu: Fa, Ll, Ms, Pr, Tf; anar a gata 

meus: Cp, Fi, Ml, To; anar a gata mau: Pb (mapa 

2/53) 

a la falda (tindre algú): a tots els pobles 

de franc: gratis: Ca, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Pb, Po, Pr, Ull, 

Va; de franc: Cp, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Si, Vb; de 

gratis: Be, Bi, Gr, Ms, Ml, Tf, To (mapa 2/54) 

 

2.1.11.2 Adverbis de quantitat 

 
 L’adverbi gaire s’articula amb una metàtesi de la líquida bategant –gàrie– a la 

Bisbal i Margalef, tot i que alterna amb la variant sense metàtesi –gaire. Es flexiona en 

gènere i en nombre: gaira, gaires/gària, gàries.
193

 

 A tots els pobles, l’adverbi només, sovint, és articulat domés, amb dissimilació de 

la primera nasal. 

 L’adverbi de quantitat menys és desconegut a la comarca; en tots els parlars, es fa 

servir el castellanisme menos. 

 A Ca, Cp, Co, Fi, Ll, Si i To, s’ha recollit el castellanisme quando menos amb el 

significat de “com a mínim”: ja que et conviden, quando menos portar algo de postres. 

  

2.1.11.3 Adverbis de lloc 

 
 A la comarca del Priorat es desconeixen els adverbis sobre i sota; al seu lloc 

s’usen damunt (també d[e]munt a Co, Ms, Pb) i davall (també d[e]vall a To). 

 L’adverbi radere –amb metàtesi recíproca de consonants– i la variant enradere 

conviuen amb detràs a tots els pobles de la comarca; la variant endetràs només va ser 

recollida a Ca, Pb, Va, Vb. A Marçà, Pradell i Siurana també es va recollir la forma 

arrere en l’expressió anys arrere.  

 Els adverbis aquí i allí o allà només assenyalen dos graus de locació. Els 

adverbis dintre i dins funcionen com a sinònims i poden aparèixer lliurement en el 

discurs d’un mateix parlant. 

 

                                                 
193

 Aquest fenomen presenta una continuïtat amb els parlars del nord de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 

102) i de les Garrigues (Cubells i Satorra 2000: 3). Per a més informació sobre aquest fenomen cf. apartat 

1.4.5 del capítol de Fonètica. 
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2.1.11.4 Adverbis de temps 

 
 2.1.11.4.1 Adverbis temporals que indiquen temps passat 

 
 Algunes formes adverbials utilitzades per indicar temps pretèrit són: 

 

ahir: a totes les localitats 

(a)llavons: a tota la comarca, o bé (a)llevons –a Ca, Ll, Pb, Po, Ull, Va, 

Vb– o bé (a)llavòrens –a Co, Ll, Pb, Tf, To, Va (mapa 

2/55)
194

 

abans: per assenyalar temps anterior s’usa en tots els parlars l’adverbi 

abans. Com a sinònims seus, s’han recollit antes a tots els 

pobles i ans a Cp, Fi, Ma, Mo, Si, Tf, To. (mapa 2/56) 

despús-ahir:
195

  a Be, Bi, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Tf, Ull, Vb; abans 

d’ahir a tots els pobles; antes d’ahir a Ca, Co, Ll, Si (mapa 

2/57) 

vegada:
196

 a tots els parlars; es recullen també, com a sinònims, camí a a 

totes les localitats i viatge a Fi, Ll, Ms, Ml (mapa 2/58) 

 
 2.1.11.4.2 Adverbis temporals que indiquen temps present 

 
 Alguns adverbis temporals que s’empren al Priorat per assenyalar temps present 

són: 

 

 ara:  general a tota la comarca 

 avui:  a tots els parlars 

enguany: es manté amb una forta vitalitat a tots els parlars del Priorat, encara 

que també s’ha recollit la variant aquest any 

 

 2.1.11.4.3 Adverbis temporals que indiquen temps futur 

 
 Per indicar temps futur, alguns dels adverbis que s’usen a la comarca són: 

 

encabat:
197

 adverbi que gaudeix de plena vitalitat a tota la comarca 

después: castellanisme localitzat a tot arreu per indicar temps futur 

                                                 
194

 Navarro (2012: 82) diu que “les variants allavons, allavòrens procedeixen totes del mateix ètim llatí AD 

ILLAS HORAS, del qual procedeixen també les formes etimològiques aleshores i llavors. Si prenem com a 

base la forma llavors, i li afegim la vocal /a/ en posició inicial –pròtesi vocàlica– en resultarà la variant 

*allavors; si considerem que la /r/ és muda i no s’articula, al seu lloc pot aparèixer la nasal alveolar /n/ –

analògicament als plurals que tenen aquest morfema (per exemple pa/pans, sabó/sabons)– i com a resultat 

d’aquest cúmul de fenòmens es genera la variant allavons. [...] si prenem com a base la forma llavors i li 

afegim la pròtesi vocàlica /a/ i entre la /r/ i la /s/ hi col·loquem un altre hipotètic morfema de plural -ens 

(com el que tenim a hòmens o jóvens), el resultat és el d’allavòrens.” 
195

 A Capçanes, el Molar, la Morera i Porrera, tot i que s’ha recollit la variant despús-ahir, aquesta és vista 

com a antiga i està sent substituïda per abans d’ahir. 
196

 Tot i que el mot vegada no és un adverbi, s’inclou en aquest apartat perquè s’ha considerat més escaient 

que no pas col·locar-lo al capítol de Lèxic. 
197

 Segons Navarro (2012: 82) encabat procedeix de l’aglutinació de la preposició en i el participi acabat, 

reducció que prové del sintagma en haver acabat. A Be, Co, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, To, Va, Vb també s’ha 

recollit la variant fonètica encauat, on s’ha produït una vocalització de la bilabial oclusiva sonora –potser 

per analogia amb variants com meua/meva. 
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després: només s’ha recollit a Co, Ll, Ml, Pb, Pr, Tf i sempre alternant amb 

encabat i después  

aviat: a tota la comarca juntament amb el castellanisme alego 

demà: a tots els parlars 

demà passat: forma recollida a Ca, Cp, Ll, Mo, Si, Va; a la resta de parlars s’ha 

recollit passat demà, i a Ca, Cp, Ll s’han recollit les dues formes 

(mapa 2/59) 

l’endemà:
198

 l’andemà: Co, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, 

Va; l’[u]ndemà: Be, Bi, Ca, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Vb (mapa 

2/60) 

 

2.1.12 Interjeccions 

 
 Algunes de les interjeccions que es fan servir en els parlars del Priorat són les 

següents: 

 

manera de cridar el gat:  mix-mix: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; mixeta: Co, Fi, Po, To; 

mixet-mixet: Gu; bs-bs-bs: Be, Cp, 

Fa, Gr, Ml, Pb (mapa 2/61) 

manera de cridar el gos: vine i té: a tots els pobles 

manera de cridar les gallines:
199

  tites-tites: a tots els pobles 

manera de dir a l’animal que camini:  arri!: a tots els pobles 

manera de dir a l’animal que s’aturi:  txòo!:Be, Co, Fa, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Pb, Si, Ull, Va; oo!: Bi, Ca, Cp, Fa, 

Fi, Gr, Gu, Fa, Ll, Ml, Mo, Po, Pr, 

Tf, To; soo!: Ca, Ml, Pb, Vb (mapa 

2/62) 

manera de dir a l’animal que reculi:  atràs!: a tots els pobles; tras-tras!: 

Fa, Ma, Ml, Po, Tf (mapa 2/63) 

manera de dir a l’animal que giri a la dreta: lla-ó!: Be, Ca, Fa, Fi, Gr, Po, Pr, Va, 

Vb; llà!: Bi, Cp, Co, Gu, Ll, Ma, Ml, 

Mo, Tf, Va; llà-o-llà!: Ma, To, Ull; 

o-llà!: Mr, Ms, Pb, Si; a-llà!: Cp, Ll 

(mapa 2/64) 

manera de dir a l’animal que giri a l’esquerra: oixque!: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, 

Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Va, Vb; osque!: Bi, Ma, Ms, Tf, 

Ull, Va; uesque!: Be, Fa, Mr (mapa 

2/65) 

 

 Com a fórmules de salutació s’utilitzen a tota la comarca del Priorat bon dia, 

bones tardes (també bona tarda),
200

 bo[]a nit; també són formes pròpies de tots els 

                                                 
198

 La forma l’endemà apareix amb una obertura de la vocal inicial pretònica –[a]–, articulació 

generalitzada sobretot en nord-occidental. Segons Cubells (2009, I: 136) la forma l’undemà fa pensar en 

un cas de dissimilació vocàlica. 
199

 Un informant de Siurana explica que “el nom lo fa el pa”, és a dir, que les gallines vénen quan se’ls 

dóna alguna cosa per menjar. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



114                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

parlars adéu i adiós.
201

 Altres expressions de comiat recollides són: déu-siau a Cp, Co, 

Fa, Gr, Ll, Mr, Mo, Pr, Si, To, Va; passi-ho bé a Fi, Si; hasta una altra a Co, Ms; hasta 

un antre dia a Pb; avant a Bi, Pr; hasta demà a Gu. 

 

 

2.2 MORFOLOGIA VERBAL 

 
2.2.1 Infinitiu 

 
 A tots els pobles de la comarca són d’ús general les formes planes dels infinitius 

caldre, cabre, doldre, valdre, creades damunt el model del morfema d’infinitiu -ĔRE, que 

correspon a la tercera conjugació llatina. En els parlars del Priorat també s’empren els 

infinitius analògics tindre i vindre, que –com explica Pere Navarro (1996, I: 83)– són 

creats damunt de les formes dissimilades dels futurs i de les formes rizotòniques amb /i/ 

de la 1a persona del singular del present d’indicatiu. 

 En alguns verbs del II grup, trobem infinitius amb increment velar, creats per 

analogia amb les respectives formes del present de subjuntiu: 

 

calguer:  a Bi, Ca, Co, Cp, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, Ull, Va, convivint amb 

caldre (mapa 2/66)
202

 

 capiguer: a Bi, Pb, Si, Ull, convivint amb cabre (mapa 2/67) 

 poguer:  a totes les poblacions 

sapiguer:  a totes les poblacions (alternant amb saber a Cp, Fa, Gr, Mr, Ms, 

Va) (mapa 2/68) 

tinguer:
203

 a totes les poblacions 

volguer: a totes les poblacions 

 

És propi d’alguns pocs parlars del Priorat l’ús de l’infinitiu defendre en lloc de 

defensar (mapa 2/69): 

 

defendre:
204

 a Co, Mo, Pb, Si, Ull 

defensar: a tots els pobles 

 

                                                                                                                                                 
200

 A la majoria de pobles del Priorat la forma bones tardes és vista com a antiga enfront de la normativa 

bona tarda. Sobre la forma bones tardes, Alcover (DCVB, X: 153-154) diu que “la salutació bones tardes, 

amb la forma de plural, s’usa pertot, i també indica la procedència castellana, en oposició amb bon dia i 

bona nit que tenen la forma de singular mentre que el castellà té les tres salutacions pluralitzades (buenos 

días, buenas tardes, buenas noches). Aquests últims temps s’ha fet alguna campanya per substituir el 

bones tardes per bona tarda, en evitació del castellanisme; però el castellanisme existeix tant si es diu 

bones tardes com bona tarda, perquè la mateixa paraula tarda ja és d’origen castellà, i per tant, no sembla 

que valgui la pena de forçar les coses dient bona tarda contra l’ús arrelat de bones tardes.” Pel que fa a la 

distribució per pobles de les variants tarda/tarde cf. apartat 4.1.7 del capítol de Lèxic. 
201

 A tots els pobles es pot produir una afèresi de la vocal inicial pretònica (déu). El mateix passa amb el 

castellanisme adiós (diós). 
202

 A La flexió verbal en els dialectes catalans (AORLL), Moll enregistrà a Falset la forma calguer 

convivint amb caldre. Avui, ja només s’ha recollit la forma caldre. 
203

 La variant tinguer, que conviu a tots els parlars amb tindre, només apareix en la perífrasi d’obligació 

tinguer de, en expressions del tipus ho vai tinguer de fer. Per a més informació sobre perífrasis, cf. 3.5 del 

capítol de Sintaxi. 
204

 Moll (AORLL) enregistrà a Falset la variant defendre, tot  i que ja observava una procés clar de 

substitució per la forma defensar. A aquestes tres localitats la forma defendre comparteix ús amb defensar. 

El DCVB (IV: 30) recull la variant defendre a tot el bloc occidental, al Camp de Tarragona i a Eivissa. 
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La variant donar és d’ús habitual a tota la comarca. En alguns pobles del Priorat 

són d’ús compartit la forma bisil·làbica del verb donar i la monosil·làbica dar (mapa 

2/70).
205

 

 

dar: a Be, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull 

(alternant amb donar) 

donar: a la resta de pobles 

 

 Esporàdicament, apareixen alguns temps verbals conjugats a partir de la forma 

monosil·làbica dar. Aquestes formes, però, no són sistemàtiques ni pel que fa als temps 

verbals, ni pel que fa als pobles:
206

 

 

Participi dat: a Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To 

Imperatiu de(‘m), do(‘m): a Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To 

Imperfet d’indicatiu dava, daves, dava, dàvem, dàveu, daven: a Ll, Pb, Po, Si, To 

Futur daré, daràs, darà, darem, dareu, daran: a Ca, Ms, Ll, Pb, Po, 

Si, To 

Condicional daria, daries, daria, daríem, daríeu, darien: a Ll, Pb, Po, Si, 

To 

 

2.2.2 Gerundi 
 

 Paral·lelament al que s’ha esdevingut en l’infinitiu, l’increment velar pot 

aparèixer en el gerundi d’alguns verbs. Aquesta velar analògica s’afegeix en tots els 

parlars en els verbs poder i voler (poguent, volguent). 

 En altres verbs s’incorpora la velar en alguns parlars, mentre que en altres no: 

 

 caiguent: a Ll, To, Ull; caient a la resta de pobles (mapa 2/71) 

 creguent: a Ma; creient a la resta de pobles (mapa 2/72) 

 diguent: a Pb; dient a la resta de pobles (mapa 2/73) 

sapiguent:  a totes les poblacions (alternant amb sabent a Fa, Gr, Mr, Ms) 

(mapa 2/74) 

siguent: a Cp, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Po, Pr, To (alternant amb sent a Bi, Co, 

Mo, Pb, Si, Vb); sent a la resta de pobles (mapa 2/75) 

tinguent: a Cp, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, Vb; tenint a la resta de 

pobles (mapa 2/76) 

 

En alguns parlars de la comarca es recullen les formes antigues sense 

semiconsonant antihiàtica dels gerundis caent, creent i veent: 

 

                                                 
205

 Recasens (1985: 162), en el seu treball sobre els parlars del Camp de Tarragona, observa que l’ús 

compartit de les formes donar i dar és “molt viu encara a la comarca” i Plaza (1996: 150) també recull 

aquest ús compartit a la Conca de Barberà. Alcover (DCVB, IV: 562) explica que “dar ve del llatí DARE i 

donar del llatí DONARE. La circumstància que la primera persona singular de DARE és do, forma que en 

català era també la resultant normal del llatí DONO primera persona singular del present DONARE, afavorí 

segurament l’entrecreuament i convivència de les formes verbals procedents d’ambdós radicals. En altres 

llengües romàniques ha predominat un sol verb originari (en castellà dar, en italià dare, en francès 

donner); en canvi, en català conviuen les formes procedents de tots dos verbs llatins.” 
206

 Per a fer els quadres verbals més intel·ligibles, a les taules de verbs només s’inclou la forma bisil·làbica 

(donar). 
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caent a Bi, Cp, Fa, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml; caient: a la resta de localitats (mapa 

2/77) 

creent a Bi, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml; creient: a la resta de localitats 

(mapa 2/78) 

veent a Bi, Cp, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml; veient: a la resta de localitats (mapa 2/79) 

 

2.2.3 Participi 
  

El participi del verb ser és sigut a tots els parlars del Priorat, tot i que en algunes 

localitats també s’ha recollit la forma sét, que, segons explica Navarro (1996, I: 84-85), 

està formada analògicament sobre l’infinitiu. La forma sigut, en canvi, està creada per 

analogia damunt del present de subjuntiu (mapa 2/80): 

 

sigut: a totes les poblacions  

sét:
207

 a Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Si, Tf, Ull (alternant amb sigut) 

 

 La forma del participi de saber –sapigut– també ha incorporat l’increment velar 

tal com ho ha fet l’infinitiu i el gerundi. 

El participi del verb fondre és fus a tots els pobles de la comarca, però a Be, Bi, 

Gr, Gu, Mr, Ml, Pb, Po, Tf i To també s’ha recollit la forma fos (mapa 1/29). 

A la comarca del Priorat les formes dels participis dels verbs del II grup amb 

morfema d’infinitiu en -àixer, -èixer, -éixer, presenten variació. 

 

aparèixer (mapa 2/81) 

aparegut: a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Po, Pb, Si, Tf, Ull, Vb 

aparescut: a Fa, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, To, Ull, Va 

apareixut: a Be, Bi, Cp, Ma, Ms, Pr, To 

conèixer (mapa 2/82) 

conegut: a totes les poblacions 

coneixut: a Ms (alternant amb conegut) 

créixer (mapa 2/83) 

crescut: a Be, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Va, Vb 

creixut: a Ca, Tf, Ull i alternant amb crescut a Bi, Cp, Fi, Ma, Ms 

merèixer (mapa 2/84) 

merescut: a Co, Fa,
208

 Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Pb, Po, Si, Va, Vb 

mereixut: a Ca, Ms, Ml, Mo, Tf, To i alternant amb merescut a Be, Bi, Cp, Pr, Ull 

néixer (mapa 2/85) 

nascut:
209

 a Bi, Ca, Cp, Co, Fa,
210

 Gr, Gu, Ml, Mo, Po, Pr, Va, Vb 

naixut: a Be, Mr, Ull i alternant amb nascut a Fi, Ll, Ma, Ms, Pb, Si, Tf, To 

                                                 
207

 El participi sét es troba molt estès tant en el català oriental continental com en l’occidental i també és 

propi de l’eivissenc (DCVB, IX: 882). Navarro (1996, I: 84-85) el localitza a Favara i Nonasp (Terra Alta), 

Cubells (2009, I: 141) l’enregistra a Faió, Riba-roja d’Ebre, la Palma d’Ebre i la Torre de l’Espanyol 

(aquests dos últims pobles de la Ribera d’Ebre limiten amb el Priorat) i a la localitat garriguenca de la 

Granadella (Cubells i Gibert 2004: 266). Recasens (1985: 172) només el recull a Capafonts (Baix Camp). 
208

 Moll (AORLL), el 1918, enregistrà a Falset la forma mereixcut. En aquest estudi només s’ha recollit la 

variant merescut. 
209

 A Ca, Co, Gu, Mo, Po, Si, Va, Vb el participi nascut s’articula amb una palatal semitancada –n[e]scut–, 

forma creada analògicament sobre l’infinitiu –nèixer. 
210

 Les formes naixut i naixcut són enregistrades a Falset per Moll (AORLL), el 1918. Actualment no 

s’han enregistrat cap de les dues variants i s’usa la forma nascut. 
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Les formes aparegut, conegut, crescut, merescut i nascut són les etimològiques, 

mentre que apareixut, coneixut, creixut, mereixut i naixut es creen per analogia amb els 

infinitius respectius. La variant aparescut pot haver-se format a partir d’una analogia 

amb les formes de participi de verbs del tipus merescut i nascut. 

En alguns verbs del III grup es conserva el participi etimològic en algunes 

localitats: complit, omplit, obrit: 

 

complir
211

 (mapa 2/86) 

complit: a Cp, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, Tf i alternant amb complert a Ll, Po 

complert: a la resta de pobles 

omplir
212

 (mapa 2/87) 

omplit: a Cp, Fi, Ll, Ms, Pb, Tf, Vb 

omplert: a la resta de pobles 

obrir
213

 (mapa 2/88) 

obrit (alternant amb obert): a Fi 

[awit]:
214

 a Bi i Ma 

obert: a la resta de pobles 

 

 En alguns pobles s’han recollit les formes de participi cobrit i oferit dels verbs 

cobrir i oferir, formes creades per analogia amb els participis complit, omplit, obrit: 

 

cobrir
215

 (mapa 2/89) 

cobrit: a Ca, To 

cobert: a la resta de pobles 

oferir (mapa 2/90) 

oferit:
216

 a Bi, Fi, Gu, Ma, Pr, Tf, Vb i alternant amb ofert a Ca, Ll, Mr, Ms, To 

ofert: a Be, Cp, Co, Fa, Gr, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Ull, Va 

 

2.2.4 Present d’indicatiu 

 
2.2.4.1 Primera persona del singular 

 
 El morfema de 1a persona del singular del present d’indicatiu dels verbs del I 

grup i d’alguns del II i III grup presenta la vocal /o/ a tot el Priorat, articulada com a 

velar semitancada [o] a tot arreu, llevat de Pradell on es pronuncia velar tancada [u] 

(mapa 2/91). 

 En alguns verbs del III grup –no incoatius– podem trobar dos morfemes 

diferents: -o i -ic, formats a partir de la vocal temàtica de l’infinitiu dels verbs del III 

grup -/i/- o de l’afegiment d’una velar analògica (Navarro 2000b: 30).
217

 

                                                 
211

 A tot arreu la vocal àtona del participi del verb complir s’articula com a velar tancada [u]. 
212

 Per a més informació sobre les variants i la seva distribució per pobles del verb omplir ([aw]mplir, 

[a]mplir...) cf. apartat 1.2.11 del capítol de Fonètica. 
213

 A totes les localitats la /o/ àtona inicial de les diferents formes del paradigma del verb obrir s’articula 

[aw]. Per a més informació cf. apartat 1.2.11 del capítol de fonètica. 
214

 Aquesta forma també es recull en algunes localitats veïnes de la comarca de la Ribera d’Ebre com 

Palma d’Ebre i Vinebre (Cubells 2009, I: 141). 
215

 A tot arreu la vocal àtona del participi del verb cobrir s’articula com a velar tancada [u]. 
216

 A tots els pobles on s’ha recollit el participi oferit, la vocal àtona inicial s’articula [aw]. Per a més 

informació sobre el tractament de la /o/ en posició inicial cf. apartat 1.2.11 del capítol de Fonètica. 
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 morir:  mòric a Cp, Ms, Tf; moro a la resta de pobles (mapa 2/92) 

 obrir:  òbric a Cp, Fa, Gu, Ml, Tf; obro a la resta de pobles (mapa 2/93) 

 omplir: òmplic a Ms; omplo a la resta de pobles (mapa 2/94) 

 

Quan, per motius d’etimologia, apareixen en el II grup infinitius amb una 

prepalatal fricativa sorda // en el radical, la 1a persona del singular del present 

d’indicatiu d’aquests verbs no conserva el grup consonàntic etimològic, sinó que 

s’articula una prepalatal fricativa sorda // analògica amb la de les persones 2a, 3a del 

singular i 3a del plural del mateix temps verbal, en les quals aquesta prepalatal és 

etimològica: neixo, creixo. 

En alguns pobles del Priorat, en la 1a persona del singular del verb donar/dar es 

presenta el fenomen de l’afegiment d’una velar analògica /k/ al lexema verbal, tal com 

ho fan els verbs dir i dur (dic, duc) (mapa 2/95): 

 

donc (dar): Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull (alternant 

amb dono) 

dono (donar): a la resta de pobles 
 

 En alguns pobles de la comarca, la 1a persona del singular del verb viure –jo 

visc– pot afegir la vocal /o/ per analogia: visco (Bi, Fa, Ma, Pb, To, Vb) (mapa 2/96). 

  

2.2.4.2 Segona persona del singular 

 
 La 2a persona del singular dels verbs batre, bullir, collir, dormir, sentir i sortir 

ofereix formes analògiques amb els verbs del I grup en alguns parlars de la comarca: 

bates, bulles, culles, dormes, sentes, surtes.
218

 

 

batre: bates a Be, Cp, Ms, Mo, Si; bats a la resta; les dues solucions a Pb 

(mapa 2/97) 

bullir: bulles a Be, Cp, Co, Gu, Mr, Ms, Ml, To; bulls a la resta; les dues 

solucions a Pb, Vb (mapa 2/98) 

collir: culles a Be, Cp, Co, Mr, Ms, Pr, Tf; culls a la resta; les dues 

solucions a Pb (mapa 2/99) 

dormir: dormes a Be, Gr, Gu, Pb, Po, Pr, Tf, To; dorms a la resta (mapa 

2/100) 

sentir: sentes a Gu, Mr, Po, Pr, Tf; sents a la resta; les dues solucions a 

Be, Ll, Ml (mapa 2/101) 

sortir: surtes a Be, Cp, Gu, Mr, To; surts a la resta; les dues solucions a 

Co, Tf, Ull (mapa 2/102) 

 

Alguns verbs del III grup –com ara morir, obrir i omplir– presenten una /i/ com a 

vocal morfemàtica en les persones 2a, 3a del singular i 3a del plural, en alguns parlars 

del Priorat. Tal com indica Navarro (1996, I: 87), el morfema vocàlic /i/ és propi del 

                                                                                                                                                 
217

 Moll (AORLL), el 1918, enregistrà a Falset la forma òmplic. Actualment, però, només s’ha trobat la 

forma amb el morfema -o (omplo). Cubells (2009, I: 143) recull les formes mòric, òbric i òmplic a gran 

part de les localitats de la comarca de la Ribera d’Ebre. 
218

 Cubells (2009, I: 143) també recull aquestes formes a les localitats del sud del Pas de l’Ase (Ribera 

d’Ebre). La dispersió de formes i localitats fa pensar que, segurament, totes les variants analògiques amb 

els verbs del I grup –bates, bulles...– es poden trobar a tots els parlars del Priorat. 
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valencià i del tortosí, però només en aquells verbs que presenten un radical acabat en 

grup consonàntic més líquida:
219

 

 

obrir obres a Bi, Ma, Po, Pr, Ull; obris a Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, Va, Vb; les dues solucions a Be, Fa 

(mapa 2/103) 

omplir omples a Bi, Ma, Ml, Mo, Po, Pr, Ull; omplis a Ca, Cp, Co, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Si, Tf, To, Va, Vb; les dues solucions a Be, Fa 

(mapa 2/104) 

 

Les persones 2a i 3a del singular del present d’indicatiu del verb morir presenten 

tres variants a la comarca (mapa 2/105):  

 

mors/mor són les formes etimològiques, sense vocal morfemàtica, que es 

troben a Ca, Fa, Gr, Ll, Mo, Po, Va, Vb  

moris/mori són formes on apareix una vocal morfemàtica que coincideix amb 

la vocal temàtica pròpia dels verbs del III grup. Han estat 

recollides a Be, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf 

mores/more formes creades per analogia amb les mateixes formes dels verbs 

del I grup. Enregistrades a Bi, Co, Ma, Pb, Pr, Si, To, Ull 

 
2.2.4.3 Tercera persona del singular 

 
 El morfema de 3a persona del singular dels verbs del I grup presenta dues vocals 

morfemàtiques; /a/ i /e/, procedents del morfema llatí -AT (mapa 2/106): 

 

 ell dona
220

 a Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Po, Tf 

 ell done a les setze localitats restants. 

 

 El morfema /e/ és etimològic i s’estén pel bloc occidental des d’Andorra fins per 

sota de Llucena i Castelló de la Plana (Veny 1982: 94). Navarro i Cubells (2010: 391) 

observen que, a les Terres de l’Ebre, l’extensió més gran l’ocupa la variant amb /e/, que 

s’estén pel centre i nord del Priorat, el nord de la Ribera d’Ebre –del Pas de l’Ase en 

amunt–, tota la Terra Alta, el Matarranya, els Ports i el Baix Maestrat, mentre que el 

morfema en /a/ apareix de manera aïllada pel sud del Priorat, el sud de la Ribera d’Ebre, 

tot el Baix Ebre, el Montsià i algunes localitats del Baix Maestrat. 

  

2.2.4.4 Primera i segona persones del plural 

 
 Les persones 1a i 2a del plural de verbs del tipus caure, creure, veure, acostumen 

a articular la semiconsonant antihiàtica /j/ –caiem, creiem, veiem– a tots els pobles de la 

comarca. Tot i així, puntualment, també s’han recollit les formes sense la semiconsonant 

/j/ –caem, creem, veem–, sobretot, en les localitats de la part sud-occidental del Priorat 

(Cp, Gu, Mr, Ms, Ml; mapa 2/107). 

                                                 
219 També apareix a la majoria de pobles de la comarca veïna de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 144) i 

en alguns pobles del Baix Camp, com Pratdip, Vandellòs, Prades i la Selva del Camp (Recasens 1985: 

173). La distribució d’aquestes dues formes indica que, probablement, les variants que presenten la vocal 

morfemàtica /i/ es poden trobar a totes les localitats del Priorat.  
220

 La realització fonètica de la vocal morfemàtica /a/ és [] a Capçanes i el Masroig, [] a Falset i Porrera i 

[a] a la resta, tal com s’ha indicat en el capítol de Fonètica (apartat 1.2.3). 
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 En els parlars de Falset i de la Bisbal de Falset, tal com ha estat descrit a l’apartat 

corresponent a la fònetica (vegeu apartat 1.1.3), la vocal tònica dels morfemes de 1a i 2a 

persona del plural dels verbs del I i II grup s’articula com a palatal semitancada: 

don[é]m, don[é]u (don[]m, don[]u a la resta de pobles) (mapa 1/8). 

 

2.2.5 Imperfet d’indicatiu 
 

 La 1a persona del singular de l’imperfet d’indicatiu ofereix tres vocals 

morfemàtiques a la comarca; /e/, /o/, /a/ (mapa 2/108). 

 

 jo donave exclusivament a Marçà
221

 

 jo donavo a Ms; alternant amb donava a Cp, Gu, Tf  

 jo donava a la resta 

 

 La desinència  -o de la 1a persona del singular de l’imperfet d’indicatiu es crea a 

partir d’una analogia amb la mateixa persona del present d’indicatiu. Tot i que aquesta és 

la desinència tradicional –que encara s’ha recollit a Cp, Gu, Ms, Tf–,  es constata una 

tendència a substituir-la per la forma més general en -a.
222

 

El morfema de 3a persona del singular, com en el cas del present, és /a/ (amb les 

diverses realitzacions fonètiques) a Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Po, Tf i /e/ a la resta de 

pobles (mapa 2/106). 

 Les persones 1a i 2a del plural de l’imperfet d’indicatiu presenten, també, tres 

vocals morfemàtiques; /e/, /o/, /a/ –a la Bisbal de Falset la /a/ àtona és articulada [] 

(mapa 2/109): 

 

 donàvem, donàveu:   a Be, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, Pr, Si, Tf 

donàvom, donàvou:
223

  a Po, Ull (a les dues localitats també s’utilitza la 

vocal morfemàtica /e/) 

donàv[]m, donàv[]u: a Bi 

donàvam, donàvau:
224

  a la resta de pobles 

 

                                                 
221

 Aquesta forma també la recull Recasens (1985: 92) a Pratdip (Baix Camp) i Beltran (2005: 118) a Xaló 

(Marina Alta). 
222

 De manera molt esporàdica i residual també es van recollir alguns casos de desinència -o al Molar i a 

Pradell de la Teixeta; això demostra que, segurament, aquesta desinència gaudia d’una extensió més 

àmplia a la comarca del Priorat. A la Ribera d’Ebre, Olga Cubells (2009, I: 145 i 146) també recull el 

morfema -o a Miravet i el que explica il·lustra també el mateix que ocorre a la comarca del Priorat: 

“Durant la tasca de recollida de dades i treball de camp, quan s’interrogava els informants sobre la 

morfologia verbal, les formes que apareixien en més casos eren les formes en -a; dins de la conversa, en 

canvi, era la desinència -o la prioritària. Malgrat això, s’ha observat que es tracta d’una forma 

estigmatitzada i els parlants tendeixen a substituir-la, sobretot davant d’un interlocutor forani.”  
223

 Veny (1982: 99) assegura que “el pas de e a o s’explica probablement pel fet de trobar-se la e primitiva  

[cantàvem, -àveu] entre dues labials (/b/ i /m/, /b/ i /u/) i haver-s’hi assimilat”. Recasens (1985: 88) recull 

encara a Alcover (Alt Camp) les desinències en /o/ de la 2a persona del plural de l’imperfet d’indicatiu 

dels verbs batre i cantar –batiou, cantavou. Moll (AORLL) registra, el 1918, aquestes desinències verbals 

en [o] a Reus, Valls i Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp). A la Conca de Barberà, Plaza (1996: 146) diu 

que “se senten amb força freqüència” a Sarral, l’Espluga, Solivella i Belltall. Coromines (1976: 59-62) les 

recull en pallarès i Sistac (1998: 68 i 69), a les valls d’Àneu. Lídia Rabassa (2006: 311-312), en el seu 

estudi sobre el verb batre en el català d’Andorra, recull les formes batívom, batívou (per a la 1a i 2a 

persones del plural) a les generacions de més de 60 anys de Pal, Arinsal, Ordino, Andorra, Encamp i 

Canillo. 
224

 La vocal morfemàtica /a/ també és pròpia dels parlars de la Torre de l’Espanyol (Cubells 2009, I: 147) a 

la Ribera d’Ebre i de la Pobla de Massaluca (Navarro 1996, I: 88) a la Terra Alta. 
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L’articulació com a palatal semioberta [] de la vocal àtona de la desinència de 

les persones 1a i 2a del plural d’aquest temps verbal (i també del condicional i l’imperfet 

de subjuntiu) és exclusiva del parlar de la Bisbal de Falset, en el conjunt de parlars del 

Priorat.
225

 

 A Porrera i a Ulldemolins s’observa que la vocal morfemàtica /o/ gaudeix d’una 

gran vitalitat en la 1a persona del plural. En canvi, en la 2a persona del plural, els 

parlants tendeixen a substituir el morfema en /o/ per la vocal morfemàtica etimològica 

/e/. A Torroja, en quatre casos puntuals van aparèixer variants amb aquest morfema en la 

1a persona del plural –acabàvom, érom, teníom, voldríom.
226

 Això demostra que, 

segurament, en un passat no gaire llunyà la vocal morfemàtica /o/ gaudia d’una extensió 

més àmplia a la comarca del Priorat. 

Els morfemes de persona dels verbs del I grup són -ava/-avo/-ave, -aves, -ave/-

ava, -àvem/-àvam/-àvom, -àveu/-àvau/-àvou, -aven, però també són possibles les 

terminacions -aa/-ao/-ae, -aes, -ae/-aa, -àem/-àam/-àom, -àeu/-àau/-àou, -aen, seguint 

l’evolució general de la llengua que ja va permetre aquesta caiguda en els altres dos 

grups. També els morfemes dels verbs del II grup que presenten semiconsonant palatal –

creia, creies, creia, créiem, créieu, creien– poden ser articulats sense aquesta 

semiconsonant.
227

 Cal dir que aquestes elisions dels verbs del I grup són molt més 

presents en els pobles occidentals de la comarca. Les elisions dels verbs del II grup 

només s’han recollit en alguns pobles de la part sud-occidental (Cp, Gu, Mr, Ms, Ml). En 

la resta de pobles pot aparèixer en una elocució més ràpida i espontània, però no és tan 

productiva.
228

 

Els verbs del I i el III grup presenten les desinències etimològiques en l’imperfet 

d’indicatiu: donava, donaves, donava, donàvem, donàveu, donaven; dormia, dormies, 

dormia, dormíem, dormíeu, dormien. En canvi, en els verbs del II grup, trobem dos tipus 

de formes: les etimològiques –batia, corria, creixia, havia, naixíem, podíeu, sabien, 

volien–, que Moll ([1952]1991: 155) anomena de tipus feble, i les que han conegut el 

desplaçament de l’accent cap al lexema –queia, coia, creia, deia, feia, rèiem, trèieu, 

veien–, que Moll ([1952]1991: 155) anomena de tipus fort. En algunes localitats de la 

comarca del Priorat, els verbs caure, dir i coure mantenen l’accentuació clàssica, tal com 

fan encara els parlars tortosins i valencians: 

 

caure: caïa
229

 a Tf (alternant amb queia); queia a la resta de pobles (mapa 

2/110) 

coure: coïa a Fa, Gu, Ll, Ms (alternant amb coia); coia a la resta de 

pobles (mapa 2/111) 

                                                 
225

 Aquesta articulació també és pròpia dels parlars lleidatans (Solans 1996: 89). Satorra (2009: 45 i 46) la 

recull al Vilosell (les Garrigues) i Cubells la recull a la Palma d’Ebre (2009, I: 147), localitat veïna de la 

Bisbal de Falset. 
226

 Com que han aparegut de manera molt esporàdica i en un sol informant, aquestes formes no apareixen 

reflectides en els quadres verbals, on només s’inclouen les variants amb el morfema en /a/. 
227

 Moll (AORLL), el 1918, enregistrà a Falset la pèrdua d’aquesta semiconsonant en el verb fer –fea, fees, 

fea, féem, féeu, feen. 
228

 La caiguda de labial i de semiconsonant palatal en la desinència de l’imperfet d’indicatiu la marca Veny 

(1982: 94) com a característica del català nord-occidental, però observa que aquest fenomen també apareix 

al nord i sud del País Valencià. 
229

 La forma caïa és enregistrada per Moll (AORLL) a Falset. Moll enregistra aquesta variant que manté 

l’accentuació clàssica en el verb caure, però ja el 1918 en verbs com creure i dir s’havia produït el 

desplaçament de l’accent –creia, deia. No ens ha d’estranyar, doncs, que en el moment de la recollida de 

dades per a fer aquest treball, ja només s’hagin trobat les formes amb desplaçament de l’accent –queia, 

queies, etc.  
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creure: creïa a Fi (alternant amb creia); creia a la resta de pobles (mapa 

2/112) 

dir: dia a Co, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf (alternant 

amb deia); deia a la resta de pobles (mapa 2/113) 

riure ria a Ms (alternant amb reia); reia a la resta de pobles (mapa 

2/114) 

 

 En alguns parlars de la comarca, en verbs com ara beure, moure i ploure, es 

produeix una analogia amb les formes de tipus feble que coneixen el desplaçament de 

l’accent cap al lexema (queia, creia, deia, coia, etc.):
230

 

 

beure: beia a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, 

Ull, Va Vb bevia a Be, Fa, Gr, Ll, Ml, Pr; beveia a Bi, Ca, Co, Fa, 

Ma, Ms, Mo, Po (mapa 2/115) 

moure: moia a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va, Vb; movia a Cp, Gr, Ml, Pr, Tf; moveia a Bi, Ma, 

Ms (mapa 2/116) 

ploure: ploia a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; plovia a Gr, Ml, Pr (mapa 

2/117) 

 

En la major part del domini lingüístic, als verbs del II grup del tipus que Moll 

anomena feble ([1952]1991: 155) els ha afectat l’analogia i han adoptat les desinències 

del III grup. En alguns parlars del Priorat, aquestes formes verbals presenten la 

conservació de la vocal temàtica llatina i el desenvolupament d’una antihiàtica, fenomen 

propi dels parlars lleidatans:
231

 

 

batre: bateia a Bi, Ca, Cp, Co, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, 

Vb; batia a la resta de pobles (mapa 2/118) 

beure: beveia a Bi, Ca, Co, Fa, Ma, Ms, Mo, Po; bevia a Be, Fa, Gr, Ll, 

Ml, Pr; beia a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Va Vb (mapa 2/115) 

cabre: cabeia a Bi, Ca, Co, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, To, Ull, Va, Vb; cabia a 

la resta de pobles (mapa 2/119) 

conèixer: coneixeia a Bi, Ca, Cp, Co, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Tf, To, Ull, Va, 

Vb; coneixia a la resta de pobles (mapa 2/120) 

córrer: correia a Bi, Ca, Fa, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; corria a la 

resta de pobles (mapa 2/121) 

créixer: creixeia a Bi, Ca, Ma, Ms, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; creixia a la 

resta de pobles (mapa 2/122) 

moure: moveia a Bi, Ma, Ms; movia a Cp, Gr, Ml, Pr, Tf; moia Be, Bi, Ca, 

Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, 

Vb (mapa 2/116) 

                                                 
230

 Fenomen que també s’enregistra en lleidatà (Creus 1997: 158-159), al Camp de Tarragona (Recasens 

1985: 174), en alguns pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 146) i en alguns de la Conca de Barberà 

(Plaza 1996: 146). 
231

 Són diversos els autors que han recollit aquestes formes en zones de parla nord-occidental com les 

Borges d’Urgell i pobles veïns de la Plana (BDNO, I: 65-66), Lleida (Solans 1990: 212), la Granadella 

(AORLL) i la Palma d’Ebre (Cubells 2009, I: 147). 
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néixer: naixeia a Bi, Ca, Gu, Ma, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; naixia a 

la resta de pobles (mapa 2/123) 

prendre: preneia a Bi, Ca, Fa, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, To, Ull, Va, Vb; prenia 

a la resta de pobles (mapa 2/124) 

 

2.2.6 Futur 

 
 El futur es forma afegint a l’infinitiu la desinència del present d’indicatiu del verb 

haver: cantar + é > cantaré. 

A la part nord-oriental de la comarca del Priorat (Cornudella, la Morera, 

Poboleda, Siurana i Ulldemolins), el morfema vocàlic de 1a persona del singular del 

futur, dels tres grups, és una palatal semioberta []
232

 –donar[], correr[], dormir[]–, 

resultat de la monoftongació del diftong AI del llatí vulgar.
233

 Coromines (1976: 59) i 

Sistac (1998: 62) comenten que aquestes formes en [] del futur també es troben en el 

dialecte del Pallars i Alcover (1908: 219) constata que l’obertura vocàlica dels futurs és 

pròpia del parlar de la Conca de Barberà. Plaza (1996: 146) ho corrobora en el seu treball 

sobre els parlars de la Conca. Al Priorat, és indicatiu que les formes en [] es trobin a la 

zona nord-oriental, que limita amb la comarca de la Conca de Barberà. A la resta de 

pobles s’articula una palatal semitancada [e] –donar[é], correr[é], dormir[é] (mapa 

1/22).  
En els parlars de Falset i de la Bisbal de Falset, tal com ha estat descrit a l’apartat 

corresponent de la fonètica (vegeu apartat 1.1.3), la vocal tònica de les desinències de 1a 

i 2a persona del plural s’articula com a palatal semitancada: donar[é]m, donar[é]u 

(donar[]m, donar[]u a la resta de pobles). És important de comentar que aquesta 

articulació amb palatal semitancada també es dóna a Margalef, on el resultat de Ĭ i Ē 

tòniques llatines és una palatal semioberta [] (mapa 1/9). 

 

2.2.7 Condicional 
 

 El condicional es crea a partir de l’aglutinació de l’infinitiu i les formes de 

l’imperfet d’indicatiu del verb haver: cantar + ia > cantaria. En alguns pobles, però, els 

verbs haver i ser, a més de les formes generades a través d’aquest recurs, conserven les 

formes etimològiques –procedents del plusquamperfet d’indicatiu llatí: 

 

haver: haguera a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, 

Ull, Va, Vb (alternant amb hauria); hauria a la resta de pobles 

(mapa 2/125) 

ser: fóra a Bi, Ca, Co, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va 

(alternant amb seria); seria a la resta de pobles (mapa 2/126) 

 

 El morfema de 1a persona del singular, igual com passa en l’imperfet d’indicatiu, 

ofereix tres vocals morfemàtiques a la comarca: /e/, /o/, /a/ (mapa 2/108): 

 

 jo donarie exclusivament a Marçà 

                                                 
232

 Moll (AORLL) enregistra aquesta articulació en els parlars de Sant Llorenç de Morunys, Solsona 

(dialecte oriental de transició), Alós d’Isil, Isabarri i Esterri (dialecte occidental; comarques de la Noguera 

Ribagorçana i el Pallars). Al Camp de Tarragona, Recasens (1985: 60 i 80) recull aquesta variant a Cabra 

(Alt Camp) i als Pallaresos i la Riera (Tarragonès).   
233

 Per al tractament de la distribució de [e]/[] procedent del diftong AI del llatí vulgar, cf. 1.1.4 de 

Fonètica. 
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 jo donario
234

 a Ms; alternant amb donaria a Cp, Gu, Tf 

 jo donaria a la resta 

 

 La 3a persona del singular del condicional (i també del present i l’imperfet 

d’indicatiu) és /a/ (amb les diverses realitzacions fonètiques) a Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, 

Po, Tf i /e/ a la resta de pobles (mapa 2/106). 

 Tal com s’ha indicat en el capítol de l’imperfet d’indicatiu (vegeu apartat 2.2.5), 

la vocal àtona de la desinència de les persones 1a i 2a del plural d’aquest temps 

presenten, també, tres vocals morfemàtiques; /e/, /o/, /a/ –a la Bisbal de Falset la /a/ 

àtona és articulada [] (mapa 2/109): 

 

 donaríem, donaríeu:  a Be, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, Pr, Si, Tf 

 donaríom, donaríou:
235

 a Po, Ull (als dos pobles també s’utilitza el morfema /e/) 

donarí[]m, donarí[]u: a Bi 

donaríam, donaríau:  a la resta de pobles  

 

2.2.8 Present de subjuntiu 

 
 Els morfemes àtons del present de subjuntiu presenten, arreu del Priorat, la vocal 

/i/ en les persones 2a i 3a del singular i 3a del plural. En canvi, la 1a persona del singular 

dels verbs del I grup ofereix dues vocals morfemàtiques: /a/ i /i/ (mapa 2/127). La vocal 

morfemàtica /a/ és etimològica en els verbs del II i III grup i es va estendre, per analogia, 

als verbs del I grup a bona part del català nord-occidental. 

 

que jo dóna: a Bi, Ca, Ma, Ull (a les quatre localitats alternant amb el morfema 

 /i/: que jo doni) 

 que jo doni: a la resta de pobles 

 

Malgrat que, a la majoria de pobles, el morfema de 1a persona del singular del 

present de subjuntiu és /i/, puntualment en alguns verbs apareix la vocal morfemàtica /a/. 

 

caig[]: a Cp  pug[]: a Fi, Mo, Pb    vaig[]/vaj[]: a Fi, Pb 

dig[]: a Ms  rig[]: a Ms   ving[]: a Vb   

faç[]: a Ms  ting[]: a Fi   vulg[]: a Co 

llegeix[]: a Pb       

 

De manera residual, a Cornudella, Gratallops i el Masroig, encara es manté el 

morfema en /e/ en les persones 2a i 3a del singular i 3a del plural:
236

 

 

– compre un lluç i vulgues que trobe el relotge (Co) 

– no crec que ho tinga aquell home (Gr) 

– no vaigues de pressa fill (Ms) 

– allí on siguen (Ms)  

                                                 
234

 Per a més informació sobre el morfema /o/ de la 1a persona de l’imperfet d’indicatiu cf. 2.2.5 del 

capítol de Morfologia. 
235

 Moll (AORLL) recull la forma amb la vocal morfemàtica /o/ de la 1a persona del plural –cantaríom– a 

Vilaller, i de la 2a persona del plural –cantaríou– a Sant Joan de les Abadesses, Sant Llorenç de Morunys, 

Berga, Sant Feliu de Torelló, Vilaller  i Pont de Suert. 
236

 Aquestes formes, que s’han recollit molt puntualment, no apareixen reflectides en els quadres verbals, 

perquè s’ha constatat que la forma general és la variant amb la vocal morfemàtica /i/. 
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Aquestes formes semblen indicar que, amb tota seguretat, en un passat no massa 

llunyà la vocal morfemàtica /a/ era la solució pròpia de la comarca del Priorat, que amb 

els anys s’ha anat substituint pel morfema /i/.  

A tot el Priorat, però, es conserva la vocal morfemàtica etimològica /a/ en la 1a 

persona del present de subjuntiu dels verbs cabre i saber: càpiga i sàpiga.
237

 

 

càpiga i sàpiga: a Bi, Ca, Cp, Fi, Ma, Ms, Mo, Pb, Ull, Va, Vb i alternant 

amb càpigui i sàpigui a la resta de pobles (mapa 2/128) 

 

  A tota la comarca, ha quedat fossilitzada la vocal morfemàtica /e/ etimològica del 

present de subjuntiu en la interjecció vag[e]. 

 Puntualment, ens els parlars de Capçanes i el Masroig s’ha enregistrat ens els 

verbs córrer i morir la desinència acabada en velar (córric, mòric), que segons Cubells 

(2009, I: 149) s’explica “per analogia als verbs que presenten velar, etimològica primer i 

analògica després, en el present d’indicatiu.” Cal recordar, però, que aquesta desinència 

apareix molt esporàdicament i només en els verbs córrer i morir.
238

 

 A Cornudella, el Masroig, Poboleda i la Torre de Fontaubella, durant la tasca de 

recollida de dades, quan s’interrogava els informants sobre la morfologia verbal, van 

aparèixer les formes púguia (Co, Pb), sàpia (Ms, Tf), vúlguia (Pb) i mòria (Pb).
239

 

 En alguns pobles del Priorat, com a conseqüència de l’analogia amb la primera 

persona del present d’indicatiu del verb donar –jo donc–, aquesta velar apareix en les 

persones 1a, 2a i 3a del singular i 3a del plural del present de subjuntiu de l’esmentat 

verb (mapa 2/129): 

 

dongui, donguis, dongui, donguin: a Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To (a totes les localitats alternant amb 

doni, donis, doni, donin) 

doni, donis, doni, donin:  a la resta de pobles 

 

A la Vilella Alta, en la 1a, 2a i 3a persones del singular i en la 3a persona del 

plural del present de subjuntiu del verb bullir trobem una analogia amb els verbs 

incoatius; bulleixi, bulleixis, bulleixi, bulleixin. Aquestes formes conviuen amb les 

formes etimològiques bulli, bullis, bulli, bullin (mapa 2/130). 

 Les persones 2a, 3a del singular i 3a del plural del present de subjuntiu presenten 

un sol morfema vocàlic /i/ en els tres grups: 

 

 -i (donis, doni, donin):
240

  a tota la comarca 

                                                 
237

 Aquesta vocal morfemàtica etimològica també es conserva a tot el Camp de Tarragona (Recasens 1985: 

160).    
238

 Pere Navarro (2000a: 33) recull aquesta desinència al Masroig, Cubells (2009, I: 149) la recull a 

Darmós (Ribera d’Ebre) i Moll (AORLL) localitza les formes amb velar final a Campmany, Rocabruna, 

Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i Olot.   
239

 Segons Moll ([1952]1991: 154), en els verbs de les classes II i III era freqüent des del segle XVI un tipus 

de subjuntiu a partir del grup vocàlic -/ia/ (séntia). No es veu clar si aquesta combinació és el resultat mixt 

i vacil·lant del conflicte entre les formes antigues en a i les modernes en i, o si és imitació analògica del 

subjuntiu d’uns pocs verbs que tenien etimològicament el grup -ia (càpia, càpies, càpia, capiam, capiau, 

càpien i sàpia, sàpies, sàpia, sapiam, sapiau, sàpien) i que van ser un paradigma que va servir de model 

als altres verbs en aquest aspecte de la flexió. Cubells (2009, I: 150) també enregistra aquestes formes en -

/ia/ a la Ribera d’Ebre, en els parlars de Ginestar i Rasquera. Atès que aquestes formes només han 

aparegut de manera molt esporàdica i en un sol informant, no apareixen reflectides en els quadres verbals. 
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 La 1a i 2a persones del plural del present de subjuntiu presenten a tota la comarca 

els morfemes -em, -eu
241

 en els verbs del I i II grup i -im, -iu en els del III.  

  

2.2.9 Imperfet de subjuntiu 

 
 A la comarca del Priorat, la 1a persona del singular de l’imperfet de subjuntiu 

presenta dos morfemes (mapa 2/131): 

 

 que jo donés: a Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, To, Tf, Va 

 que jo donessa: a Fi, Ull; alternant amb donés a Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Vb 

 

En alguns pobles del Priorat, el morfema de 1a persona del singular pren la vocal 

morfemàtica /a/, per analogia amb la 1a persona del singular del present de subjuntiu, 

articulada segons les diverses realitzacions fonètiques de la medial final.
242

 Aquest 

morfema, però, tendeix a ser substituït per -és. 

Pere Navarro (2000a: 33) recull el morfema -esso al Masroig. En el treball de 

camp realitzat per aquest estudi, s’ha recollit només en els verbs donar i morir, al 

Masroig i també a Capçanes: que jo morisso. Així doncs, la vocal morfemàtica /o/, 

analògica amb la 1a persona del singular del present d’indicatiu, que apareix al Masroig 

(i alternant amb el morfema /a/, a Capçanes, els Guiamets i la Torre de Fontaubella) a la 

1a persona del singular de l’imperfet d’indicatiu i del condicional, ja no apareix en 

l’imperfet de subjuntiu (mapa 2/132).
243

 

 La 3a persona del singular de l’imperfet de subjuntiu presenta el morfema zero a 

totes les poblacions de la comarca: donés. 

 A diferència del present de subjuntiu, on les persones 2a del singular i 3a del 

plural presenten a tota la comarca la vocal morfemàtica /i/, en l’imperfet del mateix 

mode apareixen els morfemes clàssics en /e/ en alguns pobles de la comarca, tot i que, tal 

com passa en la 1a persona del singular, s’observa una tendència clara a substituir-lo pel 

morfema més modern /i/ (mapa 2/133): 

 

que tu donessis, que ells donessin:  a Be, Cp, Fa, Mr, Ml, Mo, Po, Pr, Si, To 

que tu donesses, que ells donessen:  a Ca, Fi, Gu, Ll, Ma, Vb; alternant amb   

donessis, donessin a Bi, Co, Gr, Ms, Pb, 

Tf, Va, Ull 

                                                                                                                                                 
240

 Els morfemes en -i presenten continuïtat amb els parlars veïns del Baix Camp (Recasens 1985: 175) i la 

Conca de Barberà (Plaza 1995: 147-148). 
241

 En els parlars de Falset i la Bisbal de Falset la vocal tònica del morfema s’articula com a palatal 

semitancada [e]: -[ém], -[éw], mentre que a les 22 localitats restants s’articula com a palatalsemioberta []: 

-[m], -[w].   
242

 A Cornudella, la Figuera, la Morera i la Vilella Baixa, on avui el morfema de 1a persona del singular 

del present de subjuntiu és -i, aquesta analogia s’hauria produït en un estadi lingüístic anterior en què el 

morfema era -a. En aquests quatre pobles, encara avui, de manera puntual, s’han enregistrat algunes 

formes en -a (cf. apartat 2.2.8.1 de la morfologia verbal).   
243

 Cubells (2009, I: 155) recull el morfema -esso a Miravet (Ribera d’Ebre). Moll (AORLL) el recull en 

alguns parlars del català occidental: la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur i Tamarit de Llitera. Al Camp 

de Tarragona, Recasens (1985: 93) explica que a Vandellòs “trobem ja en clar procés de recessió 

l’acabament -[o] de desinències d’imperfet d’indicatiu, ocasionat per influència de la labial etimològica 

adjacent. La força analògica d’aquestes formes desinencials explica les primeres persones diguess[o] per 

digués [...]”. També afegeix que aquestes variants de subjuntiu estan “restringides a informants d’edat molt 

avançada” (Recasens 1985: 176).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                127 

 

 

 

 Quatre són les vocals morfemàtiques que apareixen en les persones 1a i 2a del 

plural de l’imperfet de subjuntiu; /e/, /o/, /i/, /a/ –a la Bisbal de Falset la /a/ àtona és 

articulada [] (mapa 2/134): 

 

 donéssem, donésseu: a Co, Gu; alternant amb donéssim, donéssiu a Ms, Tf 

donéssom, donéssou:
244

 a Po, Ull (alternant sovint amb donéssim, donéssiu) 

donéssim, donéssiu: a Be, Cp, Fa, Mr, Ml, Pr, Si, To 

donéssam, donéssau:
245

 a Ca, Fi, Gr, Ll, Ma,
246

 Mo, Pb, Vb; alternant amb 

donéssim, donéssiu a Va 

donéss[]m, donéss[]u:
247

 a Bi (alternant sovint amb donéssim, donéssiu) 

 

 Arreu de la comarca del Priorat s’observa una tendència general a substituir els 

morfemes en -éssem, -ésseu/-éssam, -éssau/-éssom, -éssou pels morfemes més moderns 

en /i/ (-éssim, -éssiu).  

 També s’observa que, a Ulldemolins, la 1a persona del plural manté molt més el 

morfema /o/ –donéssom– que no pas la 2a del plural, que tendeix a substituir-lo pel 

morfema /i/ –donéssiu. 

Alguns verbs del II i III grup poden presentar un increment velar en els morfemes 

de l’imperfet de subjuntiu. Es podria tractar d’una velar analògica a les formes de 

l’imperfet de subjuntiu de verbs com creure, dir, tindre o vindre –cregués, digués, 

tingués, vingués.
248

 

 

 bulligués: a Co, Ms, Po   colligués: a Ms, Po 

 compligués: a Co, Ms    corregués:
249

 a Co, Ms, Po, Si 

 cosigués: a Ms, Po    dormigués: a Ms, Po 

 fregigués: a Po    llegigués: a Po  

 morigués: a Mo, Po    obrigués: a Ms, Po 

 ompligués: a Ms, Po    patigués: a Ms, Po 

 sentigués: a Ms, Po    sortigués: a Co, Ms, Po 

     

 En alguns pobles del Priorat, com a conseqüència de l’analogia amb la 1a persona 

del singular del present d’indicatiu del verb donar –jo donc–, aquesta velar apareix en les 

                                                 
244

 Plaza (1996: 148) recull aquesta variant amb /o/ –éssom– a la Conca de Barberà i Coromines (1976: 60) 

apunta que també són formes pròpies del pallarès. Rabassa (2006: 319), en el seu estudi sobre el verb batre 

en el català d’Andorra, recull les formes batéssom, batéssou (per a la 1a i 2a persones del plural) a les 

generacions de més de 60 anys de Pal, Arinsal, Ordino, Andorra, Encamp i Canillo, i també apunta que és 

una característica pallaresa. 
245

 Cubells (2009, I: 156) recull la vocal morfemàtica /a/ –donéssam, donéssau– a la Torre de l’Espanyol 

(Ribera d’Ebre), Moll (AORLL), en canvi, no recull aquesta variant en cap de les localitats enquestades.   
246

 Cubells i Satorra (2003: 211) recullen les variants donéss[]m, donéss[]u a Margalef i a nota a peu de 

pàgina expliquen que també van recollir les formes donéssam, donéssau. En la realització del treball de 

camp d’aquesta tesi, la variant en [] ja no es va recollir en cap dels informants de la localitat. 
247

 Aquesta articulació també és present en el parlar de les localitats veïnes de Bovera i la Granadella, a les 

Garrigues, i la Palma d’Ebre, a la Ribera d’Ebre (Cubells 1998: 59; Cubells i Gibert 2004: 266; Cubells 

2009, I: 156) Moll (AORLL) recull aquestes mateixes formes a Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, 

Lleida i la Granadella. Casanovas i Creus (1999: 103) i Solans (1990: 212) també esmenten aquesta 

articulació en lleidatà. 
248

 El fenomen de l’increment velar en les formes de l’imperfet de subjuntiu és present, de manera molt 

generalitzada en el tortosí (Cubells 2009, I: 156; Navarro 1996, I: 92; Massip 1989: 64-68). 
249

 El 1918, Moll (AORLL) enregistra a Falset la forma amb increment velar corregués. En la realització 

del treball de camp d’aquesta tesi aquesta variant ja no es va recollir. 
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persones 1a, 2a i 3a del singular i 3a del plural de l’imperfet de subjuntiu (i del present 

de subjuntiu) de l’esmentat verb (mapa 2/135): 

 

dongués, donguessis,  

dongués, donguessin a Be, Co, Fa, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, To 

(alternant amb donés, donessis, donés, 

donessin) 

donés, donessis 

donés, donessin:   a la resta de pobles 

 

A Pradell, Porrera i la Vilella Baixa l’imperfet de subjuntiu del verb néixer pot 

ser nasqués, nasquessis, nasqués, nasquéssim, nasquéssiu, nasquessin, formes creades 

damunt del participi –nascut.
250

 Aquestes formes, però, comparteixen l’ús amb les 

formes creades damunt de l’infinitiu: naixés, naixessis, naixés, naixéssim, naixéssiu, 

naixessin (mapa 2/136).
251

 

 

2.2.10 Imperatiu 
 

 En alguns pobles del Priorat, les formes de la 2a persona del singular de 

l’imperatiu d’alguns verbs són similars a les del tortosí i del valencià, que no prenen com 

a base la corresponent del present de subjuntiu: 

 

dir: dis a Bi; digues a la resta de pobles (alternant amb dis a Ca, Cp, Fi, 

Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Ull, Va, Vb) (mapa 2/137) 

estar: estàs(-te) a Bi, Ca, Fi, Ma, Ms, Ml (alternant amb estigue’t);
252

 

estigue’t a la resta de localitats (mapa 2/138) 

tindre: t[] a Fi, Ml, Va; t[é] a la resta de pobles; les dues solucions a Bi, 

Co, Fa, Mo (mapa 2/139) 

   

 En els verbs del I grup, quan la 2a persona del singular de l’imperatiu va seguida 

d’un pronom enclític, la vocal final del verb es pot articular com a palatal semitancada 

(mapa 2/140): 

 

 done’m:
253

  Be, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Si, To, Tf, Ull
254

 

dona’m:  a la resta de pobles (també a Torroja) 

 

                                                 
250

 Pel que fa a la variació de les vocals morfemàtiques consulteu els apartats anteriors. 
251

 Moll (AORLL) recull les formes nasqués, nasquessis... a Bonansa, Organyà i Tremp i en gran part dels 

pobles del bloc oriental. Recasens (1985: 159) les recull a Tarragona, Valls i Vila-seca.  
252

 Cubells (2009, I: 157) també recull la variant estàs(-te) en algunes localitats de la Ribera d’Ebre que 

limiten amb la comarca del Priorat. 
253

 Beltran (1994: 27 i 42; 2007: 88) recull el mateix fenomen a Callosa d’en Sarrià, valls de Tàrbena i de 

Guadalest i a Torís (Ribera Alta) i diu que el canvi /a/ per /e/ és explicable pel fet que en català occidental 

tota /a/ àtona travada per una consonant evoluciona a /e/. Cubells (2009, I: 120) també enregistra aquesta 

fenomen a la majoria de pobles de la meitat sud de la comarca de la Ribera d’Ebre. 
254

 A Ulldemolins, puntualment, s’ha recollit la forma don[o]’m amb velar semitancada. Aquesta 

articulació es pot explicar probablement pel fet que la vocal es troba al costat d’una labial (/m/) i s’hi ha 

assimilat. En aquesta localitat trobem el mateix fenomen en les formes de l’imperfet d’indicatiu, del 

condicional i de l’imperfet de subjuntiu (donàv[o]m, donàv[o]u, donarí[o]m, donarí[o]u, donéss[o]m, 

donéss[o]u). Per a més informació sobre aquest fenomen cf. apartats 2.2.5, 2.2.7 i 2.2.9 del capítol de 

Morfologia.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                129 

 

 

2.2.11 Verbs incoatius 

 
 Els verbs incoatius presenten dos infixos diferents segons el bloc dialectal: -/ix/- 

< ĪSC en els dialectes occidentals i -/eix/- < ĒSC en els orientals.
255

 Al Priorat es troben els 

dos (mapa 2/141): 

 

 patixo  a Bi, Ma (alternant amb pateixo) 

 pateixo  a la resta de pobles
256

 

 

 L’infix incoatiu apareix només en les persones 1a, 2a, 3a del singular i 3a del 

plural del present d’indicatiu i de subjuntiu, però no es troba en les persones 1a i 2a del 

plural. Cal advertir, però, que tant a la Bisbal com a Margalef, l’ús de les formes no 

incoatives és molt més rendible que no pas el de les variants amb infix incoatiu. 

 La tendència analògica arrossega verbs del III grup a convertir-los en incoatius. A 

la Bisbal de Falset i a Margalef conviuen formes fonètiques i incoatives del verb obrir: 

obro/aurixo.
257

  

 

2.2.12 Alguns verbs irregulars 

 
2.2.12.1 Verb anar 

 
 En els parlars del nord de la comarca i a Pradell de la Teixeta, el morfema de 1a 

persona del singular del present d’indicatiu del verb anar és zero (el lexema acaba en 

una semivocal palatal [j]).
258

 En els pobles de la meitat sud, en canvi, aquesta morfema 

presenta una prepalatal africada sorda [t] (resultat de l’evolució del grup de iod del seu 

ètim llatí UADEO) i en els parlars de Be, Fa i Gu, una velar analògica (amb verbs com dic, 

duc) (mapa 2/142): 

 

vai: a Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Si, Ull  

vaig: a la resta de pobles; a Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Pb, Po, Pr, To, Va, 

Vb alternant amb vai  

vaic: a Be, Fa, Gu (alternant amb vaig i vai)
259

 

 

 En algunes localitats, el present de subjuntiu presenta una velar aproximant 

sonora precedida d’una iod: vaigui/vaiga. Aquestes formes (vaigui/a, vaiguis, vaigui...) 

s’han recollit, sobretot, als pobles que toquen a la comarca de la Ribera d’Ebre (mapa 

2/143). 

 

vaigui/vaiga:
260

 a Bi, Ca, Cp, Fi; alternant amb vagi/vaja a Be, Fa, Gu, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Tf, To, Va, Vb 

                                                 
255

 Navarro (1999: 95) assenyala que la solució -ĒSC- (pateixo), pròpia dels parlars del bloc oriental, es 

troba a tota la Conca de Barberà, a tot el Baix Camp –llevat de Vandellòs, Masdemboquera i Masriudoms, 

on apareix patixo– i a les localitats de Darmós i la Serra d’Almos, a la Ribera d’Ebre. 
256

 De manera molt esporàdica i residual també es van recollir alguns casos d’infix incoatiu -/ix/- al 

Masroig, això demostra que, segurament, aquestes formes gaudien d’una extensió més àmplia a la comarca 

del Priorat. 
257

 Navarro (1996, I: 94) assenyala que aquesta tendència analògica és força general en ribagorçà. 
258

 La forma vai (i també fai, hai i vei), amb semiconsonant palatal [j] és l’etimològica en els parlars 

ribagorçans i pallaresos. També és la forma pròpia del lleidatà (Casanovas i Creus 1999: 103). 
259

 La variant vaic també és recollida a Faió (Cubells 2009, I: 158) i a Nonasp (Navarro 1996, I: 94). 
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vagi/vaja: a la resta de pobles  

 

 Les persones 1a i 2a del plural de l’imperatiu –an[e]m an[e]u, amb una palatal 

semitancada– s’oposen a les formes del present d’indicatiu i subjuntiu –an[]m an[]u, 

amb una palatal semioberta–
261

 tal com passa a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 150) i 

al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 158). 

 

2.2.12.2 Verb fer 

 
 La forma etimològica catalana de la 1a persona del singular del present 

d’indicatiu del verb fer és faç; per tant, la forma fai, correspondria a una analogia amb 

altres verbs del tipus vai, hai, vei.
262

 L’origen de la variant faig l’hauríem de buscar en 

un hipotètic ètim *FAGEO (mapa 2/144): 

 

fai: a Bi, Ca, Co, Gu, Ma, Ms, Mo, Po, Pr, Si, To, Ull, Vb 

faig: a la resta de pobles; les dues solucions a Gu, Ms, Pb, Tf;  

faic: a Be, Fa, Gu (alternant amb fai i faig)
263

 

 

 En el present de subjuntiu apareixen tres formes diferents, una amb alveolar 

fricativa sorda (etimològica), una altra amb velar aproximant sonora, i una amb 

prepalatal fricativa sonora (mapa 2/145): 

 

faigui/faiga: a Ma, Vb i a Bi, Ca, Fa, Fi, Mr, Mo, Tf, To (alternant amb 

faci/faça) 

faci/faça: a Be, Cp, Gr, Gu, Ms, Ml, Pb, Pr, Si  

fagi/faja: a Co, Po i a Ll, Ull, Va (alternant amb faci/faça) 

 
2.2.12.3 Verb haver 

 
 A tots els parlars de la comarca, la 1a persona del singular del present d’indicatiu 

presenta la forma hai, i les persones 1a i 2a del plural, les variants ham, hau –formes 

generals a pràcticament tot el català occidental i tarragoní (Recasens 1985: 61 i 160). A 

Pradell de la Teixeta, aquestes formes són àtones –h[]i, h[]m, h[]u– quan actuen com 

a auxiliar, però, són tòniques –h[a]i, h[a]m, h[a]u– quan s’empren en la perífrasi 

d’obligació haver de –h[a]i de portâ-li la clau al Cisco. Navarro (2012: 42) recull el 

mateix fenomen a Cambrils (Baix Camp). 

 Les persones 1a, 2a, 3a del singular i 3a del plural del present de subjuntiu poden 

presentar una velar precedida d’una iod (mapa 2/146): 

 

haigui/haiga: a Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml; alternant amb 

hagi/haja a Be, Fa, Ll, Mo, Pr, Tf, To, Vb 

                                                                                                                                                 
260

 Les formes que apareixen amb una velar aproximant sonora precedida d’una iod (haigui, faigui, vaigui, 

veigui) les trobem també en l’aragonès (Nagore 1989: 102, 118, 179 i 201). Podríem pensar d’entrada que 

són formes atribuïbles a una possible influència de l’aragonès però hem de desdir-nos d’aquesta proposta 

atès que Moll (AORLL) les recull en zones allunyades de l’Aragó com són Ribes, Ripoll, Berga o Bagà. 
261

 Amb l’excepció de Falset i la Bisbal de Falset que articulen una palatal semitancada –an[e]m, an[e]u. 
262

 Sobre aquesta qüestió Recasens (1991: 288) diu que “algunes formes verbals (haig, vaig, faig, veig) han 

simplificat l’africada en [ĭ] a gran part del domini lingüístic (ross., cat. n.-occ., cat. centr., val. meridional), 

segurament a partir de realitzacions de [t] final de mot davant de consonant inicial del mot següent.” 
263

 La variant faic també és recollida a Faió (Cubells 2009, I: 158) i a Nonasp (Navarro 1996, I: 94). 
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hagi/haja: a la resta de pobles 

 

 L’imperfet de subjuntiu presenta dues variants: hagués/haguessa, a tots parlars, i 

(ha)vessa, forma analògica creada damunt de l’infinitiu haver, que presenta l’afèresi de 

la vocal àtona inicial a Bi, Fi i Ull (mapa 2/147). 

 També en el condicional alternen dues variants: hauria, forma de creació 

romànica (formades per la unió de l’infinitiu d’un verb amb les formes d’imperfet 

d’indicatiu de l’auxiliar HABERE) i haguera, variant etimològica procedent del 

plusquamperfet d’indicatiu llatí (mapa 2/148):
264

 

 

 hauria:  a tots els parlars 

haguera: a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va, 

Vb 

 

2.2.12.4 Verb ser 

 

La 3a persona del singular del present d’indicatiu del verb ser presenta la forma 

és a tots els parlars. A Be, Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, però, també 

s’ha recollit la variant é (qui é?) (mapa 2/149).
265

 

A tots els parlars de la comarca, la 2a persona del singular de l’imperfet 

d’indicatiu és érets (a Co, Fa, Gr, Mo, Pr, Si, alternant amb la forma eres), segurament 

analògica amb la 2a del singular del present d’indicatiu (mapa 2/150).
266

 

Al Priorat, el condicional ofereix tant les formes creades a partir de l’afegiment a 

l’infinitiu de les desinències de l’imperfet d’indicatiu del verb haver –seria– com les 

formes procedents del plusquamperfet d’indicatiu llatí –fóra– (mapa 2/151): 

 

fóra: a Bi, Ca, Co, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va (alternant 

amb seria) 

seria:  a la resta de pobles 

 

En l’imperfet de subjuntiu, a la meitat dels parlars de la comarca es recullen, tant 

les variants analògiques amb el present del mateix mode –sigués/siguessa– com les 

formes procedents de l’imperfet de subjuntiu llatí –fos/fossa– (mapa 2/152): 

 

sigués/siguessa: alternant sempre amb fos/fossa a Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, 

Ma, Pb, Pr, Si, Tf, Va 

fos/fossa a la resta de pobles 

 

 A Ulldemolins la 2a persona del singular de l’imperfet de subjuntiu és fóssets. 

Aquesta forma podria ser un creuament de les variants fosses (del mateix temps verbal) i 

ets (del present d’indicatiu) (mapa 2/153). 

                                                 
264

 A la comarca veïna de la Ribera d’Ebre, Cubells (2009, I: 159) recull les formes de l’imperfet de 

subjuntiu ‘vessa a Faió, la Palma d’Ebre i Riba-roja i les del condicional haguera a Ginestar, Móra la 

Nova, la Palma d’Ebre i la Torre de l’Espanyol. Aquesta última forma també es recollida per Pueyo (1976: 

44) en lleidatà. 
265

 Cubells (2009, I: 160) recull aquesta forma en alguns dels parlars del nord de la Ribera d’Ebre (Ascó, 

Flix, la Palma d’Ebre, Riba-roja i Vinebre) i Sistac (1993: 120), en pallarès i en ribagorçà. Recasens (1985: 

160) assenyala aquest ús de é només a final de frase en alguns parlars del Camp de Tarragona. 
266

 La variant érets també es pot trobar a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 150), al Camp de Tarragona 

(Recasens 1985: 163), a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 160) i en lleidatà (Casanovas i Creus 1999: 

103). 
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2.2.12.5 Verb veure 

 

La 1a persona del singular del present d’indicatiu del verb veure presenta quatre 

formes diferents a la comarca del Priorat: vec, amb articulació d’una velar oclusiva sorda 

–segurament per analogia amb la forma de la 1a persona del singular del present 

d’indicatiu del verb beure–; veig, que presenta en el morfema una prepalatal africada 

sorda final –resultat de l’evolució del grup de iod de l’ètim llatí UIDEO–; vei, que és la 

forma pròpia dels parlars ribagorçans i pallaresos, on apareix una semivocal palatal –

segurament per analogia amb altres verbs, com anar o fer–, i veic, que presenta una velar 

analògica (amb verbs com dic, duc) (mapa 2/154): 

 

vec: a Ca, Fi, Ull; alternant amb vei a Bi, Co, Ma, Mo, Va, Vb; 

alternant amb veig a Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Tf, To 

vei:  a Pr, Si; alternant amb veig a Be, Ms, Pb, Po 

veig:  a Gr, Ml 

veic:  a Be, Gu (alternant amb vec i veig)
267

 

 

El present i l’imperfet de subjuntiu presenten una velar aproximant sonora 

precedida d’una iod: veigui/veiga, veigués/veiguessa (mapa 2/155). 

 

veigui/veiga, veigués/veiguessa a Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ma; alternant amb 

veigi/veija, veigés/veigessa a Be, Fa, Ll, Ms, Ml, Pr, 

Tf, To, Ull, Va, Vb 

veigi/veija, veigés/veigessa  a la resta de pobles 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267

 La variant veic també és recollida a Faió (Cubells 2009, I: 160). 
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2.3 VERBS DEL I GRUP
268

 

 

2.3.1 Anar 

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be (a)na (a)nan (a)nat 

Bi (a)na (a)nan (a)nat 

Ca (a)na (a)nan (a)nat 

Cp (a)na (a)nan (a)nat 

Co (a)na (a)nan (a)nat 

Fa (a)na (a)nan (a)nat 

Fi (a)na (a)nan (a)nat 

Gr (a)na (a)nan (a)nat 

Gu (a)na (a)nan (a)nat 

Ll (a)na (a)nan (a)nat 

Mr (a)na (a)nan (a)nat 

Ma (a)na (a)nan (a)nat 

Ms (a)na (a)nan (a)nat 

Ml (a)na (a)nan (a)nat 

Mo (a)na (a)nan (a)nat 

Pb (a)na (a)nan (a)nat 

Po (a)na (a)nan (a)nat 

Pr ()na ()nan ()nat 

Si (a)na (a)nan (a)nat 

Tf (a)na (a)nan (a)nat 

To (a)na (a)nan (a)nat 

Ull (a)na (a)nan (a)nat 

Va (a)na (a)nan (a)nat 

Vb (a)na (a)nan (a)nat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268

 Aquest apartat inclou la transcripció fonètica de totes les formes verbals que s’han enquestat. Per a 

poder encabir totes les variants i fer els quadres verbals intel·ligibles s’han aplicat les llicències següents: 

a) Aquells sons que poden elidir-se segons l’elocució es troben entre parèntesis. La barra ( | ) 

s’utilitza per separar dues variants recollides en una mateix localitat, com ara «bat | baj». En 

canvi, s’utilitza la barra inclinada ( / ) per separar dos morfemes diferents recollits en un mateix 

poble, com ara «baj/i» o «donesem/im». 

b) En els parlars que poden articular la vocal medial final velaritzada [] s’ha transcrit als quadres 

aquest so, sistemàticament, encara que cal dir que el seu rendiment pot variar en funció de 

diversos condicionants que s’indiquen en l’apartat 1.2.3 del capítol de Fonètica. 

c) Pel que fa la so labiodental fricatiu sonor [v], s’ha optat per no transcriure aquest so en els quadre 

verbals, ja que el manteniment de la labiodental és molt irregular. Per a més informació sobre 

aquesta qüestió cf. apartat 1.3.1.1 del capítol de Fonètica. 

d) Es transcriu sempre la iod en aquelles formes verbals que poden segragar-la, però convé tindre 

present que el context articulatori pot afavorir la presència o absència d’aquest so. Per a més 

informació sobre aquest fenomen cf. apartat 1.3.3.2 del capítol de Fonètica. 

e) Si s’ha recollit alguna forma verbal que ha aparegut de manera molt esporàdica en un sol 

informant o en una persona d’un temps verbal concret, no s’inclou en els quadres de verbs però sí 

que se’n fa el comentari pertinent a l’apartat corresponent del capítol de morfologia. 
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Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Bi bes baji (a)nem (a)new bajin 

Ca bes baji (a)nem (a)new bajin 

Cp bes baji (a)nem (a)new bajin 

Co bes baji (a)nem (a)new bajin 

Fa bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Fi bes baji (a)nem (a)new bajin 

Gr bes baji (a)nem (a)new bajin 

Gu bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Ll bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Mr bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Ma bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Ms bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Ml bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Mo bes baji (a)nem (a)new bajin 

Pb bes baji (a)nem (a)new bajin 

Po bes baji (a)nem (a)new bajin 

Pr bes baji ()nem ()new bajin 

Si bes baji (a)nem (a)new bajin 

Tf bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

To bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Ull bes baji (a)nem (a)new bajin 

Va bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Vb bes baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

 

 

Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bat | baj | bajk bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Bi baj bas ba  (a)nem (a)new ban 

Ca baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Cp bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Co baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Fa bat | baj| bajk bas ba  (a)nem (a)new ban 

Fi bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Gr bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Gu bat | baj | bajk bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Ll bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Mr bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Ma baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Ms bat bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Ml bat bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Mo baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Pb bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Po bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Pr bat | baj bas ba  ()nm ()nw ban 

Si baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Tf bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

To bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Ull baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Va bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 

Vb bat | baj bas ba  (a)nm (a)nw ban 
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Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be (a)na()a (a)na()es (a)na()a (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Bi (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()m (a)na()w (a)na()en 

Ca (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Cp (a)na()o/ (a)na()es (a)na() (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Co (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Fa (a)na() (a)na()es (a)na() (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Fi (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Gr (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Gu (a)na()o/a (a)na()es (a)na()a (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Ll (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Mr (a)na()e (a)na()es (a)na()a (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Ma (a)na()a (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Ms (a)na()o (a)na()es (a)na() (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Ml (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Mo (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Pb (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Po (a)na() (a)na()es (a)na() (a)na()om/em (a)na()ow/ew (a)na()en 

Pr ()na() ()na()es ()na()e ()na()em ()na()ew ()na()en 

Si (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

Tf (a)na()o/a (a)na()es (a)na()a (a)na()em (a)na()ew (a)na()en 

To (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Ull (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()om/em (a)na()ow/ew (a)na()en 

Va (a)na()a (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

Vb (a)na() (a)na()es (a)na()e (a)na()am (a)na()aw (a)na()en 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Bi (a)nie (a)nias (a)nia (a)niem (a)niew (a)nian 

Ca (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Cp (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Co (a)ni (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Fa (a)nie (a)nias (a)nia (a)niem (a)niew (a)nian 

Fi (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Gr (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Gu (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Ll (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Mr (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Ma (a)nie (a)nias (a)nia (a)niem (a)niew (a)nian 

Ms (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Ml (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Mo (a)ni (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Pb (a)ni (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Po (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Pr ()nie ()nias ()nia ()nim ()niw ()nian 

Si (a)ni (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Tf (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

To (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Ull (a)ni (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Va (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 

Vb (a)nie (a)nias (a)nia (a)nim (a)niw (a)nian 
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Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be (a)niia (a)niies (a)niia (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Bi (a)nii (a)niies (a)niie (a)niim (a)niiw (a)niien 

Ca (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Cp (a)niio/ (a)niies (a)nii (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Co (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Fa (a)nii (a)niies (a)nii (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Fi (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Gr (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Gu (a)niio/a (a)niies (a)niia (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Ll (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Mr (a)niie (a)niies (a)niia (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Ma (a)niia (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Ms (a)niio (a)niies (a)nii (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Ml  (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Mo (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Pb (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Po (a)nii (a)niies (a)nii (a)niiom/em (a)niiow/ew (a)niien 

Pr ()nii ()niies ()niie ()niiem ()niiew ()niien 

Si (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiem (a)niiew (a)niien 

Tf (a)niio/a (a)niies (a)niia (a)niiem (a)niiew (a)niien 

To (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Ull (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiom/em (a)niiow/ew (a)niien 

Va (a)niia (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

Vb (a)nii (a)niies (a)niie (a)niiam (a)niiaw (a)niien 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Bi baj/i bajis baji (a)nem (a)new bajin 

Ca baj/i bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Cp baji bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Co baji bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Fa baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nem (a)new bajin | bajin 

Fi baj/i bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Gr baji  bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Gu baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Ll baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Mr baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Ma baja/i | baja/i bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Ms baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Ml baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Mo baji bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Pb baj/i bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Po baji bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Pr baji bajis baji ()nm ()nw bajin 

Si baji bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Tf baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

To baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Ull baj/i bajis baji (a)nm (a)nw bajin 

Va baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 

Vb baji | baji  bajis | bajis baji | baji (a)nm (a)nw bajin | bajin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Bi (a)nes/ (a)neses/is (a)nes (a)nesm/im (a)nesw/iw (a)nesen/in 

Ca (a)nes/ (a)neses (a)nes  (a)nesam  (a)nesaw (a)nesen 

Cp (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Co  (a)nes/ (a)neses/is (a)nes (a)nesem (a)nesew (a)nesen/in 

Fa (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Fi (a)nes (a)neses (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen 

Gr (a)nes (a)neses/is (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen/in 

Gu (a)nesa (a)neses (a)nes (a)nesem (a)nesew (a)nesen 

Ll (a)nes (a)neses (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen 

Mr (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Ma (a)nes/a (a)neses (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen 

Ms (a)nes (a)neses/is (a)nes (a)nesem/im (a)nesew/iw (a)nesen/in 

Ml (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Mo (a)nes/ (a)neses (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen 

Pb (a)nes (a)neses/is (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen/in 

Po (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesom/im (a)nesow/iw (a)nesin 

Pr ()nes ()nesis ()nes ()nesim ()nesiw ()nesin 

Si (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Tf (a)nes (a)neses/is (a)nes (a)nesem/im (a)nesew/iw (a)nesen/in 

To (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesim (a)nesiw (a)nesin 

Ull (a)nes (a)neses/is (a)nes (a)nesom/im (a)nesow/iw (a)nesin/in 

Va (a)nes (a)nesis (a)nes (a)nesam/im (a)nesaw/iw (a)nesin 

Vb (a)nes/ (a)neses (a)nes (a)nesam (a)nesaw (a)nesen 
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2.3.2 Donar
269

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be dona donan donat 

Bi dona donan donat 

Ca dona donan donat 

Cp dona donan donat 

Co dona donan donat 

Fa dona donan donat 

Fi dona donan donat 

Gr dona donan donat 

Gu dona donan donat 

Ll dona donan donat 

Mr dona donan donat 

Ma dona donan donat 

Ms dona donan donat 

Ml dona donan donat 

Mo dona donan donat 

Pb dona donan donat 

Po dona donan donat 

Pr duna dunan dunat 

Si dona donan donat 

Tf dona donan donat 

To dona donan donat 

Ull dona donan donat 

Va dona donan donat 

Vb dona donan donat 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dona doni  donm donw donin 

Bi don doni  donem donew donin 

Ca don doni  donm donw donin 

Cp don doni  donm donw donin 

Co don doni  donm donw donin 

Fa don doni  donem donew donin 

Fi don doni  donm donw donin 

Gr don doni  donm donw donin 

Gu dona doni  donm donw donin 

Ll don doni  donm donw donin 

Mr dona doni  donm donw donin 

Ma dona doni  donm donw donin 

Ms don doni  donm donw donin 

Ml don doni  donm donw donin 

Mo don doni  donm donw donin 

Pb don doni  donm donw donin 

Po don doni  donm donw donin 

Pr don doni  dunm dunw donin 

Si don doni  donm donw donin 

Tf dona doni  donm donw donin 

To don doni  donm donw donin 

Ull don doni  donm donw donin 

Va dona doni  donm donw donin 

Vb don doni  donm donw donin 

                                                 
269 En alguns pobles del Priorat, però, són d’ús compartit la forma bisil·làbica del verb donar i la monosil·làbica dar. 

Per a més informació sobre la distribució de variants i localitats cf. capítol 2.2 Morfologia verbal. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dono | do dones dona  donm donw  donen 

Bi dono  dones done  donem donew  donen 

Ca dono  dones done  donm donw  donen 

Cp dono  dones don  donm donw  donen 

Co dono | do dones done  donm donw  donen 

Fa dono | do dones don  donem donew  donen 

Fi dono  dones done  donm donw  donen 

Gr dono | do dones done  donm donw  donen 

Gu dono  dones dona  donm donw  donen 

Ll dono | do dones  done  donm donw  donen 

Mr dono  dones dona  donm donw  donen 

Ma dono  dones done  donm donw  donen 

Ms dono dones   don  donm donw  donen 

Ml dono | do dones done  donm donw  donen 

Mo dono | do dones done  donm donw  donen 

Pb dono | do dones done  donm donw  donen 

Po dono | do dones don  donm donw  donen 

Pr donu | do dones done  dunm dunw  donen 

Si dono | do dones done donm  donw  donen 

Tf dono | do  dones  dona  donm donw  donen 

To dono | do  dones done  donm donw  donen 

Ull dono | do dones done  donm donw  donen 

Va dono  dones done  donm donw  donen 

Vb dono  dones done  donm donw  donen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dona()a dona()es dona()a dona()em dona()ew dona()en 

Bi dona() dona()es dona()e dona()m dona()w dona()en 

Ca dona()  dona()es   dona()e   dona()am  dona()aw   dona()en  

Cp dona()o/ dona()es dona() dona()em dona()ew dona()en 

Co dona() dona()es dona()e dona()em dona()ew dona()en 

Fa dona() dona()es dona() dona()em dona()ew dona()en 

Fi dona() dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Gr dona() dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Gu dona()o/a dona()es dona()a dona()em dona()ew dona()en 

Ll dona() dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Mr dona()e dona()es dona()a dona()em dona()ew dona()en 

Ma dona()a dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Ms dona()o dona()es dona() dona()em dona()ew dona()en 

Ml dona() dona()es dona()e dona()em dona()ew dona()en 

Mo dona() dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Pb dona()  dona()es   dona()e   dona()am  dona()aw   dona()en  

Po dona() dona()es dona()e dona()om/em dona()ow/ew dona()en 

Pr duna() duna()es duna()e duna()em duna()ew duna()en 

Si dona()  dona()es   dona()e   dona()em  dona()ew   dona()en  

Tf dona()o/a dona()es dona()a dona()em dona()ew dona()en 

To dona()  dona()es   dona()e   dona()am dona()aw   dona()en  

Ull dona() dona()es dona()e dona()om/em dona()ow/ew dona()en 

Va dona()a dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 

Vb dona() dona()es dona()e dona()am dona()aw dona()en 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be donae donaas donaa donam donaw donaan 

Bi donae donaas donaa donaem donaew donaan 

Ca donae donaas  donaa donam donaw donaan 

Cp donae donaas donaa donam donaw donaan 

Co dona donaas donaa donam donaw donaan 

Fa donae donaas donaa donaem donaew donaan 

Fi donae donaas donaa donam donaw donaan 

Gr donae donaas donaa donam donaw donaan 

Gu donae donaas donaa donam donaw donaan 

Ll donae donaas donaa donam donaw donaan 

Mr donae donaas donaa donam donaw donaan 

Ma donae donaas donaa donaem donaew donaan 

Ms donae donaas donaa donam donaw donaan 

Ml donae donaas donaa donam donaw donaan 

Mo dona donaas donaa donam donaw donaan 

Pb dona donaas donaa donam  donaw donaan  

Po donae donaas  donaa donam  donaw donaan  

Pr dunae dunaas dunaa dunam dunaw dunaan 

Si dona donaas  donaa donam  donaw donaan  

Tf donae donaas donaa donam donaw donaan 

To donae donaas  donaa donam  donaw donaan  

Ull dona donaas donaa donam donaw donaan 

Va donae donaas donaa donam donaw donaan 

Vb donae donaas donaa donam donaw donaan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be donaia donaies donaia donaiem donaiew donaien 

Bi donai donaies donaie donaim donaiw donaien 

Ca donai donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Cp donaio/ donaies donai donaiem donaiew donaien 

Co donai donaies donaie donaiem donaiew donaien 

Fa donai donaies donai donaiem donaiew donaien 

Fi donai donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Gr donai donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Gu donaio/a donaies donaia donaiem donaiew donaien 

Ll donai donaies donaie donaiam donaiaw  donaien 

Mr donaie donaies donaia donaiem donaiew donaien 

Ma donaia donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Ms donaio donaies donai donaiem donaiew donaien 

Ml donai donaies donaie donaiem donaiew donaien 

Mo donai donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Pb donai donaies donaie donaiam donaiaw  donaien 

Po donai donaies donai donaiom/em donaiow/ew  donaien 

Pr dunai dunies dunie doniem duniew dunien 

Si donai donaies donaie donaiem donaiew  donaien 

Tf donaio/a donaies donaia donaiem donaiew donaien 

To donai donaies donaie donaiam donaiaw  donaien 

Ull donai donaies donaie donaiom/em donaiow/ew donaien 

Va donaia donaies donaie donaiam donaiaw donaien 

Vb donai donaies donaie donaiam donaiaw donaien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Bi don/i donis doni donem  donew  donin 

Ca don/i donis doni donm  donw  donin 

Cp doni donis doni donm  donw  donin 

Co doi | doni dois | donis  doi | doni donm donw doin | donin 

Fa doi | doni  dois | donis doi | doni donem donew doin | donin 

Fi doni donis doni donm  donw  donin 

Gr doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Gu doni donis doni donm  donw  donin 

Ll doi | doni   dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Mr doni donis doni donm  donw  donin 

Ma dona/i donis doni donm  donw  donin 

Ms doni donis doni donm  donw  donin 

Ml doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Mo doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Pb doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Po doi | doni  dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Pr doi | doni  dois | donis doi | doni dunm dunw doin | donin 

Si doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Tf doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

To doi | doni dois | donis doi | doni donm donw doin | donin 

Ull don/i donis doni donm  donw  donin 

Va doni donis doni donm  donw  donin 

Vb doni donis doni donm  donw  donin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be does 

dones 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesim donesiw doesin 

donesin 

Bi dones/ doneses/is dones donesm/im donesw/iw donesen/in 

Ca dones/ doneses dones donesam donesaw donesen 

Cp dones donesis dones donesim donesiw donesin 

Co does/ 

dones/ 

doeses/is 

doneses/is 

does 

dones 

donesem donesew doesen/in 

donesen/in 

Fa does 

dones 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesim donesiw doesin 

donesin 

Fi dones doneses dones donesam donesaw donesen 

Gr does 

dones 

doeses/is 

doneses/is 

does 

dones 

donesam donesaw doesen/in 

donesen/in 

Gu dones doneses dones donesem donesew donesen 

Ll dones doneses dones donesam donesaw donesen 

Mr dones donesis  dones donesim donesiw donesin 

Ma dones/a doneses dones donesam donesaw donesen 

Ms dones doneses/is dones donesem/im donesew/iw donesen/in 

Ml does 

dones 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesim donesiw doesin 

donesin  

Mo does/ 

dones/ 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesam donesaw doesin 

donesin 

Pb dones doneses/is dones donesam donesaw donesen/in 

Po does 

dones 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesom/im donesow/iw doesin 

donesin 

Pr dues 

dunes 

duesis 

dunesis 

dues 

dunes 

dunesim dunesiw duesin 

dunesin 

Si dones donesis  dones donesim donesiw donesin 

Tf does 

dones 

doeses/is 

doneses/is 

does 

dones 

donesem/im donesew/iw doesen/in 

donesen/in 

To does 

dones 

doesis 

donesis 

does 

dones 

donesim donesiw doesin 

donesin 

Ull dones doneses/is dones donesom/im donesow/iw donesen/in 

Va dones donesis dones donesam/im donesaw/iw donesin 

Vb dones/ doneses dones donesam donesaw donesen 
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2.3.3 Estar
270

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be asta astan astat 

Bi asta astan astat 

Ca asta astan astat 

Cp asta astan astat 

Co asta astan astat 

Fa asta astan astat 

Fi asta astan astat 

Gr asta astan astat 

Gu asta astan astat 

Ll asta astan astat 

Mr asta astan astat 

Ma asta astan astat 

Ms asta astan astat 

Ml asta astan astat 

Mo asta astan astat 

Pb asta astan astat 

Po asta astan astat 

Pr sta stan stat 

Si asta astan astat 

Tf asta astan astat 

To asta astan astat 

Ull asta astan astat 

Va asta astan astat 

Vb asta astan astat 

 

Imperatiu 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be astie(t) astii astim astiw astiin 

Bi astas(te) | astie(t) astii astiem astiew astiin 

Ca astas(te) | astie(t) astii astim astiw astiin 

Cp astie(t) astii astim astiw astiin 

Co astie(t) astii astim astiw astiin 

Fa astie(t) astii astiem astiew astiin 

Fi astas(te) astii astim astiw astiin 

Gr astie(t) astii astim astiw astiin 

Gu astas(te) | astie(t) astii astim astiw astiin 

Ll astie(t) astii astim astiw astiin 

Mr astie(t) astii astim astiw astiin 

Ma astas(te) | astie(t) astii astim astiw astiin 

Ms astas(te) | astie(t) astii astim astiw astiin 

Ml astas(te) | astie(t) astii astim astiw astiin 

Mo astie(t) astii astim astiw astiin 

Pb astie(t) astii astim astiw astiin 

Po astie(t) astii astim astiw astiin 

Pr stie(t) stii stim stiw stiin 

Si astie(t) astii astim astiw astiin 

Tf astie(t) astii astim astiw astiin 

To astie(t) astii astim astiw astiin 

Ull astie(t) astii astim astiw astiin 

Va astie(t) astii astim astiw astiin 

Vb astie(t) astii astim astiw astiin 

                                                 
270 Pel que fa a les formes de futur i el condicional, en totes les localitats alternen la forma amb tancament de la /e/ en [i] per 

assimilació, amb la forma sense assimilar. A les taules, però, només s’indica la forma amb assimilació. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be astik astas asta astm astw astan 

Bi astik astas asta astem astew astan 

Ca astik astas asta astm astw astan 

Cp astik astas asta astm astw astan 

Co astik astas asta astm astw astan 

Fa astik astas asta astem astew astan 

Fi astik astas asta astm astw astan 

Gr astik astas asta astm astw astan 

Gu astik astas asta astm astw astan 

Ll astik astas asta astm astw astan 

Mr astik astas asta astm astw astan 

Ma astik astas asta astm astw astan 

Ms astik astas asta astm astw astan 

Ml astik astas asta astm astw astan 

Mo astik astas asta astm astw astan 

Pb astik astas asta astm astw astan 

Po astik astas asta astm astw astan 

Pr stik stas sta stm stw stan 

Si astik astas asta astm astw astan 

Tf astik astas asta astm astw astan 

To astik astas asta astm astw astan 

Ull astik astas asta astm astw astan 

Va astik astas asta astm astw astan 

Vb astik astas asta astm astw astan 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be asta()a asta()es asta()a asta()em asta()ew asta()en 

Bi asta() asta()es asta()e asta()m asta()w asta()en 

Ca asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Cp asta()o/ asta()es asta() asta()em asta()ew asta()en 

Co asta() asta()es asta()e asta()em asta()ew asta()en 

Fa asta() asta()es asta() asta()em asta()ew asta()en 

Fi asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Gr asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Gu asta()o/a asta()es asta()a asta()em asta()ew asta()en 

Ll asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Mr asta()e asta()es asta()a asta()em asta()ew asta()en 

Ma asta()a asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Ms asta()o asta()es asta() asta()em asta()ew asta()en 

Ml asta() asta()es asta()e asta()em asta()ew asta()en 

Mo asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Pb asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Po asta() asta()es asta() asta()om/em asta()ow/ew asta()en 

Pr sta() sta()es sta()e sta()em sta()ew sta()en 

Si asta() asta()es asta()e asta()em asta()ew asta()en 

Tf asta()o/a asta()es asta()a asta()em asta()ew asta()en 

To asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Ull asta() asta()es asta()e asta()om/em asta()ow/ew asta()en 

Va asta()a asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 

Vb asta() asta()es asta()e asta()am asta()aw asta()en 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Bi astie  astias  astia  astiem   astiew   astian  

Ca astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Cp astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Co asti astias astia astim astiw astian 

Fa astie  astias  astia  astiem   astiew   astian  

Fi astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Gr astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Gu astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Ll astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Mr astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Ma astie astias astia astiem astiew astian 

Ms astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Ml astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Mo asti  astias  astia  astim   astiw   astian  

Pb asti  astias  astia  astim   astiw   astian  

Po astie astias astia astim astiw astian 

Pr stie stias stia stim stiw stian 

Si asti astias astia astim astiw astian 

Tf astie astias astia astim astiw astian 

To astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Ull asti astias astia astim astiw astian 

Va astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

Vb astie  astias  astia  astim   astiw   astian  

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be astiia astiies  astiia astiiem astiiew astiien 

Bi astii astiies  astiie  astiim astiiw astiien 

Ca astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Cp astiio/ astiies  astii  astiiem astiiew astiien 

Co astii astiies  astiie  astiiem astiiew astiien 

Fa astii astiies  astii astiiem astiiew astiien 

Fi astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Gr astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Gu astiio/a astiies  astiia astiiem astiiew astiien 

Ll astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Mr astiie astiies  astiia astiiem astiiew astiien 

Ma astiia astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Ms astiio astiies  astii  astiiem astiiew astiien 

Ml astii astiies  astiie  astiiem astiiew astiien 

Mo astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Pb astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Po astii astiies  astii  astiiom/em  astiiow/ew astiien 

Pr stii stiies  stiie stiiem stiiew stiien 

Si astii astiies astiie astiiem astiiew astiien 

Tf astiio/a astiies  astiia astiiem astiiew astiien 

To astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Ull astii astiies  astiie  astiiom/em astiiow/ew astiien 

Va astiia astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 

Vb astii astiies  astiie  astiiam astiiaw astiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be astii astiis astii astim astiw astiin 

Bi asti/i astiis astii astiem astiew astiin 

Ca asti/i astiis astii astim astiw astiin 

Cp astii astiis astii astim astiw astiin 

Co astii astiis astii astim astiw astiin 

Fa astii astiis astii astiem astiew astiin 

Fi astii astiis astii astim astiw astiin 

Gr astii astiis astii astim astiw astiin 

Gu astii astiis astii astim astiw astiin 

Ll astii astiis astii astim astiw astiin 

Mr astii astiis astii astim astiw astiin 

Ma astia/i astiis astii astim astiw astiin 

Ms astii astiis astii astim astiw astiin 

Ml astii astiis astii astim astiw astiin 

Mo astii astiis astii astim astiw astiin 

Pb astii astiis astii astim astiw astiin 

Po astii astiis astii astim astiw astiin 

Pr stii stiis stii stim stiw stiin 

Si astii astiis astii astim astiw astiin 

Tf astii astiis astii astim astiw astiin 

To astii astiis astii astim astiw astiin 

Ull asti/i astiis astii astim astiw astiin 

Va astii astiis astii astim astiw astiin 

Vb astii astiis astii astim astiw astiin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be asties astiesis asties astiesim astiesiw astiesin 

Bi astes/ asteses/is astes astesm/im astesw/iw astesen/in 

Ca astes/ asteses astes astesam astesaw astesen 

Cp astes astesis astes astesim astesiw astesin 

Co asties/ astieses/is asties astiesem astiesew astiesen/in 

Fa astes astesis astes astesim astesiw astesin 

Fi astes asteses astes astesam astesaw astesen 

Gr astes asteses/is astes astesam astesaw astesen/in 

Gu astes asteses astes astesem astesew astesen 

Ll astes asteses astes astesam astesaw astesen 

Mr asties astiesis asties astiesim astiesiw astiesin 

Ma astes/a asteses astes astesam astesaw astesen 

Ms asties astieses/is asties astiesem/im astiesew/iw astiesen/in 

Ml astes asteses astes astesem astesew astesen 

Mo astes/ astesis astes astesim astesiw astesin 

Pb asties astieses/is asties astiesam astiesaw astiesen/in 

Po astes astesis astes astesom/im astesow/iw astesin 

Pr sties stiesis sties stiesim stiesiw stiesin 

Si asties astiesis asties astiesim astiesiw astiesin 

Tf asties astieses/is asties astiesem/im astiesew/iw astiesen/in 

To astes astesis astes astesim astesiw astesin 

Ull astes asteses/is astes astesom/im astesow/iw astesen/in 

Va astes astesis astes astesam/im astesaw/iw astesin 

Vb asties/ astieses asties astiesam astiesaw astiesen 
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2.4 VERBS DEL II GRUP 

2.4.1 Batre 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be bate baten batut 

Bi bate baten batut 

Ca bate baten batut 

Cp bate baten batut 

Co bate baten batut 

Fa bate baten batut 

Fi bate baten batut 

Gr bate baten batut 

Gu bate baten batut 

Ll bate baten batut 

Mr bate baten batut 

Ma bate baten batut 

Ms bate baten batut 

Ml bate baten batut 

Mo bate baten batut 

Pb bate baten batut 

Po bate baten batut 

Pr bate bten btut 

Si bate baten batut 

Tf bate baten batut 

To bate baten batut 

Ull bate baten batut 

Va bate baten batut 

Vb bate baten batut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bat bati batm batw batin 

Bi bat bati batem batew batin 

Ca bat bati batm batw batin 

Cp bat bati batm batw batin 

Co bat bati batm batw batin 

Fa bat bati batem batew batin 

Fi bat bati batm batw batin 

Gr bat bati batm batw batin 

Gu bat bati batm batw batin 

Ll bat bati batm batw batin 

Mr bat bati batm batw batin 

Ma bat bati batm batw batin 

Ms bat bati batm batw batin 

Ml bat bati batm batw batin 

Mo bat bati batm batw batin 

Pb bat bati batm batw batin 

Po bat bati batm batw batin 

Pr bat bati btm btw batin 

Si bat bati batm batw batin 

Tf bat bati batm batw batin 

To bat bati batm batw batin 

Ull bat bati batm batw batin 

Va bat bati batm batw batin 

Vb bat bati batm batw batin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bato bates bat batm batw baten 

Bi bato bats bat batem batew baten 

Ca bato bats bat batm batw baten 

Cp bato bates bat batm batw baten 

Co bato bats bat batm batw baten 

Fa bato bats bat batem batew baten 

Fi bato bats bat batm batw baten 

Gr bato bats bat batm batw baten 

Gu bato bats bat batm batw baten 

Ll bato bats bat batm batw baten 

Mr bato bats bat batm batw baten 

Ma bato bats bat batem batew baten 

Ms bato bates bat batm batw baten 

Ml bato bats bat batm batw baten 

Mo bato bates bat batm batw baten 

Pb bato bats | bates bat batm batw baten 

Po bato bats bat batm batw baten 

Pr batu bats bat btm btw baten 

Si bato bates bat batm batw baten 

Tf bato bats bat batm batw baten 

To bato bats bat batm batw baten 

Ull bato bats bat batm batw baten 

Va bato bats bat batm batw baten 

Vb bato bats bat batm batw baten 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be batia baties batia batiem batiew batien 

Bi batej batejes bateje batejm batejw batejen 

Ca batej batejes bateje batejam batejaw batejen 

Cp batejo/ batejes batej batejem batejew batejen 

Co batej batejes bateje batejem batejew batejen 

Fa bati baties bati batiem batiew batien 

Fi bati baties batie batiam batiaw batien 

Gr bati baties batie batiam batiaw batien 

Gu batio/a baties batia batiem batiew batien 

Ll bati baties batie batiam batiaw batien 

Mr batie baties batia batiem batiew batien 

Ma bateja batejes bateje batejam batejaw batejen 

Ms batejo batejes batej batejem batejew batejen 

Ml bati baties batie batiem batiew batien 

Mo batej batejes bateje batejam batejaw batejen 

Pb batej batejes bateje batejam batejaw batejen 

Po batej batejes batej batejom/em batejow/ew batejen 

Pr btej btejes bteje btejem btejew btejen 

Si batej batejes bateje batejem batejew batejen 

Tf batio/a baties batia batiem batiew batien 

To batej batejes bateje batejam batejaw batejen 

Ull batej batejes bateje batejom/em batejow/ew batejen 

Va bateja batejes bateje batejam batejaw batejen 

Vb batej batejes bateje batejam batejaw batejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bate batas bata batm batw batan 

Bi bate batas bata batem batew batan 

Ca bate batas bata batm batw batan 

Cp bate batas bata batm batw batan 

Co bat batas bata batm batw batan 

Fa bate batas bata batem batew batan 

Fi bate batas bata batm batw batan 

Gr bate batas bata batm batw batan 

Gu bate batas bata batm batw batan 

Ll bate batas bata batm batw batan 

Mr bate batas bata batm batw batan 

Ma bate batas bata batem batew batan 

Ms bate batas bata batm batw batan 

Ml bate batas bata batm batw batan 

Mo bat batas bata batm batw batan 

Pb bat batas bata batm batw batan 

Po bate batas bata batm batw batan 

Pr bte btas bta btm btw btan 

Si bat batas bata batm batw batan 

Tf bate batas bata batm batw batan 

To bate batas bata batm batw batan 

Ull bat batas bata batm batw batan 

Va bate batas bata batm batw batan 

Vb bate batas bata batm batw batan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be batia baties batia batiem batiew batien 

Bi bati baties batie batim batiw batien 

Ca bati baties batie batiam batiaw batien 

Cp batio/ baties bati batiem batiew batien 

Co bati baties batie batiem batiew batien 

Fa bati baties bati batiem batiew batien 

Fi bati baties batie batiam batiaw batien 

Gr bati baties batie batiam batiaw batien 

Gu batio/a baties batia batiem batiew batien 

Ll bati baties batie batiam batiaw batien 

Mr batie baties batia batiem batiew batien 

Ma batia baties batie batiam batiaw batien 

Ms batio baties bati batiem batiew batien 

Ml bati baties batie batiem batiew batien 

Mo bati baties batie batiam batiaw batien 

Pb bati baties batie batiam batiaw batien 

Po bati baties bati batiom/em batiow/ew batien 

Pr bti bties btie btiem btiew btien 

Si bati baties batie batiem batiew batien 

Tf batio/a baties batia batiem batiew batien 

To bati baties batie batiam batiaw batien 

Ull bati baties batie batiom/em batiow/ew batien 

Va batia baties batie batiam batiaw batien 

Vb bati baties batie batiam batiaw batien 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



150                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bati batis bati batm batw batin 

Bi bat/i batis bati batem batew batin 

Ca bat/i batis bati batm batw batin 

Cp bati batis bati batm batw batin 

Co bati batis bati batm batw batin 

Fa bati batis bati batem batew batin 

Fi bati batis bati batm batw batin 

Gr bati batis bati batm batw batin 

Gu bati batis bati batm batw batin 

Ll bati batis bati batm batw batin 

Mr bati batis bati batm batw batin 

Ma bata/i batis bati batm batw batin 

Ms bati batis bati batm batw batin 

Ml bati batis bati batm batw batin 

Mo bati batis bati batm batw batin 

Pb bati batis bati batm batw batin 

Po bati batis bati batm batw batin 

Pr bati batis bati btm btw batin 

Si bati batis bati batm batw batin 

Tf bati batis bati batm batw batin 

To bati batis bati batm batw batin 

Ull bat/i batis bati batm batw batin 

Va bati batis bati batm batw batin 

Vb bati batis bati batm batw batin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Bi bates/ bateses/is bates batesm/im batesw/iw batesen/in 

Ca bates/ bateses bates batesam batesaw batesen 

Cp bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Co bates/ bateses/is bates batesem batesew batesen/in 

Fa bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Fi bates bateses bates batesam batesaw batesen 

Gr bates bateses/is bates batesam batesaw batesen/in 

Gu batesa bateses bates batesem batesew batesen 

Ll bates bateses bates batesam batesaw batesen 

Mr bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Ma bates/a bateses bates batesam batesaw batesen 

Ms bates bateses/is bates batesem/im batesew/iw batesen/in 

Ml bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Mo bates/ batesis bates batesam batesaw batesin 

Pb bates bateses/is bates batesam batesaw batesen/in 

Po bates batesis bates batesom/im batesow/iw batesin 

Pr btes btesis btes btesim btesiw btesin 

Si bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Tf bates bateses/is bates batesem/im batesew/iw batesen/in 

To bates batesis bates batesim batesiw batesin 

Ull bates bateses/is bates batesom/im batesow/iw batesen/in 

Va bates batesis bates batesam/im batesaw/iw batesin 

Vb bates/ bateses bates batesam batesaw batesen 
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2.4.2 Caure 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kawe kajen kajut 

Bi kawe kajen kajut 

Ca kawe kajen kajut 

Cp kawe ka(j)en kajut 

Co kawe kajen kajut 

Fa kawe kajen kajut 

Fi kawe kajen kajut 

Gr kawe kajen kajut 

Gu kawe ka(j)en kajut 

Ll kawe kajen | kajen kajut 

Mr kawe ka(j)en kajut 

Ma kawe ka(j)en kajut 

Ms kawe ka(j)en kajut 

Ml kawe ka(j)en kajut 

Mo kawe kajen kajut 

Pb kawe kajen kajut 

Po kawe kajen kajut 

Pr kawe kjen kjut 

Si kawe kajen kajut 

Tf kawe kajen kajut 

To kawe kajen | kajen kajut 

Ull kawe kajen | kajen kajut 

Va kawe kajen kajut 

Vb kawe kajen kajut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kaw kaji kajm kajw kajin 

Bi kaw kaji kajem kajew kajin 

Ca kaw kaji kajm kajw kajin 

Cp kaw kaji kajm kajw kajin 

Co kaw kaji kajm kajw kajin 

Fa kaw kaji kajem kajew kajin 

Fi kaw kaji kajm kajw kajin 

Gr kaw kaji kajm kajw kajin 

Gu kaw kaji kajm kajw kajin 

Ll kaw kaji kajm kajw kajin 

Mr kaw kaji kajm kajw kajin 

Ma kaw kaji kajm kajw kajin 

Ms kaw kaji kajm kajw kajin 

Ml kaw kaji kajm kajw kajin 

Mo kaw kaji kajm kajw kajin 

Pb kaw kaji kajm kajw kajin 

Po kaw kaji kajm kajw kajin 

Pr kaw kaji kjm kjw kajin 

Si kaw kaji kajm kajw kajin 

Tf kaw kaji kajm kajw kajin 

To kaw kaji kajm kajw kajin 

Ull kaw kaji kajm kajw kajin 

Va kaw kaji kajm kajw kajin 

Vb kaw kaji kajm kajw kajin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Bi kajk kaws kaw kajem kajew kawen 

Ca kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Cp kajk kaws kaw ka(j)m ka(j)w kawen 

Co kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Fa kajk kaws kaw kajem kajew kawen 

Fi kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Gr kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Gu kajk kaws kaw ka(j)m ka(j)w kawen 

Ll kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Mr kajk kaws kaw ka(j)m ka(j)w kawen 

Ma kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Ms kajk kaws kaw ka(j)m ka(j)w kawen 

Ml kajk kaws kaw ka(j)m ka(j)w kawen 

Mo kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Pb kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Po kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Pr kajk kaws kaw kjm kjw kawen 

Si kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Tf kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

To kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Ull kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Va kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

Vb kajk kaws kaw kajm kajw kawen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be keja kejes keja kejem kejew kejen 

Bi kej kejes keje kejm kejw kejen 

Ca kejạ kejes keje kejam kejaw kejen 

Cp ke(j)o/ ke(j)es ke(j) ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Co kej kejes keje kejem kejew kejen 

Fa kej kejes kej kejem kejew kejen 

Fi kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Gr kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Gu ke(j)o/a ke(j)es ke(j)a ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ll kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Mr ke(j)e ke(j)es ke(j)a ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ma keja kejes keje kejam kejaw kejen 

Ms ke(j)o ke(j)es ke(j) ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ml ke(j) ke(j)es ke(j)e ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Mo kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Pb kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Po kej kejes kej kejom/em kejow/ew kejen 

Pr kj kjes kje kjem kjew kjen 

Si kej kejes keje kejem kejew kejen 

Tf kaia | keja kaies | kejes kaie | keje kaiem | kejem kaiew | kejew kaien | kejen 

To kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Ull kej kejes keje kejom/em kejow/ew kejen 

Va keja kejes keje kejam kejaw kejen 

Vb kej kejes keje kejam kejaw kejen 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                153 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Bi kawe kawas kawa kawem kawew kawan 

Ca kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Cp kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Co kaw kawas kawa kawm kaww kawan 

Fa kawe kawas kawa kawem kawew kawan 

Fi kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Gr kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Gu kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Ll kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Mr kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Ma kawe kawas kawa kawem kawew kawan 

Ms kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Ml kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Mo kaw kawas kawa kawm kaww kawan 

Pb kaw kawas kawa kawm kaww kawan 

Po kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Pr kwe kwas kwa kwm kww kwan 

Si kaw kawas kawa kawm kaww kawan 

Tf kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

To kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Ull kaw kawas kawa kawm kaww kawan 

Va kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

Vb kawe kawas kawa kawm kaww kawan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kawia kawies kawia kawiem kawiew kawien 

Bi kawi kawies kawie kawim kawiw kawien 

Ca kawiạ kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Cp kawio/ kawies kawi kawiem kawiew kawien 

Co kawi kawies kawie kawiem kawiew kawien 

Fa kawi kawies kawi kawiem kawiew kawien 

Fi kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Gr kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Gu kawio/a kawies kawia kawiem kawiew kawien 

Ll kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Mr kawie kawies kawia kawiem kawiew kawien 

Ma kawia kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Ms kawio kawies kawi kawiem kawiew kawien 

Ml kawi kawies kawie kawiem kawiew kawien 

Mo kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Pb kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Po kawi kawies kawi kawiom/em kawiow/ew kawien 

Pr kwi kwies kwie kwiem kwiew kwien 

Si kawi kawies kawie kawiem kawiew kawien 

Tf kawio/a kawies kawia kawiem kawiew kawien 

To kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Ull kawi kawies kawie kawiom/em kawiow/ew kawien 

Va kawia kawies kawie kawiam kawiaw kawien 

Vb kawi kawies kawie kawiam kawiaw kawien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Bi kaj/i kajis kaji kajem kajew kajin 

Ca kaj/i kajis kaji kajm kajw kajin 

Cp kaj/i kajis kaji kajm kajw kajin 

Co kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Fa kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Fi kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Gr kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Gu kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Ll kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Mr kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Ma kaja/i kajis kaji kajm kajw kajin 

Ms kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Ml kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Mo kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Pb kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Po kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Pr kaji kajis kaji kjm kjw kajin 

Si kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Tf kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

To kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Ull kaj/i kajis kaji kajm kajw kajin 

Va kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

Vb kaji kajis kaji kajm kajw kajin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Bi kajes/ kajeses/is kajes kajesm/im kajesw/iw kajesen/in 

Ca kajes/ kajeses kajes kajesam kajesaw kajesen 

Cp kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Co kajes/ kajeses/is kajes kajesem kajesew kajesen/in 

Fa kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Fi kajes kajeses kajes kajesam kajesaw kajesen 

Gr kajes kajeses/is kajes kajesam kajesaw kajesen/in 

Gu kajes kajeses kajes kajesem kajesew kajesen 

Ll kajes kajeses kajes kajesam kajesaw kajesen 

Mr kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Ma kajes/a kajeses kajes kajesam kajesaw kajesen 

Ms kajes kajeses/is kajes kajesem/im kajesew/iw kajesen/in 

Ml kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Mo kajes/ kajesis kajes kajesem kajesew kajesin 

Pb kajes kajeses/is kajes kajesam kajesaw kajesen/in 

Po kajes kajesis kajes kajesom/im kajesow/iw kajesin 

Pr kjes kjesis kjes kjesim kjesiw kjesin 

Si kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Tf kajes kajeses/is kajes kajesem/im kajesew/iw kajesen/in 

To kajes kajesis kajes kajesim kajesiw kajesin 

Ull kajes kajeses/is kajes kajesom/im kajesow/iw kajesen/in 

Va kajes kajesis kajes kajesam/im kajesaw/iw kajesin 

Vb kajes/ kajeses kajes kajesam kajesaw kajesen 
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2.4.3 Córrer 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kore koren koreut 

Bi kore koren koreut 

Ca kore koren koreut 

Cp kore koren koreut 

Co kore koren koreut 

Fa kore koren koreut 

Fi kore koren koreut 

Gr kore koren koreut 

Gu kore koren koreut 

Ll kore koren koreut 

Mr kore koren koreut 

Ma kore koren koreut 

Ms kore koren koreut 

Ml kore koren koreut 

Mo kore koren koreut 

Pb kore koren koreut 

Po kore koren koreut 

Pr kore kuren kurut 

Si kore koren koreut 

Tf kore koren koreut 

To kore koren koreut 

Ull kore koren koreut 

Va kore koren koreut 

Vb kore koren koreut 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kore kori  korm korw korin 

Bi kore kori  korem korew korin 

Ca kore kori  korm korw korin 

Cp kore kori  korm korw korin 

Co kore kori  korm korw korin 

Fa kore kori  korem korew korin 

Fi kore kori  korm korw korin 

Gr kore kori  korm korw korin 

Gu kore kori  korm korw korin 

Ll kore kori  korm korw korin 

Mr kore kori  korm korw korin 

Ma kore kori  korm korw korin 

Ms kore kori  korm korw korin 

Ml kore kori  korm korw korin 

Mo kore kori  korm korw korin 

Pb kore kori  korm korw korin 

Po kore kori  korm korw korin 

Pr kore kori  kurm kurw korin 

Si kore kori  korm korw korin 

Tf kore kori  korm korw korin 

To kore kori  korm korw korin 

Ull kore kori  korm korw korin 

Va kore kori  korm korw korin 

Vb kore kori  korm korw korin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be koro kores kore  korm korw koren 

Bi koro kores kore  korem korew koren 

Ca koro kores kore  korm korw koren 

Cp koro kores kore korm korw koren 

Co koro kores kore  korm korw koren 

Fa koro kores kore korem korew koren 

Fi koro kores kore  korm korw koren 

Gr koro kores kore  korm korw koren 

Gu koro kores kore korm korw koren 

Ll koro kores kore  korm korw koren 

Mr koro kores kore korm korw koren 

Ma koro kores kore  korm korw koren 

Ms koro kores kore  korm korw koren 

Ml koro kores kore  korm korw koren 

Mo koro kores kore  korm korw koren 

Pb koro kores kore  korm korw koren 

Po koro kores kore  korm korw koren 

Pr koru kores kore  korm korw koren 

Si koro kores kore  korm korw koren 

Tf koro kores kore  korm korw koren 

To koro kores kore  korm korw koren 

Ull koro kores kore  korm korw koren 

Va koro kores kore  korm korw koren 

Vb koro kores kore  korm korw koren 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be koria kories koria  koriem koriew korien 

Bi korej korejes koreje  korejm korejw korejen 

Ca korej korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Cp korio/ kories kori  koriem koriew korien 

Co kori kories korie  koriem koriew korien 

Fa korej korejes korej  korejem korejew korejen 

Fi kori kories korie  koriam koriaw korien 

Gr kori kories korie  koriam koriaw korien 

Gu korio/a kories koria  koriem koriew korien 

Ll kori kories korie  koriam koriaw korien 

Mr korie kories koria  koriem koriew korien 

Ma koreja korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Ms korio kories kori  koriem koriew korien 

Ml kori kories korie  koriem koriew korien 

Mo korej korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Pb korej korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Po kori kories kori  koriom/em koriow/ew korien 

Pr kuri kuries kurie  kuriem kuriew kurien 

Si korej korejes koreje  korejem korejew korejen 

Tf korio/a kories koria  koriem koriew korien 

To korej korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Ull korej korejes koreje  korejom/em korejow/ew korejen 

Va koreja korejes koreje  korejam korejaw korejen 

Vb korej korejes koreje  korejam korejaw korejen 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                157 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be koree koreas korea korem korew korean 

Bi koree koreas korea koreem koreew korean 

Ca koree koreas korea korem korew korean 

Cp koree koreas korea korem korew korean 

Co kore koreas korea korem korew korean 

Fa koree koreas korea koreem koreew korean 

Fi koree koreas korea korem korew korean 

Gr koree koreas korea korem korew korean 

Gu koree koreas korea korem korew korean 

Ll koree koreas korea korem korew korean 

Mr koree koreas korea korem korew korean 

Ma koree koreas korea koreem koreew korean 

Ms koree koreas korea korem korew korean 

Ml koree koreas korea korem korew korean 

Mo kore koreas korea korem korew korean 

Pb kore koreas korea korem korew korean 

Po koree koreas korea korem korew korean 

Pr kure kuras kura kurm kurw kuran 

Si kore koreas korea korem korew korean 

Tf koree koreas korea korem korew korean 

To koree koreas korea korem korew korean 

Ull kore koreas korea korem korew korean 

Va koree koreas korea korem korew korean 

Vb koree koreas korea korem korew korean 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be koreia koreies koreia koreiem koreiew koreien 

Bi korei koreies koreie koreim koreiw koreien 

Ca korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Cp koreio/ koreies korei koreiem koreiew koreien 

Co korei koreies koreie koreiem koreiew koreien 

Fa korei koreies korei koreiem koreiew koreien 

Fi koreiạ koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Gr korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Gu koreio/a koreies koreia koreiem koreiew koreien 

Ll korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Mr koreie koreies koreia koreiem koreiew koreien 

Ma koreia koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Ms koreio koreies korei koreiem koreiew koreien 

Ml korei koreies koreie koreiem koreiew koreien 

Mo korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Pb korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Po korei koreies korei koreiom/em koreiow/ew koreien 

Pr kuri kuries kurie kuriem kuriew kurien 

Si korei koreies koreie koreiem koreiew koreien 

Tf koreio/a koreies koreia koreiem koreiew koreien 

To korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Ull korei koreies koreie koreiom/em koreiow/ew koreien 

Va koreia koreies koreie koreiam koreiaw koreien 

Vb korei koreies koreie koreiam koreiaw koreien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kori koris kori  korm korw korin 

Bi kor/i koris kori  korem korew korin 

Ca kor/i koris kori  korm korw korin 

Cp korik koris kori  korm korw korin 

Co kori koris kori  korm korw korin 

Fa kori koris kori  korem korew korin 

Fi kori koris kori  korm korw korin 

Gr kori koris kori  korm korw korin 

Gu kori koris kori  korm korw korin 

Ll kori koris kori  korm korw korin 

Mr kori koris kori  korm korw korin 

Ma kora/i koris kori  korm korw korin 

Ms korik koris kori  korm korw korin 

Ml kori koris kori  korm korw korin 

Mo kori koris kori  korm korw korin 

Pb kori koris kori  korm korw korin 

Po kori koris kori  korm korw korin 

Pr kori koris kori  kurm kurw korin 

Si kori koris kori  korm korw korin 

Tf kori koris kori  korm korw korin 

To kori koris kori  korm korw korin 

Ull kor/i koris kori  korm korw korin 

Va kori koris kori  korm korw korin 

Vb kori koris kori  korm korw korin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Bi kores/ koreses/is kores koresm/im koresw/iw koresen/in 

Ca kores/ koreses kores koresam koresaw koresen 

Cp kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Co kories/ korieses/is kories koriesem koriesew koriesen/in 

Fa kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Fi kores koreses kores koresam koresaw koresen 

Gr kores koreses/is kores koresam koresaw koresen/in 

Gu kores koreses kores koresem koresew koresen 

Ll kores koreses kores koresam koresaw koresen 

Mr kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Ma kores/a koreses kores koresam koresaw koresen 

Ms kories korieses/is kores koriesem/im koriesew/iw koriesen/in 

Ml kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Mo kores/ koresis kores koresam koresaw koresin 

Pb kores koreses/is kores koresam koresaw koresen/in 

Po korees koreesis korees koreesom/im koreesow/iw koreesin 

Pr kures kuresis kures kuresim kuresiw kuresin 

Si korees koreesis korees koreesim koreesiw koreesin 

Tf kores koreses/is kores koresem/im koresew/iw koresen/in 

To kores koresis kores koresim koresiw koresin 

Ull kores koreses/is kores koresom/im koresow/iw koresen/in 

Va kores koresis kores koresam/im koresaw/iw koresin 

Vb kores/ koreses kores koresam koresaw koresen 
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2.4.4 Créixer 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be keje kejen keskut 

Bi keje kejen kejut | keskut 

Ca kje kejen kejut 

Cp kje kejen kejut | keskut 

Co kje kejen keskut 

Fa keje kejen keskut 

Fi kje kejen kejut | keskut 

Gr kje kejen keskut 

Gu kje kejen keskut 

Ll kje kejen keskut 

Mr keje kejen keskut 

Ma kje kejen kejut | keskut 

Ms kje kejen kejut | keskut 

Ml kje kejen keskut 

Mo kje kejen keskut 

Pb kje kejen keskut 

Po kje kejen keskut 

Pr keje kjen kskut 

Si kje kejen keskut 

Tf keje kejen kejut 

To kje kejen keskut 

Ull kje kejen kejut 

Va kje kejen keskut 

Vb kje kejen keskut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kej keji kejm kejw kejin 

Bi kej keji kejem kejew kejin 

Ca kj kji kejm kejw kjin 

Cp kj kji kejm kejw kjin 

Co kj kji kejm kejw kjin 

Fa kej keji kejem kejew kejin 

Fi kj kji kejm kejw kjin 

Gr kj kji kejm kejw kjin 

Gu kj kji kejm kejw kjin 

Ll kj kji kejm kejw kjin 

Mr kej keji kejm kejw kejin 

Ma kj kji kejm kejw kjin 

Ms kj kji kejm kejw kjin 

Ml kj kji kejm kejw kjin 

Mo kj kji kejm kejw kjin 

Pb kj kji kejm kejw kjin 

Po kj kji kejm kejw kjin 

Pr kej keji kjm kjw kejin 

Si kj kji kejm kejw kjin 

Tf kej keji kejm kejw kejin 

To kj kji kejm kejw kjin 

Ull kj kji kejm kejw kjin 

Va kj kji kejm kejw kjin 

Vb kj kji kejm kejw kjin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kejo kejes kej kejm kejw kejen 

Bi kejo kejes kej kejem kejew kejen 

Ca kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Cp kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Co kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Fa kejo kejes kej kejem kejew kejen 

Fi kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Gr kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Gu kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Ll kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Mr kejo kejes kej kejm kejw kejen 

Ma kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Ms kjo kjes kej kejm kejw kjen 

Ml kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Mo kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Pb kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Po kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Pr keju kejes kej kjm kjw kejen 

Si kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Tf kejo kejes kej kejm kejw kejen 

To kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Ull kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Va kjo kjes kj kejm kejw kjen 

Vb kjo kjes kj kejm kejw kjen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kejia kejies kejia kejiem kejiew kejien 

Bi kejej kejejes kejeje kejejm kejejw kejejen 

Ca kejej kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Cp kejio/ kejies keji kejiem kejiew kejien 

Co keji kejies kejie kejiem kejiew kejien 

Fa keji kejies keji kejiem kejiew kejien 

Fi keji kejies kejie kejiam kejiaw kejien 

Gr keji kejies kejie kejiam kejiaw kejien 

Gu kejio/a kejies kejia kejiem kejiew kejien 

Ll keji kejies kejie kejiam kejiaw kejien 

Mr kejie kejies kejia kejiem kejiew kejien 

Ma kejeja kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Ms kejejo kejejes kejej kejejem kejejew kejejen 

Ml keji kejies kejie kejiem kejiew kejien 

Mo kejej kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Pb kejej kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Po keji kejies keji kejiom/em kejiow/ew kejien 

Pr kji kjies kjie kjiem kjiew kjien 

Si kejej kejejes kejeje kejejem kejejew kejejen 

Tf kejio/a kejies kejia kejiem kejiew kejien 

To kejej kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Ull kejej kejejes kejeje kejejom/em kejejow/ew kejejen 

Va kejeja kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 

Vb kejej kejejes kejeje kejejam kejejaw kejejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Bi kejee kejeas kejea kejeem kejeew kejean 

Ca kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Cp kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Co keje kejeas kejea kejem kejew kejean 

Fa kejee kejeas kejea kejeem kejeew kejean 

Fi kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Gr kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Gu kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Ll kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Mr kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Ma kejee kejeas kejea kejeem kejeew kejean 

Ms kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Ml kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Mo keje kejeas kejea kejem kejew kejean 

Pb keje kejeas kejea kejem kejew kejean 

Po kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Pr kje kjas kja kjm kjw kjan 

Si keje kejeas kejea kejem kejew kejean 

Tf kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

To kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Ull keje kejeas kejea kejem kejew kejean 

Va kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

Vb kejee kejeas kejea kejem kejew kejean 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kejeia kejeies kejeia kejeiem kejeiew kejeien 

Bi kejei kejeies kejeie kejeim kejeiw kejeien 

Ca kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Cp kejeio/ kejeies kejei kejeiem kejeiew kejeien 

Co kejei kejeies kejeie kejeiem kejeiew kejeien 

Fa kejei kejeies kejei kejeiem kejeiew kejeien 

Fi kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Gr kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Gu kejeio/a kejeies kejeia kejeiem kejeiew kejeien 

Ll kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Mr kejeie kejeies kejeia kejeiem kejeiew kejeien 

Ma kejeia kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Ms kejeio kejeies kejei kejeiem kejeiew kejeien 

Ml kejei kejeies kejeie kejeiem kejeiew kejeien 

Mo kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Pb kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Po kejei kejeies kejei kejeiom/em kejeiow/ew kejeien 

Pr kji kjies kjie kjiem kjiew kjien 

Si kejei kejeies kejeie kejeiem kejeiew kejeien 

Tf kejeio/a kejeies kejeia kejeiem kejeiew kejeien 

To kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Ull kejei kejeies kejeie kejeiom/em kejeiow/ew kejeien 

Va kejeia kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

Vb kejei kejeies kejeie kejeiam kejeiaw kejeien 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



162                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be keji kejis keji kejm kejw kejin 

Bi kej/i kejis keji kejem kejew kejin 

Ca kj/i kjis kji kejm kejw kjin 

Cp kji kjis kji kejm kejw kjin 

Co kji kjis kji kejm kejw kjin 

Fa keji kejis keji kejem kejew kejin 

Fi kji kjis kji kejm kejw kjin 

Gr kji kjis kji kejm kejw kjin 

Gu kji kjis kji kejm kejw kjin 

Ll kji kjis kji kejm kejw kjin 

Mr keji kejis keji kejm kejw kejin 

Ma kja/i kjis kji kejm kejw kjin 

Ms kji kjis kji kejm kejw kjin 

Ml kji kjis kji kejm kejw kjin 

Mo kji kjis kji kejm kejw kjin 

Pb kji kjis kji kejm kejw kjin 

Po kji kjis kji kejm kejw kjin 

Pr keji kejis keji kjm kjw kejin 

Si kji kjis kji kejm kejw kjin 

Tf keji kejis keji kejm kejw kejin 

To kji kjis kji kejm kejw kjin 

Ull kj/i kjis kji kejm kejw kjin 

Va kji kjis kji kejm kejw kjin 

Vb kji kjis kji kejm kejw kjin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Bi kejes/ kejeses/is kejes kejesm/im kejesw/iw kejesen/in 

Ca kejes/ kejeses kejes kejesam kejesaw kejesen 

Cp kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Co kejes/ kejeses/is kejes kejesem kejesew kejesen/in 

Fa kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Fi kejes kejeses kejes kejesam kejesaw kejesen 

Gr kejes kejeses/is kejes kejesam kejesaw kejesen/in 

Gu kejes kejesies kejes kejesem kejesew kejesen 

Ll kejes kejeses kejes kejesam kejesaw kejesen 

Mr kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Ma kejes/a kejeses kejes kejesam kejesaw kejesen 

Ms kejes kejeses/is kejes kejesem/im kejesew/iw kejesen/in 

Ml kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Mo kejes/ kejesis kejes kejesam kejesaw kejesin 

Pb kejes kejeses/is kejes kejesam kejesaw kejesen/in 

Po kejes kejesis kejes kejesom/im kejesow/iw kejesin 

Pr kjes kjesis kjes kjesim kjesiw kjesin 

Si kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Tf kejes kejeses/is kejes kejesem/im kejesew/iw kejesen/in 

To kejes kejesis kejes kejesim kejesiw kejesin 

Ull kejes kejeses/is kejes kejesom/im kejesow/iw kejesen/in 

Va kejes kejesis kejes kejesam/im kejesaw/iw kejesin 

Vb kejes/ kejeses kejes kejesam kejesaw kejesen 
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2.4.5 Creure 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kwe kejen keut 

Bi kewe ke(j)en keut 

Ca kwe kejen keut 

Cp kwe ke(j)en keut 

Co kwe kejen keut 

Fa kewe ke(j)en keut 

Fi kwe kejen keut 

Gr kwe kejen keut 

Gu kwe ke(j)en keut 

Ll kwe ke(j)en keut 

Mr kwe ke(j)en keut 

Ma kwe kejen | keen keut 

Ms kwe ke(j)en keut 

Ml kwe ke(j)en keut 

Mo kwe kejen keut 

Pb kwe kejen keut 

Po kwe kejen keut 

Pr kwe kjen kut 

Si kwe kejen keut 

Tf kwe kejen keut 

To kwe kejen keut 

Ull kwe kejen keut 

Va kwe kejen keut 

Vb kwe kejen keut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kw ki kem kew kin 

Bi kew kei keem keew kein 

Ca kw ki kem kew kin 

Cp kw ki kem kew kin 

Co kw ki kem kew kin 

Fa kew kei keem keew kein 

Fi kw ki kem kew kin 

Gr kw ki kem kew kin 

Gu kw ki kem kew kin 

Ll kw ki kem kew kin 

Mr kw ki kem kew kin 

Ma kw ki kem kew kin 

Ms kw ki kem kew kin 

Ml kw ki kem kew kin 

Mo kw ki kem kew kin 

Pb kw ki kem kew kin 

Po kw ki kem kew kin 

Pr kw ki km kw kin 

Si kw ki kem kew kin 

Tf kw ki kem kew kin 

To kw ki kem kew kin 

Ull kw ki kem kew kin 

Va kw ki kem kew kin 

Vb kw ki kem kew kin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kk kws kw kejm kejw kwen 

Bi kek kews kew kejem kejew kewen 

Ca kk kws kw kejm kejw kwen 

Cp kk kws kw ke(j)m ke(j)w kwen 

Co kk kws kw kejm kejw kwen 

Fa kek kews kew kejem kejew kewen 

Fi kk kws kw kejm kejw kwen 

Gr kk kws kw kejm kejw kwen 

Gu kk kws kw ke(j)m ke(j)w kwen 

Ll kk kws kw kejm kejw kwen 

Mr kk kws kw ke(j)m ke(j)w kwen 

Ma kk kws kw kejm kejw kwen 

Ms kk kws kw ke(j)m ke(j)w kwen 

Ml kk kws kw ke(j)m ke(j)w kwen 

Mo kk kws kw kejm kejw kwen 

Pb kk kws kw kejm kejw kwen 

Po kk kws kw kejm kejw kwen 

Pr kk kws kw kjm kjw kwen 

Si kk kws kw kejm kejw kwen 

Tf kk kws kw kejm kejw kwen 

To kk kws kw kejm kejw kwen 

Ull kk kws kw kejm kejw kwen 

Va kk kws kw kejm kejw kwen 

Vb kk kws kw kejm kejw kwen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be keja kejes keja kejem kejew kejen 

Bi kej kejes keje kejm kejw kejen 

Ca kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Cp ke(j)o/ ke(j)es ke(j) ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Co kej kejes keje kejem kejew kejen 

Fa kej kejes kej kejem kejew kejen 

Fi kei | kej keies | kejes kei | kej keiam | kejam keiaw | kejaw keien | kejen 

Gr kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Gu ke(j)o/a ke(j)es ke(j)a ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ll kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Mr ke(j)e ke (j)es ke(j)a ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ma keja kejes keje kejam kejaw kejen 

Ms ke(j)o ke(j)es ke(j) ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Ml ke(j) ke(j)es ke(j)e ke(j)em ke(j)ew ke(j)en 

Mo kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Pb kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Po kej kejes kej kejom/em kejow/ew kejen 

Pr kj kjes kje kjem kjew kjen 

Si kej kejes keje kejem kejew kejen 

Tf kejo/a kejes keja kejem kejew kejen 

To kej kejes keje kejam kejaw kejen 

Ull kej kejes keje kejom/em kejow/ew kejen 

Va keja kejes keje kejam kejaw kejen 

Vb kej kejes keje kejam kejaw kejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Bi kewe kewas kewa kewem kewew kewan 

Ca kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Cp kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Co kew kewas kewa kewm keww kewan 

Fa kewe kewas kewa kewem kewew kewan 

Fi kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Gr kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Gu kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Ll kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Mr kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Ma kewe kewas kewa kewem kewew kewan 

Ms kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Ml kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Mo kew kewas kewa kewm keww kewan 

Pb kew kewas kewa kewm keww kewan 

Po kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Pr kwe kwas kwa kwm kww kwan 

Si kew kewas kewa kewm keww kewan 

Tf kewe kewas kewa kewm keww kewan 

To kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Ull kew kewas kewa kewm keww kewan 

Va kewe kewas kewa kewm keww kewan 

Vb kewe kewas kewa kewm keww kewan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kewia kewies kewia kewiem kewiew kewien 

Bi kewi kewies kewie kewim kewiw kewien 

Ca kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Cp kewio/ kewies kewi kewiem kewiew kewien 

Co kewi kewies kewie kewiem kewiew kewien 

Fa kewi kewies kewi kewiem kewiew kewien 

Fi kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Gr kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Gu kewio/a kewies kewia kewiem kewiew kewien 

Ll kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Mr kewie kewies kewia kewiem kewiew kewien 

Ma kewia kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Ms kewio kewies kewi kewiem kewiew kewien 

Ml kewi kewies kewie kewiem kewiew kewien 

Mo kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Pb kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Po kewi kewies kewi kewiom/em kewiow/ew kewien 

Pr kwi kwies kwie kwiem kwiew kwien 

Si kewi kewies kewie kewiem kewiew kewien 

Tf kewio/a kewies kewia kewiem kewiew kewien 

To kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Ull kewi kewies kewie kewiom/em kewiow/ew kewien 

Va kewia kewies kewie kewiam kewiaw kewien 

Vb kewi kewies kewie kewiam kewiaw kewien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ki kis ki kem kew kin 

Bi ke/i keis kei keem keew kein 

Ca k/i kis ki kem kew kin 

Cp ki kis ki kem kew kin 

Co ki kis ki kem kew kin 

Fa kei keis kei keem keew kein 

Fi ki kis ki kem kew kin 

Gr ki kis ki kem kew kin 

Gu ki kis ki kem kew kin 

Ll ki kis ki kem kew kin 

Mr ki kis ki kem kew kin 

Ma ka/i kis ki kem kew kin 

Ms ki kis ki kem kew kin 

Ml ki kis ki kem kew kin 

Mo ki kis ki kem kew kin 

Pb ki kis ki kem kew kin 

Po ki kis ki kem kew kin 

Pr ki kis ki km kw kin 

Si ki kis ki kem kew kin 

Tf ki kis ki kem kew kin 

To ki kis ki kem kew kin 

Ull k/i kis ki kem kew kin 

Va ki kis ki kem kew kin 

Vb ki kis ki kem kew kin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Bi kees/ keeses/is kees keesm keesw keesen/in 

Ca kees/ keeses kees keesam keesaw keesen 

Cp kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Co kees/ keeses/is kees keesem keesew keesen/in 

Fa kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Fi kees keeses kees keesam keesaw keesen 

Gr kees keeses/is kees keesam keesaw keesen/in 

Gu kees keeses kees keesem keesew keesen 

Ll kees keeses kees keesam keesaw keesen 

Mr kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Ma kees/a keeses kees keesam keesaw keesen 

Ms kees keeses/is kees keesem keesew keesen/in 

Ml kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Mo kees/ keesis kees keesam keesaw keesin 

Pb kees keeses/is kees keesam keesaw keesen/in 

Po kees keesis kees keesom keesow keesin 

Pr kes kesis kes kesim kesiw kesin 

Si kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Tf kees keeses/is kees keesem keesew keesen/in 

To kees keesis kees keesim keesiw keesin 

Ull kees keeses/is kees keesom keesow keesen/in 

Va kees keesis kees keesam keesaw keesin 

Vb kees/ keeses kees keesam keesaw keesen 
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2.4.6 Dir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be di dien dit 

Bi di dien dit 

Ca di dien dit 

Cp di dien dit 

Co di dien dit 

Fa di dien dit 

Fi di dien dit 

Gr di dien dit 

Gu di dien dit 

Ll di dien dit 

Mr di dien dit 

Ma di dien dit 

Ms di dien dit 

Ml di dien dit 

Mo di dien dit 

Pb di dien | dien  dit 

Po di dien dit 

Pr di dien dit 

Si di dien dit 

Tf di dien dit 

To di dien dit 

Ull di dien dit 

Va di dien dit 

Vb di dien dit 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dies dii dim diw diin 

Bi dis dii diem diew diin 

Ca dis | dies dii dim diw diin 

Cp dis | dies dii dim diw diin 

Co dies dii dim diw diin 

Fa dies dii diem diew diin 

Fi dis | dies dii dim diw diin 

Gr dis | dies dii dim diw diin 

Gu dis | dies dii dim diw diin 

Ll dis | dies dii dim diw diin 

Mr dis | dies dii dim diw diin 

Ma dis | dies dii dim diw diin 

Ms dis | dies dii dim diw diin 

Ml dis | dies dii dim diw diin 

Mo dies dii dim diw diin 

Pb dies dii dim diw diin 

Po dies dii dim diw diin 

Pr dies dii dim diw diin 

Si dies dii dim diw diin 

Tf dies dii dim diw diin 

To dies dii dim diw diin 

Ull dis | dies dii dim diw diin 

Va dis | dies dii dim diw diin 

Vb dis | dies dii dim diw diin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dik diws diw dim diw diwen 

Bi dik diws diw diem diew diwen 

Ca dik diws diw dim diw diwen 

Cp dik diws diw dim diw diwen 

Co dik diws diw dim diw diwen 

Fa dik diws diw diem diew diwen 

Fi dik diws diw dim diw diwen 

Gr dik diws diw dim diw diwen 

Gu dik diws diw dim diw diwen 

Ll dik diws diw dim diw diwen 

Mr dik diws diw dim diw diwen 

Ma dik diws diw dim diw diwen 

Ms dik diws diw dim diw diwen 

Ml dik diws diw dim diw diwen 

Mo dik diws diw dim diw diwen 

Pb dik diws diw dim diw diwen 

Po dik diws diw dim diw diwen 

Pr dik diws diw dim diw diwen 

Si dik diws diw dim diw diwen 

Tf dik diws diw dim diw diwen 

To dik diws diw dim diw diwen 

Ull dik diws diw dim diw diwen 

Va dik diws diw dim diw diwen 

Vb dik diws diw dim diw diwen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be deja dejes deja dejem dejew dejen 

Bi di | dej  dies | dejes die | deje dim | dejm diw | dejw dien | dejen 

Ca dej dejes deje dejam dejaw dejen 

Cp dejo/ dejes dej dejem dejew dejen 

Co di | dej dies | dejes die | deje diem | dejem diew | dejew dien | dejen 

Fa dej dejes dej dejem dejew dejen 

Fi di | dej   dies | dejes die | deje diam | dejam diaw | dejaw dien | dejen 

Gr dej dejes deje dejam dejaw dejen 

Gu dio/a | dejo/a   dies | dejes dia | deja diem | dejem diew | dejew dien | dejen 

Ll di | dej   dies | dejes die | deje diam | dejam diaw | dejaw dien | dejen 

Mr deje dejes deja dejem dejew dejen 

Ma dia | deja dies | dejes die | deje diam | dejam diaw | dejaw dien | dejen 

Ms dio | dejo   dies | dejes di | dej diem | dejem diew | dejew dien | dejen 

Ml di | dej   dies | dejes die | deje diem | dejem diew | dejew dien | dejen 

Mo di | dej   dies | dejes die | deje diam | dejam diaw | dejaw dien | dejen 

Pb di | dej   dies | dejes die | deje diam | dejam diaw | dejaw dien | dejen 

Po di | dej dies | dejes di | dej diom/em 

dejom/em 

diow/ew 

dejow/ew 

dien | dejen 

Pr di | dej dies | djes die | dje diem | djem diew | djew dien | djen 

Si dej dejes deje dejem dejew dejen 

Tf dio/a | dejo/a   dies | dejes dia | deja diem | dejem diew | dejew dien | dejen 

To dej dejes deje dejam dejaw dejen 

Ull dej dejes deje dejom/em dejow/ew dejen 

Va deja dejes deje dejam dejaw dejen 

Vb dej dejes deje dejam dejaw dejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be die dias dia dim diw dian 

Bi die dias dia diem diew dian 

Ca die dias dia dim diw dian 

Cp die dias dia dim diw dian 

Co di dias dia dim diw dian 

Fa die dias dia diem diew dian 

Fi die dias dia dim diw dian 

Gr die dias dia dim diw dian 

Gu die dias dia dim diw dian 

Ll die dias dia dim diw dian 

Mr die dias dia dim diw dian 

Ma die dias dia diem diew dian 

Ms die dias dia dim diw dian 

Ml die dias dia dim diw dian 

Mo di dias dia dim diw dian 

Pb di dias dia dim diw dian 

Po die dias dia dim diw dian 

Pr die dias dia dim diw dian 

Si di dias dia dim diw dian 

Tf die dias dia dim diw dian 

To die dias dia dim diw dian 

Ull di dias dia dim diw dian 

Va die dias dia dim diw dian 

Vb die dias dia dim diw dian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be diia diies diia diiem diiew diien 

Bi dii diies diie diim diiw diien 

Ca dii diies diie diiam diiaw diien 

Cp diio/ diies dii diiem diiew diien 

Co dii diies diie diiem diiew diien 

Fa dii diies dii diiem diiew diien 

Fi dii diies diie diiam diiaw diien 

Gr dii diies diie diiam diiaw diien 

Gu diio/a diies diia diiem diiew diien 

Ll dii diies diie diiam diiaw diien 

Mr diie diies diia diiem diiew diien 

Ma diia diies diie diiam diiaw diien 

Ms diio diies dii diiem diiew diien 

Ml dii diies diie diiem diiew diien 

Mo dii diies diie diiam diiaw diien 

Pb dii diies diie diiam diiaw diien 

Po dii diies dii diiom/em diiow/ew diien 

Pr dii diies diie diiem diiew diien 

Si dii diies diie diiem diiew diien 

Tf diio/a diies diia diiem diiew diien 

To dii diies diie diiam diiaw diien 

Ull dii diies diie diiom/em diiow/ew diien 

Va diia diies diie diiam diiaw diien 

Vb dii diies diie diiam diiaw diien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dii diis dii dim diw diin 

Bi di/i diis dii diem diew diin 

Ca di/i diis dii dim diw diin 

Cp dii diis dii dim diw diin 

Co dii diis dii dim diw diin 

Fa dii diis dii dim diw diin 

Fi dii diis dii dim diw diin 

Gr dii diis dii dim diw diin 

Gu dii diis dii dim diw diin 

Ll dii diis dii dim diw diin 

Mr dii diis dii dim diw diin 

Ma dia/i diis dii dim diw diin 

Ms di/i diis dii dim diw diin 

Ml dii diis dii dim diw diin 

Mo dii diis dii dim diw diin 

Pb dii diis dii dim diw diin 

Po dii diis dii dim diw diin 

Pr dii diis dii dim diw diin 

Si dii diis dii dim diw diin 

Tf dii diis dii dim diw diin 

To dii diis dii dim diw diin 

Ull di/i diis dii dim diw diin 

Va dii diis dii dim diw diin 

Vb dii diis dii dim diw diin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Bi dies/ dieses/is dies diesm/im diesw/iw diesen/in 

Ca dies/ dieses dies diesam diesaw diesen 

Cp dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Co dies/ dieses/is dies diesem diesew diesen/in 

Fa dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Fi dies dieses dies diesam diesaw diesen 

Gr dies dieses/is dies diesam diesaw diesen/in 

Gu dies dieses dies diesem diesew diesen 

Ll dies dieses dies diesam diesaw diesen 

Mr dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Ma dies/a dieses dies diesam diesaw diesen 

Ms dies dieses/is dies diesem/im diesew/iw diesen/in 

Ml dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Mo dies/ diesis dies diesam diesaw diesin 

Pb dies dieses/is dies diesam diesaw diesen/in 

Po dies diesis dies diesom/im diesow/iw diesin 

Pr dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Si dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Tf dies dieses/is dies diesem/im diesew/iw diesen/in 

To dies diesis dies diesim diesiw diesin 

Ull dies dieses/is dies diesom/im diesow/iw diesen/in 

Va dies diesis dies diesam/im diesaw/iw diesin 

Vb dies/ dieses dies diesam diesaw diesen 
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2.4.7 Fer 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be fe fen fet 

Bi fe fen fet 

Ca fe fen fet 

Cp fe fen fet 

Co fe fen fet 

Fa fe fen fet 

Fi fe fen fet 

Gr fe fen fet 

Gu fe fen fet 

Ll fe fen fet 

Mr fe fen fet 

Ma fe fen fet 

Ms fe fen fet 

Ml fe fen fet 

Mo fe fen fet 

Pb fe fen fet 

Po fe fen fet 

Pr fe fen fet 

Si fe fen fet 

Tf fe fen fet 

To fe fen fet 

Ull fe fen fet 

Va fe fen fet 

Vb fe fen fet 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fes fasi fem few fasin 

Bi fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ca fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Cp fes fasi fem few fasin 

Co fes faji fem few fajin 

Fa fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Fi fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Gr fes fasi fem few fasin 

Gu fes fasi fem few fasin 

Ll fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Mr fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ma fes faji fem few fajin 

Ms fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ml fes fasi fem few fasin 

Mo fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Pb fes fasi fem few fasin 

Po fes faji fem few fajin 

Pr fes fasi fem few fasin 

Si fes fasi fem few fasin 

Tf fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

To fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ull fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Va fes faji | fasi fem few fajin | fasin 

Vb fes faji fem few fajin | fasin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fat | fajk fas fa fem few fan 

Bi faj fas fa fem few fan 

Ca faj fas fa fem few fan 

Cp fat fas fa fem few fan 

Co faj fas fa fem few fan 

Fa faj | fajk fas fa fem few fan 

Fi fat fas fa fem few fan 

Gr fat fas fa fem few fan 

Gu faj | fat |fajk fas fa fem few fan 

Ll fat fas fa fem few fan 

Mr fat fas fa fem few fan 

Ma faj fas fa fem few fan 

Ms faj | fat fas fa fem few fan 

Ml fat fas fa fem few fan 

Mo faj fas fa fem few fan 

Pb faj | fat fas fa fem few fan 

Po faj fas fa fem few fan 

Pr faj fas fa fem few fan 

Si faj fas fa fem few fan 

Tf faj | fat fas fa fem few fan 

To faj fas fa fem few fan 

Ull faj fas fa fem few fan 

Va fat fas fa fem few fan 

Vb faj fas fa fem few fan 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be feja fejes feja fejem fejew fejen 

Bi fej fejes feje fejm fejw fejen 

Ca fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Cp fejo/ fejes fej fejem fejew fejen 

Co fej fejes feje fejem fejew fejen 

Fa fej fejes fej fejem fejew fejen 

Fi fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Gr fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Gu fejo/a fejes feja fejem fejew fejen 

Ll fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Mr feje fejes feja fejem fejew fejen 

Ma feja fejes feje fejam fejaw fejen 

Ms fejo fejes fej fejem fejew fejen 

Ml fej fejes feje fejem fejew fejen 

Mo fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Pb fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Po fej fejes fej fejom/em fejow/ew fejen 

Pr fej fejes feje fejem fejew fejen 

Si fej fejes feje fejem fejew fejen 

Tf fejo/a fejes feja fejem fejew fejen 

To fej fejes feje fejam fejaw fejen 

Ull fej fejes feje fejom/em fejow/ew fejen 

Va feja fejes feje fejam fejaw fejen 

Vb fej fejes feje fejam fejaw fejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fae faas faa fam faw faan 

Bi fae faas faa faem faew faan 

Ca fae faas faa fam faw faan 

Cp fae faas faa fam faw faan 

Co fa faas faa fam faw faan 

Fa fae faas faa faem faew faan 

Fi fae faas faa fam faw faan 

Gr fae faas faa fam faw faan 

Gu fae faas faa fam faw faan 

Ll fae faas faa fam faw faan 

Mr fae faas faa fam faw faan 

Ma fae faas faa faem faew faan 

Ms fae faas faa fam faw faan 

Ml fae faas faa fam faw faan 

Mo fa faas faa fam faw faan 

Pb fa faas faa fam faw faan 

Po fae faas faa fam faw faan 

Pr fe fas fa fm fw fan 

Si fa faas faa fam faw faan 

Tf fae faas faa fam faw faan 

To fae faas faa fam faw faan 

Ull fa faas faa fam faw faan 

Va fae faas faa fam faw faan 

Vb fae faas faa fam faw faan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be faia faies faia faiem faiew faien 

Bi fai faies faie faim faiw faien 

Ca fai faies faie faiam faiaw faien 

Cp faio/ faies fai faiem faiew faien 

Co fai faies faie faiem faiew faien 

Fa fai faies fai faiem faiew faien 

Fi fai faies faie faiam faiaw faien 

Gr fai faies faie faiam faiaw faien 

Gu faio/a faies faia faiem faiew faien 

Ll fai faies faie faiam faiaw faien 

Mr faie faies faia faiem faiew faien 

Ma faia faies faie faiam faiaw faien 

Ms faio faies fai faiem faiew faien 

Ml fai faies faie faiem faiew faien 

Mo fai faies faie faiam faiaw faien 

Pb fai faies faie faiam faiaw faien 

Po fai faies fai faiom/em faiow/ew faien 

Pr fi fies fie fiem fiew fien 

Si fai faies faie faiem faiew faien 

Tf faio/a faies faia faiem faiew faien 

To fai faies faie faiam faiaw faien 

Ull fai faies faie faiom/em faiow/ew faien 

Va faia faies faie faiam faiaw faien 

Vb fai faies faie faiam faiaw faien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fasi fasis fasi fem few fasin 

Bi faj/i | fas/i fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ca faj/i | fas/i fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Cp fasi fasis fasi fem few fasin 

Co faji fajis faji fem few fajin 

Fa faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Fi faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Gr fasi fasis fasi fem few fasin 

Gu fasi fasis fasi fem few fasin 

Ll faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Mr faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ma faja/i fajis faji fem few fajin 

Ms faj/i | fas/i fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ml fasi fasis fasi fem few fasin 

Mo faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Pb fasi fasis fasi fem few fasin 

Po faji fajis faji fem few fajin 

Pr fasi fasis fasi fem few fasin 

Si fasi fasis fasi fem few fasin 

Tf faji | fasi  fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

To faji | fasi fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Ull faj/i | fas/i fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Va faji | fasi  fajis | fasis faji | fasi fem few fajin | fasin 

Vb faji fajis faji fem few fajin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Bi fes/ feses/is fes fesm/im fesw/iw fesen/in 

Ca fes/ fesis fes fesam fesaw fesin 

Cp fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Co fes/ feses/is fes fesem fesew fesen/in 

Fa fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Fi fes feses fes fesam fesaw fesen 

Gr fes feses/is fes fesam fesaw fesen/in 

Gu fes feses fes fesem fesew fesen 

Ll fes feses fes fesam fesaw fesen 

Mr fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Ma fes/a feses fes fesam fesaw fesen 

Ms fes feses/is fes fesem/im fesew/iw fesen/in 

Ml fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Mo fes/ fesis fes fesam fesaw fesin 

Pb fes feses/is fes fesam fesaw fesen/in 

Po fes fesis fes fesom/im fesow/iw fesin 

Pr fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Si fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Tf fes feses/is fes fesem/im fesew/iw fesen/in 

To fes fesis fes fesim fesiw fesin 

Ull fes feses/is fes fesom/im fesow/iw fesen/in 

Va fes fesis fes fesam/im fesaw/iw fesin 

Vb fes/ fesis fes fesam fesaw fesin 
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2.4.8 Haver 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be a an aut 

Bi ae aen aut 

Ca a an aut 

Cp a an aut 

Co a an aut 

Fa ae aen aut 

Fi a an aut 

Gr a an aut 

Gu a an aut 

Ll a an aut 

Mr a an aut 

Ma a an aut 

Ms a an aut 

Ml a an aut 

Mo a an aut 

Pb a an aut 

Po a an aut 

Pr  n ut 

Si a an aut 

Tf a an aut 

To a an aut 

Ull a an aut 

Va a an aut 

Vb a an aut 

 

 

Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be aj as a am aw an 

Bi aj as a am aw an 

Ca aj as a am aw an 

Cp aj as a am aw an 

Co aj as a am aw an 

Fa aj as a am aw an 

Fi aj as a am aw an 

Gr aj as a am aw an 

Gu aj as a am aw an 

Ll aj as a am aw an 

Mr aj as a am aw an 

Ma aj as a am aw an 

Ms aj as a am aw an 

Ml aj as a am aw an 

Mo aj as a am aw an 

Pb aj as a am aw an 

Po aj as a am aw an 

Pr j | aj s | as  | a m | am w | aw n | an 

Si aj as a am aw an 

Tf aj as a am aw an 

To aj as a am aw an 

Ull aj as a am aw an 

Va aj as a am aw an 

Vb aj as a am aw an 
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Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be aia aies aia a iem aiew aien 

Bi ai aies aie aim aiw aien 

Ca ai aies aie aiam aiaw aien 

Cp aio/ aies ai aiem aiew aien 

Co ai aies aie aiem aiew aien 

Fa ai aies aie aiem aiew aien 

Fi ai aies aie aiam aiaw aien 

Gr ai aies aie aiam aiaw aien 

Gu aio/a aies aia aiem aiew aien 

Ll ai aies aie aiam aiaw aien 

Mr aie aies aia aiem aiew aien 

Ma aia aies aie aiam aiaw aien 

Ms aio aies ai aiem aiew aien 

Ml ai aies aie aiem aiew aien 

Mo ai aies aie aiam aiaw aien 

Pb ai aies aie aiam aiaw aien 

Po ai aies ai aiom/em aiow/ew aien 

Pr i ies ie iem iew ien 

Si ai aies aie aiem aiew aien 

Tf aio/a aies aia aiem aiew aien 

To ai aies aie aiam aiaw aien 

Ull ai aies aie aiom/em aiow/ew aien 

Va aia aies aie aiam aiaw aien 

Vb ai aies aie aiam aiaw aien 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awe awas awa awm aww awan 

Bi awe awas awa awem awew awan 

Ca awe awas awa awm aww awan 

Cp awe awas awa awm aww awan 

Co aw awas awa awm aww awan 

Fa awe awas awa awem awew awan 

Fi awe awas awa awm aww awan 

Gr awe awas awa awm aww awan 

Gu awe awas awa awm aww awan 

Ll awe awas awa awm aww awan 

Mr awe awas awa awm aww awan 

Ma awe awas awa awem awew awan 

Ms awe awas awa awm aww awan 

Ml awe awas awa awm aww awan 

Mo aw awas awa awm aww awan 

Pb aw awas awa awm aww awan 

Po awe awas awa awm aww awan 

Pr we was wa wm ww wan 

Si aw awas awa awm aww awan 

Tf awe awas awa awm aww awan 

To awe awas awa awm aww awan 

Ull aw awas awa awm aww awan 

Va awe awas awa awm aww awan 

Vb awe awas awa awm aww awan 
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Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awia  awies awia awiem awiew awien 

Bi ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aem 

awim 

aew 

awiw 

aeen 

awien 

Ca ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Cp ae 

awi 

aees 

awies 

ae 

awi 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Co ae 

awi 

aees 

awies 

aee  

awie 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Fa ae 

awi 

aees 

awies 

ae 

awi 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Fi awi awies awie awiam awiaw awien 

Gr ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Gu awio/a awies awia awiem awiew awien 

Ll ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Mr aee 

awie 

aees 

awies 

aea 

awia 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Ma aea 

awia 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Ms awio awies awi awiem awiew awien 

Ml awi awies awie awiem awiew awien 

Mo ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Pb ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Po awi awies awie awiom/em awiow/ew awien 

Pr ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Si ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

Tf aea 

awia 

aees 

awies 

aea 

awia 

aeem 

awiem 

aeew 

awiew 

aeen 

awien 

To awi awies awie awiam awiaw awien 

Ull ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeom/em 

awiom/em 

aeow/ew 

awiow/ew 

aeen 

awien 

Va aea 

awia 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 

Vb ae 

awi 

aees 

awies 

aee 

awie 

aeam 

awiam 

aeaw 

awiaw 

aeen 

awien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

Bi aj/i ajis aji aem aew ajin 

Ca aj/i ajis aji am aw ajin 

Cp aji ajis aji aem aew ajin 

Co aji ajis aji am aw ajin 

Fa aji | aji ajis | ajis aji | aji aem aew ajin | ajin 

Fi aji ajis aji am aw ajin 

Gr aji ajis aji am aw ajin 

Gu aji ajis aji aem aew ajin 

Ll aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

Mr aji ajis aji am aw ajin 

Ma aja/i ajis aji am aw ajin 

Ms aji ajis aji am aw ajin 

Ml aji ajis aji am aw ajin 

Mo aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

Pb aji ajis aji am aw ajin 

Po aji ajis aji am aw ajin 

Pr aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

Si aji ajis aji am aw ajin 

Tf aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

To aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

Ull aj/i ajis aji am aw ajin 

Va aji ajis aji am aw ajin 

Vb aji | aji ajis | ajis aji | aji am aw ajin | ajin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Bi es/ 

aes/ 

eses/is 

aeses/is 

es 

aes 

esm/im 

aesm/im 

esw/iw 

aesw/iw 

esen/in 

aesen/in 

Ca aes/ aesis aes aesam aesaw aesin 

Cp aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Co aes/ aeses/is aes aesem aesew aesen/in 

Fa aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Fi es 

aes 

eses 

aeses 

es 

aes 

esam 

aesam 

esaw 

aesaw 

esen 

aesen 

Gr aes aeses/is aes aesam aesaw aesen/in 

Gu aes aeses aes aesem aesew aesen 

Ll aes aeses aes aesam aesaw aesen 

Mr aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Ma aes/a aeses aes aesam aesaw aesen 

Ms aes aeses/is aes aesem/im aesew/iw aesen/in 

Ml aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Mo aes/ aesis aes aesam aesaw aesin 

Pb aes aeses/is aes aesam aesaw aesen/in 

Po aes aesis aes aesom/im aesow/iw aesin 

Pr es esis es esim esiw esin 

Si aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Tf aes aeses/is aes aesem/im aesew/iw aesen/in 

To aes aesis aes aesim aesiw aesin 

Ull es 

aes 

eses/is 

aeses/is 

es 

aes 

esem/im 

aesem/im 

esew/iw 

aesew/iw 

esen/in 

aesen/in 

Va aes aesis aes aesam/im aesaw/iw aesin 

Vb aes/ aesis aes aesam aesaw aesin 
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2.4.9 Néixer
271

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be nje najen najut 

Bi nje najen naskut 

Ca naje |  nje  najen neskut 

Cp nje najen naskut 

Co nje najen | nejen neskut 

Fa naje |  nje najen naskut 

Fi nje najen | nejen naskut | najut 

Gr naje |  nje najen naskut 

Gu nje najen neskut 

Ll nje najen | nejen naskut | najut 

Mr nje najen najut 

Ma nje najen naskut | najut 

Ms nje najen | nejen naskut | najut 

Ml nje najen | nejen naskut 

Mo nje najen neskut 

Pb nje najen naskut | najut 

Po nje najen neskut 

Pr neje njen nskut 

Si nje najen neskut | najut 

Tf nje najen naskut | najut 

To nje najen | nejen naskut | najut 

Ull nje najen najut 

Va nje najen neskut 

Vb nje najen neskut 

 
Imperatiu 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be nj nji najm  najw njin 

Bi nj nji najem najew njin 

Ca nj nji najm najw njin 

Cp nj nji najm najw njin 

Co nj nji nejm nejw njin 

Fa nj nji najem najew njin 

Fi nj nji nejm nejw njin 

Gr nj nji najm najw njin 

Gu nj nji najm najw njin 

Ll nj nji nejm nejw njin 

Mr nj nji najm najw njin 

Ma nj nji najm najw njin 

Ms nj nji nejm nejw njin 

Ml nj nji nejm nejw njin 

Mo nj nji najm najw njin 

Pb nj nji najm najw njin 

Po nj nji najm najw njin 

Pr nej neji njm njw nejin 

Si nj nji najm najw njin 

Tf nj nji najm najw njin 

To nj nji nejm nejw njin 

Ull nj nji najm najw njin 

Va nj nji najm najw njin 

Vb nj nji najm najw njin 

                                                 
271 Per a fer els quadres verbals més intel·ligibles, en els parlars que alternen les variants que conserven la a etimològica –nàixer– i 

les que no –nèixer/néixer– només s’inclouen les dues formes en la columna dels infinitius, a la resta de paradigma s’ha optat per 

incloure només la variant recollida en primer lloc. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be nejo nejes nej najm najw nejen 

Bi nejo nejes nej najem najew nejen 

Ca njo njes nj najm najw njen 

Cp njo njes nj najm najw njen 

Co njo njes nj nejm nejw njen 

Fa njo njes nj najem najew njen 

Fi njo njes nj nejm nejw njen 

Gr njo njes nj najm najw njen 

Gu njo njes nj najm najw njen 

Ll njo njes nj nejm nejw njen 

Mr njo njes nj najm najw njen 

Ma njo njes nj najm najw njen 

Ms njo njes nj nejm nejw njen 

Ml njo njes nj nejm nejw njen 

Mo njo njes nj najm najw njen 

Pb njo njes nj najm najw njen 

Po njo njes nj najm najw njen 

Pr neju nejes nej njm njw nejen 

Si njo njes nj najm najw njen 

Tf nejo nejes nej najm najw nejen 

To njo njes nj nejm nejw njen 

Ull njo njes nj najm najw njen 

Va njo njes nj najm najw njen 

Vb njo njes nj najm najw njen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be najia najies najia najiem najiew najien 

Bi najej najejes najeje najejm najejw najejen 

Ca najej najejes najeje najejam najejaw najejen 

Cp najio/ najies naji najiem najiew najien 

Co naji najies najie najiem najiew najien 

Fa naji najies naji najiem najiew najien 

Fi neji nejies nejie nejiam nejiaw nejien 

Gr naji najies najie najiam najiaw najien 

Gu najejo/a najejes najeja najejem najejew najejen 

Ll neji nejies nejie nejiam nejiaw nejien 

Mr najie najies najia najiem najiew najien 

Ma najeja najejes najeje najejam najejaw najejen 

Ms nejio nejies neji nejiem nejiew nejien 

Ml neji nejies nejie nejiem nejiew nejien 

Mo najej najejes najeje najejam najejaw najejen 

Pb najej najejes najeje najejam najejaw najejen 

Po najej najejes najej najejom/em najejow/ew najejen 

Pr nji njies njie njiem njiew njien 

Si najej najejes najeje najejem najejew najejen 

Tf najio/a najies najia najiem najiew najien 

To najej najejes najeje najejam najejaw najejen 

Ull najej najejes najeje najejom/em najejow/ew najejen 

Va najeja najejes najeje najejam najejaw najejen 

Vb najej najejes najeje najejam najejaw najejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be najee najeas najea najem najew najean 

Bi najee najeas najea najeem najeew najean 

Ca najee najeas najea najem najew najean 

Cp najee najeas najea najem najew najean 

Co neje nejeas nejea nejem nejew nejean 

Fa najee najeas najea najeem najeew najean 

Fi nejee nejeas nejea nejem nejew nejean 

Gr najee najeas najea najem najew najean 

Gu najee najeas najea najem najew najean 

Ll nejee nejeas nejea nejem nejew nejean 

Mr najee najeas najea najem najew najean 

Ma najee najeas najea najeem najeew najean 

Ms najee najeas najea najem najew najean 

Ml najee najeas najea najem najew najean 

Mo naje najeas najea najem najew najean 

Pb naje najeas najea najem najew najean 

Po najee najeas najea najem najew najean 

Pr nje njas nja njm njw njan 

Si naje najeas najea najem najew najean 

Tf najee najeas najea najem najew najean 

To nejee nejeas nejea nejem nejew nejean 

Ull naje najeas najea najem najew najean 

Va najee najeas najea najem najew najean 

Vb najee najeas najea najem najew najean 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be najeia najeies najeia najeiem najeiew najeien 

Bi najei najeies najeie najeim najeiw najeien 

Ca najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Cp najeio/ najeies najei najeiem najeiew najeien 

Co najei najeies najeie najeiem najeiew najeien 

Fa najei najeies najei najeiem najeiew najeien 

Fi najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Gr najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Gu najeio/a najeies najeia najeiem najeiew najeien 

Ll najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Mr najeie najeies najeia najeiem najeiew najeien 

Ma najeia najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Ms najeio najeies najei najeiem najeiew najeien 

Ml najei najeies najeie najeiem najeiew najeien 

Mo najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Pb najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Po najei najeies najei najeiom/em najeiow/ew najeien 

Pr nji njies njie njiem njiew njien 

Si najei najeies najeie najeiem najeiew najeien 

Tf najeio/a najeies najeia najeiem najeiew najeien 

To najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Ull najei najeies najeie najeiom/em najeiow/ew najeien 

Va najeia najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

Vb najei najeies najeie najeiam najeiaw najeien 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



182                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be neji nejis neji najm najw nejin 

Bi nej/i nejis neji najem najew nejin 

Ca nj/i njis nji najm najw njin 

Cp nji njis nji najm najw njin 

Co nji njis nji nejm nejw njin 

Fa nji njis nji najem najew njin 

Fi nji njis nji nejm nejw njin 

Gr nji njis nji najm najw njin 

Gu nji njis nji najm najw njin 

Ll nji njis nji nejm nejw njin 

Mr nji njis nji najm najw njin 

Ma nja/i njis nji najm najw njin 

Ms nji njis nji nejm nejw njin 

Ml nji njis nji nejm nejw njin 

Mo nji njis nji najm najw njin 

Pb nji njis nji najm najw njin 

Po nji njis nji najm najw njin 

Pr neji nejis neji njm njw nejin 

Si nji njis nji najm najw njin 

Tf neji nejis neji najm najw nejin 

To nji njis nji nejm nejw njin 

Ull nj/i njis nji najm najw njin 

Va nji njis nji najm najw njin 

Vb nji njis nji najm najw njin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                183 

 

 

Imperfet de subjuntiu  

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be najes najesis najes najesim najesiw najesin 

Bi najes/ najeses/is najes najesm/im najesw/iw najesen/in 

Ca najes/ najeses najes najesam najesaw najesen 

Cp najes najesis najes najesim najesiw  najesin  

Co najes/ najeses/is najes najesem najesew najesen/in 

Fa najes najesis najes najesim najesiw najesin  

Fi najes najeses najes najesam najesaw najesen 

Gr najes najeses/is najes najesam najesaw najesen/in 

Gu najes najeses najes najesem najesew najesen 

Ll najes najeses najes najesam najesaw najesen 

Mr najes najesis najes najesim najesiw najesin 

Ma najes/a najeses najes najesam najesaw najesen 

Ms najes najeses/is najes najesem/im najesew/iw najesen/in 

Ml najes najesis najes najesim najesiw najesin 

Mo najes/ najesis najes najesam najesaw najesin 

Pb najes najeses/is najes najesam najesaw najesen/in 

Po najes 

naskes 

najesis 

naskesis 

najes 

naskes 

najesom/im 

naskesom/im 

najesow/iw 

naskesow/iw 

najesin 

naskesin 

Pr njes 

nskes 

njesis 

nskesis 

njes 

nskes 

njesim 

nskesim 

njesiw 

nskesiw 

njesin 

nskesin 

Si najes najesis najes najesim najesiw najesin 

Tf najes najeses/is najes najesem/im najesew/iw najesen/in 

To najes najesis najes najesim najesiw najesin 

Ull najes najeses/is najes najesom/im najesow/iw najesen/in 

Va najes najesis  najes najesam/im najesaw/iw najesin  

Vb najes/ 

naskes/ 

najeses 

naskeses 

najes 

naskes 

najesam 

naskesam 

najesaw 

naskesaw 

najesen 

naskesin 
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2.4.10 Poder
272

 

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be pu pun puut 

Bi pue puen pout 

Ca pu pun pout 

Cp pu pun pout 

Co pu pun puut 

Fa pue puen pout 

Fi pu pun puut 

Gr pu pun pout 

Gu pu pun puut 

Ll pu pun pout 

Mr pu pun pout 

Ma pu pun pout 

Ms pu pun puut 

Ml pu pun puut 

Mo pu pun pout 

Pb pu pun puut 

Po pu pun puut 

Pr pu pun puut 

Si pu pun puut 

Tf pu pun puut 

To pu pun pout 

Ull pu pun pout 

Va pu pun pout 

Vb pu pun pout 

 

Present d’indicatiu 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be puk pts pt  poem poew pen 

Bi puk pts pt  poem poew pen 

Ca puk pts pt  pom pow pen 

Cp puk pts pt  pom pow pen 

Co puk pts pt  pom pow pen 

Fa puk pts pt  poem poew pen 

Fi puk pts pt  pom pow pen 

Gr puk pts pt  pom pow pen 

Gu puk pts pt  pom pow pen 

Ll puk pts pt  pom pow pen 

Mr puk pts pt  pom pow pen 

Ma puk pts pt  pom pow pen 

Ms puk pts pt  pom pow pen 

Ml puk pts pt  pom pow pen 

Mo puk pts pt  pom pow pen 

Pb puk pts pt  pom pow pen 

Po puk pts pt  pom pow pen 

Pr puk pts pt  pum puw pen 

Si puk pts pt  pom pow pen 

Tf puk pts pt  pom pow pen 

To puk pts pt  pom pow pen 

Ull puk pts pt  pom pow pen 

Va puk pts pt  pom pow pen 

Vb puk pts pt  pom pow pen 

                                                 
272 En tots els parlars es pot produir el tancament de la vocal /o/ en les formes verbals que presenten la velar en posició àtona. Aquest 

tancament, però, no és sistemàtic és per això que en els quadres només s’inclou la forma recollida en primer lloc. 
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Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be puia puies puia  puiem puiew puien 

Bi poi poies poie  poim poiw poien 

Ca poi poies poie  poiam poiaw poien 

Cp puio/ puies pui  puiem puiew puien 

Co poi poies poie  poiem poiew poien 

Fa poi poies poi  poiem poiew poien 

Fi poi poies poie  poiam poiaw poien 

Gr poi poies poie  poiam poiaw poien 

Gu puio/a puies puia  puiem puiew puien 

Ll poi poies poie  poiam poiaw poien 

Mr poie poies poia  poiem poiew poien 

Ma poia poies poie  poiam poiaw poien 

Ms puio puies pui  puiem puiew puien 

Ml pui puies puie  puiem puiew puien 

Mo poi poies poie  poiam poiaw poien 

Pb poi poies poie  poiam poiaw poien 

Po poi poies poi  poiom/em poiow/ew poien 

Pr pui puies puie  puiem puiew puien 

Si pui puies puie  puiem puiew puien 

Tf poio/a poies poia  poiem poiew poien 

To poi poies poie  poiam poiaw poien 

Ull poi poies poie  poiom/em poiow/ew poien 

Va poia poies poie  poiam poiaw poien 

Vb poi poies poie  poiam poiaw poien 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be poe poas poa pom pow  poan 

Bi poe poas poa poem poew  poan 

Ca poe poas poa pom pow  poan 

Cp poe poas poa pom pow  poan 

Co po poas poa pom pow  poan 

Fa poe poas poa poem poew  poan 

Fi poe poas poa pom pow  poan 

Gr poe poas poa pom pow  poan 

Gu poe poas poa pom pow  poan 

Ll poe poas poa pom pow  poan 

Mr poe poas poa pom pow  poan 

Ma poe poas poa poem poew  poan 

Ms poe poas poa pom pow  poan 

Ml poe poas poa pom pow  poan 

Mo po poas poa pom pow  poan 

Pb po poas poa pom pow  poan 

Po poe poas poa pom pow  poan 

Pr pue puas pua pum puw  puan 

Si po poas poa pom pow  poan 

Tf poe poas poa pom pow  poan 

To poe poas poa pom pow  poan 

Ull po poas poa pom pow  poan 

Va poe poas poa pom pow  poan 

Vb poe poas poa pom pow  poan 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



186                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be puia puies puia puiem puiew puien 

Bi poi poies poie poim poiw poien 

Ca poi poies poie poiam poiaw poien 

Cp puio/ puies pui puiem puiew puien 

Co poi poies poie poiem poiew poien 

Fa poi poies poi poiem poiew poien 

Fi poi poies poie poiam poiaw poien 

Gr poi poies poie poiam poiaw poien 

Gu puio/a puies puia puiem puiew puien 

Ll poi poies poie poiam poiaw poien 

Mr poie poies poia poiem poiew poien 

Ma poia poies poie poiam poiaw poien 

Ms puio puies pui puiem puiew puien 

Ml pui puies puie puiem puiew puien 

Mo poi poies poie poiam poiaw poien 

Pb poi poies poie poiam poiaw poien 

Po poi poies poi poiom/em poiow/ew poien 

Pr pui puies puie puiem puiew puien 

Si pui puies puie puiem puiew puien 

Tf poia poies poia poiem poiew poien 

To poi poies poie poiam poiaw poien 

Ull poi poies poie poiom/em poiow/ew poien 

Va poia poies poie poiam poiaw poien 

Vb poi poies poie poiam poiaw poien 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be pui puis pui pum puw puin 

Bi pu/i puis pui puem puew puin 

Ca pu/i puis pui pum puw puin 

Cp pui puis pui pum puw puin 

Co pui puis pui pum puw puin 

Fa pui puis pui puem puew puin 

Fi pu/i puis pui pum puw puin 

Gr pui puis pui pum puw puin 

Gu pui puis pui pum puw puin 

Ll pui puis pui pum puw puin 

Mr pui puis pui pum puw puin 

Ma pua/i puis pui pum puw puin 

Ms pui puis pui pum puw puin 

Ml pui puis pui pum puw puin 

Mo pu/i puis pui pum puw puin 

Pb pu/i puis pui pum puw puin 

Po pui puis pui pum puw puin 

Pr pui puis pui pum puw puin 

Si pui puis pui pum puw puin 

Tf pui puis pui pum puw puin 

To pui puis pui pum puw puin 

Ull pu/i puis pui pum puw puin 

Va pui puis pui pum puw puin 

Vb pui puis pui pum puw puin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Bi pues/ pueses/is pues puesm/im puesw/iw puesen/in 

Ca pues/ pueses pues puesam puesaw puesen 

Cp pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Co pues/ pueses/is pues puesem puesew puesen/in 

Fa pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Fi pues pueses pues puesam puesaw puesen 

Gr pues pueses/is pues puesam puesaw puesen/in 

Gu pues pueses pues puesem puesew puesen 

Ll pues pueses pues puesam puesaw puesen 

Mr pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Ma pues/a pueses pues puesam puesaw puesen 

Ms pues pueses/is pues puesem/im puesew/iw puesen/in 

Ml pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Mo pues/ puesis pues puesam puesaw puesin 

Pb pues pueses/is pues puesam puesaw puesen/in 

Po pues puesis pues puesom/im puesow/iw puesin  

Pr pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Si pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Tf pues pueses/is pues puesem/im puesew/iw puesen/in 

To pues puesis pues puesim puesiw puesin 

Ull pues pueses/is pues puesom/im puesow/iw puesen/in 

Va pues puesis pues puesam/im puesaw/iw puesin  

Vb pues/ pueses pues puesam puesaw puesen 
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2.4.11 Riure 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be riwe rien riut 

Bi riwe rien riut 

Ca riwe rien riut 

Cp riwe rien riut 

Co riwe rien riut 

Fa riwe rien riut 

Fi riwe rien riut 

Gr riwe rien riut 

Gu riwe rien riut 

Ll riwe rien riut 

Mr riwe rien riut 

Ma riwe rien riut 

Ms riwe rien riut 

Ml riwe rien riut 

Mo riwe rien riut 

Pb riwe rien riut 

Po riwe rien riut 

Pr riwe rien riut 

Si riwe rien riut 

Tf riwe rien riut 

To riwe rien riut 

Ull riwe rien riut 

Va riwe rien riut 

Vb riwe rien riut 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be riw rii rim riw riin 

Bi riw rii riem riew riin 

Ca riw rii rim riw riin 

Cp riw rii rim riw riin 

Co riw rii rim riw riin 

Fa riw rii riem riew riin 

Fi riw rii rim riw riin 

Gr riw rii rim riw riin 

Gu riw rii rim riw riin 

Ll riw rii rim riw riin 

Mr riw rii rim riw riin 

Ma riw rii rim riw riin 

Ms riw rii rim riw riin 

Ml riw rii rim riw riin 

Mo riw rii rim riw riin 

Pb riw rii rim riw riin 

Po riw rii rim riw riin 

Pr riw rii rim riw riin 

Si riw rii rim riw riin 

Tf riw rii rim riw riin 

To riw rii rim riw riin 

Ull riw rii rim riw riin 

Va riw rii rim riw riin 

Vb riw rii rim riw riin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be rik riws riw rim riw riwen 

Bi rik riws riw riem riew riwen 

Ca rik riws riw rim riw riwen 

Cp rik riws riw rim riw riwen 

Co rik riws riw rim riw riwen 

Fa rik riws riw riem riew riwen 

Fi rik riws riw rim riw riwen 

Gr rik riws riw rim riw riwen 

Gu rik riws riw rim riw riwen 

Ll rik riws riw rim riw riwen 

Mr rik riws riw rim riw riwen 

Ma rik riws riw rim riw riwen 

Ms rik riws riw rim riw riwen 

Ml rik riws riw rim riw riwen 

Mo rik riws riw rim riw riwen 

Pb rik riws riw rim riw riwen 

Po rik riws riw rim riw riwen 

Pr rik riws riw rim riw riwen 

Si rik riws riw rim riw riwen 

Tf rik riws riw rim riw riwen 

To rik riws riw rim riw riwen 

Ull rik riws riw rim riw riwen 

Va rik riws riw rim riw riwen 

Vb rik riws riw rim riw riwen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be reja rejes reja rejem rejew rejen 

Bi rej rejes reje rejm rejw rejen 

Ca rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Cp rejo/ rejes rej rejem rejew rejen 

Co rej rejes reje rejem rejew rejen 

Fa rej rejes rej rejem rejew rejen 

Fi rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Gr rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Gu rejo/a rejes reja rejem rejew rejen 

Ll rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Mr reje rejes reja rejem rejew rejen 

Ma reja rejes reje rejam rejaw rejen 

Ms rejo rejes rej rejem rejew rejen 

Ml rej rejes reje rejem rejew rejen 

Mo rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Pb rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Po rej rejes rej rejom/em rejow/ew rejen 

Pr rj rjes rje rjem rjew rjen 

Si rej rejes reje rejem rejew rejen 

Tf rejo/a rejes reja rejem rejew rejen 

To rej rejes reje rejam rejaw rejen 

Ull rej rejes reje rejom/em rejow/ew rejen 

Va reja rejes reje rejam rejaw rejen 

Vb rej rejes reje rejam rejaw rejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Bi riwe riwas riwa riwem riwew riwan 

Ca riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Cp riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Co riw riwas riwa riwm riww riwan 

Fa riwe riwas riwa riwem riwew riwan 

Fi riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Gr riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Gu riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Ll riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Mr riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Ma riwe riwas riwa riwem riwew riwan 

Ms riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Ml riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Mo riw riwas riwa riwm riww riwan 

Pb riw riwas riwa riwm riww riwan 

Po riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Pr riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Si riw riwas riwa riwm riww riwan 

Tf riwe riwas riwa riwm riww riwan 

To riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Ull riw riwas riwa riwm riww riwan 

Va riwe riwas riwa riwm riww riwan 

Vb riwe riwas riwa riwm riww riwan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be riwia riwies riwia riwiem riwiew riwien 

Bi riwi riwies riwie riwim riwiw riwien 

Ca riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Cp riwio/ riwies riwi riwiem riwiew riwien 

Co riwi riwies riwie riwiem riwiew riwien 

Fa riwi riwies riwi riwiem riwiew riwien 

Fi riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Gr riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Gu riwio/a riwies riwia riwiem riwiew riwien 

Ll riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Mr riwie riwies riwia riwiem riwiew riwien 

Ma riwia riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Ms riwio riwies riwi riwiem riwiew riwien 

Ml riwi riwies riwie riwiem riwiew riwien 

Mo riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Pb riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Po riwi riwies riwi riwiom/em riwiow/ew riwien 

Pr riwi riwies riwie riwiem riwiew riwien 

Si riwi riwies riwie riwiem riwiew riwien 

Tf riwio/a riwies riwia riwiem riwiew riwien 

To riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Ull riwi riwies riwie riwiom/em riwiow/ew riwien 

Va riwia riwies riwie riwiam riwiaw riwien 

Vb riwi riwies riwie riwiam riwiaw riwien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be rii riis rii rim riw riin 

Bi ri/i riis rii riem riew riin 

Ca ri/i riis rii rim riw riin 

Cp rii riis rii rim riw riin 

Co rii riis rii rim riw riin 

Fa rii riis rii riem riew riin 

Fi rii riis rii rim riw riin 

Gr rii riis rii rim riw riin 

Gu rii riis rii rim riw riin 

Ll rii riis rii rim riw riin 

Mr rii riis rii rim riw riin 

Ma ria/i riis rii rim riw riin 

Ms ri/i riis rii rim riw riin 

Ml rii riis rii rim riw riin 

Mo rii riis rii rim riw riin 

Pb rii riis rii rim riw riin 

Po rii riis rii rim riw riin 

Pr rii riis rii rim riw riin 

Si rii riis rii rim riw riin 

Tf rii riis rii rim riw riin 

To rii riis rii rim riw riin 

Ull ri/i riis rii rim riw riin 

Va rii riis rii rim riw riin 

Vb rii riis rii rim riw riin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Bi ries/ rieses/is ries riesm/im riesw/iw riesen/in 

Ca ries/ rieses ries riesam riesaw riesen 

Cp ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Co ries/ rieses/is ries riesem riesew riesen/in 

Fa ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Fi ries rieses ries riesam riesaw riesen 

Gr ries rieses/is ries riesam riesaw riesen/in 

Gu ries rieses ries riesem riesew riesen 

Ll ries rieses ries riesam riesaw riesen 

Mr ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Ma ries/a rieses ries riesam riesaw riesen 

Ms ries rieses/is ries riesem/im riesew/iw riesen/in 

Ml ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Mo ries/ riesis ries riesam riesaw riesin 

Pb ries rieses/is ries riesam riesaw riesen/in 

Po ries riesis ries riesom/im riesow/iw riesin 

Pr ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Si ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Tf ries rieses/is ries riesem/im riesew/iw riesen/in 

To ries riesis ries riesim riesiw riesin 

Ull ries rieses/is ries riesom/im riesow/iw riesin/in 

Va ries riesis ries riesam/im riesaw/iw riesin 

Vb ries/ rieses ries riesam riesaw riesen 
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2.4.12 Saber 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be sapi sapin sapiut 

Bi sapie sapien sapiut 

Ca sapi sapin sapiut 

Cp sapi | sa sapin sapiut 

Co sapi sapin sapiut 

Fa sapie | sae sapien | saen sapiut 

Fi sapi sapin sapiut 

Gr sapi | sa sapin | san sapiut 

Gu sapi sapin sapiut 

Ll sapi sapin sapiut 

Mr sapi | sa sapin | san sapiut 

Ma sapi sapin sapiut 

Ms sapi | sa sapin | san sapiut 

Ml sapi sapin sapiut 

Mo sapi sapin sapiut 

Pb sapi sapin sapiut 

Po sapi sapin sapiut 

Pr spi spin spiut 

Si sapi sapin sapiut 

Tf sapi sapin sapiut 

To sapi sapin sapiut 

Ull sapi sapin sapiut 

Va sapi | sa sapin sapiut 

Vb sapi sapin sapiut 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Bi sapiis sapii sapiem sapiew sapiin 

Ca sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Cp sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Co sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Fa sapiis sapii sapiem sapiew sapiin 

Fi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Gr sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Gu sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ll sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Mr sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ma sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ms sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ml sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Mo sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Pb sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Po sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Pr spiis sapii spim spiw sapiin 

Si sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Tf sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

To sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ull sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Va sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Vb sapiis sapii sapim sapiw sapiin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Bi se sa(p)s | sa(t)s sap  saem saew saen 

Ca se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Cp se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Co se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Fa se sa(p)s | sa(t)s sap  saem saew saen 

Fi se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Gr se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Gu se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Ll se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Mr se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Ma se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Ms se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Ml se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Mo se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Pb se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Po se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Pr se sa(p)s | sa(t)s sap  sm sw saen 

Si se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Tf se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

To se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Ull se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Va se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

Vb se sa(p)s | sa(t)s sap  sam saw saen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be saia saies saia  saiem saiew saien 

Bi sai saies saie  saim saiw saien 

Ca sai saies saie  saiam saiaw saien 

Cp saio/ saies sai  saiem saiew saien 

Co sai saies saie  saiem saiew saien 

Fa sai saies sai saiem saiew saien 

Fi sai saies saie  saiam saiaw saien 

Gr sai saies saie  saiam saiaw saien 

Gu saio/a saies saia  saiem saiew saien 

Ll sai saies saie  saiam saiaw saien 

Mr saie saies saia  saiem saiew saien 

Ma saia saies saie  saiam saiaw saien 

Ms saio saies sai  saiem saiew saien 

Ml sai saies saie  saiem saiew saien 

Mo sai saies saie  saiam saiaw saien 

Pb sai saies saie  saiam saiaw saien 

Po sai saies sai  saiom/em saiow/ew saien 

Pr si sies sie  siem siew sien 

Si sai saies saie  saiem saiew saien 

Tf saio/a saies saia  saiem saiew saien 

To sai saies saie  saiam saiaw saien 

Ull sai saies saie  saiom/em saiow/ew saien 

Va saia saies saie  saiam saiaw saien 

Vb sai saies saie  saiam saiaw saien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sae saas saa sam saw  saan 

Bi sae saas saa saem saew  saan 

Ca sae saas saa sam saw  saan 

Cp sae saas saa sam saw  saan 

Co sa saas saa sam saw  saan 

Fa sae saas saa saem saew  saan 

Fi sae saas saa sam saw  saan 

Gr sae saas saa sam saw  saan 

Gu sae saas saa sam saw  saan 

Ll sae saas saa sam saw  saan 

Mr sae saas saa sam saw  saan 

Ma sae saas saa saem saew  saan 

Ms sae saas saa sam saw  saan 

Ml sae saas saa sam saw  saan 

Mo sa saas saa sam saw  saan 

Pb sa saas saa sam saw  saan 

Po sae saas saa sam saw  saan 

Pr s sas sa sm sw  san 

Si sa saas saa sam saw  saan 

Tf sae saas saa sam saw  saan 

To sae saas saa sam saw  saan 

Ull sa saas saa sam saw  saan 

Va sae saas saa sam saw  saan 

Vb sae saas saa sam saw  saan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be saia saies saia saiem saiew saien 

Bi sai saies saie saim saiw saien 

Ca sai saies saie saiam saiaw saien 

Cp saio/ saies sai saiem saiew saien 

Co sai saies saie saiem saiew saien 

Fa sai saies sai saiem saiew saien 

Fi sai saies saie saiam saiaw saien 

Gr sai saies saie saiam saiaw saien 

Gu saio/a saies saia saiem saiew saien 

Ll sai saies saie saiam saiaw saien 

Mr saie saies saia saiem saiew saien 

Ma saia saies saie saiam saiaw saien 

Ms saio saies sai saiem saiew saien 

Ml sai saies saie saiem saiew saien 

Mo sai saies saie saiam saiaw saien 

Pb sai saies saie saiam saiaw saien 

Po sai saies sai saiom/em saiow/ew saien 

Pr si sies sie siem siew sien 

Si sai saies saie saiem saiew saien 

Tf saio/a saies saia saiem saiew saien 

To sai saies saie saiam saiaw saien 

Ull sai saies saie saiom/em saiow/ew saien 

Va saia saies saie saiam saiaw saien 

Vb sai saies saie saiam saiaw saien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sapia | sapii sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Bi sapi sapiis sapii sapiem sapiew sapiin 

Ca sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Cp sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Co sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Fa sapi | sapii   sapiis sapii sapiem sapiew sapiin 

Fi sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Gr sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Gu sapia | sapii sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ll sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Mr sapia | sapii sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ma sapia sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ms sapia sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ml sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Mo sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Pb sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Po sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Pr sapi | sapii   sapiis sapii spim spiw sapiin 

Si sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Tf sapia | sapii sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

To sapi | sapii   sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Ull sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Va sapia sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

Vb sapi sapiis sapii sapim sapiw sapiin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Bi sapies/ sapieses/is sapies sapiesm/im sapiesw/iw sapiesen/in 

Ca sapies/ sapieses sapies sapiesam sapiesaw sapiesen 

Cp sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Co sapies/ sapieses/is sapies sapiesem sapiesew sapiesen/in 

Fa sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Fi sapies sapieses sapies sapiesam sapiesaw sapiesen 

Gr sapies sapieses/is sapies sapiesam sapiesaw sapiesen/in 

Gu sapies sapieses sapies sapiesem sapiesew sapiesen 

Ll sapies sapieses sapies sapiesam sapiesaw sapiesen 

Mr sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Ma sapies/a sapieses sapies sapiesam sapiesaw sapiesen 

Ms sapies sapieses/is sapies sapiesem/im sapiesew/iw sapiesen/in 

Ml sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Mo sapies/ sapiesis sapies sapiesam sapiesaw sapiesin 

Pb sapies sapieses/is sapies sapiesam sapiesaw sapiesen/in 

Po sapies sapiesis sapies sapiesom/im sapiesow/iw sapiesin 

Pr spies spiesis spies spiesim spiesiw spiesin 

Si sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Tf sapies sapieses/is sapies sapiesem/im sapiesew/iw sapiesen/in 

To sapies sapiesis sapies sapiesim sapiesiw sapiesin 

Ull sapies sapieses/is sapies sapiesom/im sapiesow/iw sapiesen/in 

Va sapies sapiesis sapies sapiesam/im sapiesaw/iw sapiesin 

Vb sapies/ sapieses sapies sapiesam sapiesaw sapiesen 
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2.4.13 Ser
273

 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be se sen siut 

Bi se sen | sien siut | set 

Ca se sen siut | set 

Cp se sien siut 

Co se sen | sien siut 

Fa se sen siut 

Fi se sen siut | set 

Gr se sien siut 

Gu se sien siut 

Ll se sien siut 

Mr se sen siut 

Ma se sen siut | set 

Ms se sien siut 

Ml se sien siut 

Mo se sen | sien siut | set 

Pb se sen | sien siut | set 

Po se sien siut 

Pr se sien siut 

Si se sen | sien siut | set 

Tf se sen siut | set 

To se sien siut 

Ull se sen siut | set 

Va se sen siut 

Vb se sen | sien siut 

 

Imperatiu 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sies sii sim siw siin 

Bi sies sii siem siew siin 

Ca sies sii sim siw siin 

Cp sies sii sim siw siin 

Co sies sii sim siw siin 

Fa sies sii siem siew siin 

Fi sies sii sim siw siin 

Gr sies sii sim siw siin 

Gu sies sii sim siw siin 

Ll sies sii sim siw siin 

Mr sies sii sim siw siin 

Ma sies sii sim siw siin 

Ms sies sii sim siw siin 

Ml sies sii sim siw siin 

Mo sies sii sim siw siin 

Pb sies sii sim siw siin 

Po sies sii sim siw siin 

Pr sies sii sim siw siin 

Si sies sii sim siw siin 

Tf sies sii sim siw siin 

To sies sii sim siw siin 

Ull sies sii sim siw siin 

Va sies sii sim siw siin 

Vb sies sii sim siw siin 

                                                 
273 Pel que fa a les formes de futur i el condicional, en totes les localitats alternen la forma amb tancament de la /e/ en [i] per 

assimilació, amb la forma sense assimilar. A les taules, però, només s’indica la forma amb assimilació. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sok ets es | e som sow son 

Bi sok ets es | e som sow son 

Ca sok ets es | e som sow son 

Cp sok ets es som sow son 

Co sok ets es | e som sow son 

Fa sok ets es som sow son 

Fi sok ets es | e som sow son 

Gr sok ets es som sow son 

Gu sok ets es som sow son 

Ll sok ets es | e som sow son 

Mr sok ets es som sow son 

Ma sok ets es | e som sow son 

Ms sok ets es som sow son 

Ml sok ets es som sow son 

Mo sok ets es | e som sow son 

Pb sok ets es | e som sow son 

Po sok ets es som sow son 

Pr sok ets es som sow son 

Si sok ets es | e som sow son 

Tf sok ets es | e som sow son 

To sok ets es | e som sow son 

Ull sok ets es som sow son 

Va sok ets es som sow son 

Vb sok ets es | e som sow son 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ea eets ea eem eew een 

Bi e eets ee em ew een 

Ca e eets ee eam eaw een 

Cp eo/ eets e eem eew een 

Co e ees | eets ee eem eew een 

Fa e ees | eets e eem eew een 

Fi e eets ee eam eaw een 

Gr e ees | eets ee eam eaw een 

Gu eo/a eets ea eem eew een 

Ll e eets ee eam eaw een 

Mr ee eets ea eem eew een 

Ma ea eets ee eam eaw een 

Ms eo eets e eem eew een 

Ml e eets ee eem eew een 

Mo e ees | eets ee eam eaw een 

Pb e eets ee eam eaw een 

Po e eets e eom/em eow/ew een 

Pr e ees | eets ee eem eew een 

Si e ees | eets ee eem eew een 

Tf eo/a eets ea eem eew een 

To e eets ee eam eaw een 

Ull e eets ee eom/em eow/ew een 

Va ea eets ee eam eaw een 

Vb e eets ee eam eaw een 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sie sias sia sim siw sian 

Bi sie sias sia siem siew sian 

Ca sie sias sia sim siw sian 

Cp sie sias sia sim siw sian 

Co si sias sia sim siw sian 

Fa sie sias sia siem siew sian 

Fi sie sias sia sim siw sian 

Gr sie sias sia sim siw sian 

Gu sie sias sia sim siw sian 

Ll sie sias sia sim siw sian 

Mr sie sias sia sim siw sian 

Ma sie sias sia siem siew sian 

Ms sie sias sia sim siw sian 

Ml sie sias sia sim siw sian 

Mo si sias sia sim siw sian 

Pb si sias sia sim siw sian 

Po sie sias sia sim siw sian 

Pr se sas sa sm sw san 

Si si sias sia sim siw sian 

Tf sie sias sia sim siw sian 

To sie sias sia sim siw sian 

Ull si sias sia sim siw sian 

Va sie sias sia sim siw sian 

Vb sie sias sia sim siw sian 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be siia  siies siia siiem siiew siien 

Bi fo | sii foes | siies foe | siie fom | siim fow | siiw foen | siien 

Ca fo | sii foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 

Cp siio/ siies sii siiem siiew siien 

Co fo | sii foes | siies foe | siie foem | siiem foew | siiew foen | siien 

Fa sii  siies sii siiem siiew siien 

Fi sii  siies siie siiam siiaw siien 

Gr sii  siies siie siiam siiaw siien 

Gu foa | siia foes | siies foa | siia foem | siiem foew | siiew foen | siien 

Ll fo | sii foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 

Mr siie  siies siia siiem siiew siien 

Ma foa | siia foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 

Ms siio siies sii siiem siiew siien 

Ml fo | sii foes | siies foe | siie foem | siiem foew | siiew foen | siien 

Mo fo | sii foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 

Pb fo | sii foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 

Po fo | sii foes | siies fo | sii foom/em 

siiom/em 

foow/ew 

siiow/ew 

foen | siien 

Pr fo | sii foes | siies foe | siie foem | siiem foew | siiew foen | siien 

Si fo | sii foes | siies foe | siie foem | siiem foew | siiew foen | siien 

Tf siio/a  siies siia siiem siiew siien 

To fo | sii siies siie siiam siiaw siien 

Ull fo | sii foes | siies foe | siie foom/em 

siiom/em 

foow/ew 

siiow/ew 

foen | siien 

Va siia  siies siie siiam siiaw siien 

Vb fo | sii foes | siies foe | siie foam | siiam foaw | siiaw foen | siien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sii siis sii sim siw siin 

Bi si/i siis sii siem siew siin 

Ca si/i siis sii sim siw siin 

Cp sii siis sii sim siw siin 

Co sii siis sii sim siw siin 

Fa sii siis sii siem siew siin 

Fi sii siis sii sim siw siin 

Gr sii siis sii sim siw siin 

Gu sii siis sii sim siw siin 

Ll sii siis sii sim siw siin 

Mr sii siis sii sim siw siin 

Ma sia/i siis sii sim siw siin 

Ms sii siis sii sim siw siin 

Ml sii siis sii sim siw siin 

Mo sii siis sii sim siw siin 

Pb sii siis sii sim siw siin 

Po sii siis sii sim siw siin 

Pr sii siis sii sim siw siin 

Si sii siis sii sim siw siin 

Tf sii siis sii sim siw siin 

To sii siis sii sim siw siin 

Ull si/i siis sii sim siw siin 

Va sii siis sii sim siw siin 

Vb sii siis sii sim siw siin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fos  fosis fos fosim fosiw fosin 

Bi fos/ foses/is fos fosm/im fosw/iw fosen/in 

Ca fos/ 

sies/ 

foses 

sieses 

fos 

sies 

fosam 

siesam 

fosaw 

siesaw 

fosen 

siesen 

Cp fos fosis fos fosim fosiw fosin 

Co fos/ 

sies/ 

foses/is  

sieses/is 

fos 

sies 

fosem 

siesem 

fosew 

siesew 

fosen/in 

siesen/in 

Fa fos 

sies 

fosis 

siesis 

fos 

sies 

fosim 

siesim 

fosiw 

siesiw 

fosin 

siesin 

Fi fos 

sies 

foses 

sieses 

fos 

sies 

fosam 

siesam 

fosaw 

siesaw 

fosen 

siesen 

Gr fos foses/is fos fosam fosaw fosen/in 

Gu fos 

sies 

foses 

sieses 

fos 

sies 

fosam 

siesam 

fosaw 

siesaw 

fosen 

siesen 

Ll fos foses fos fosam fosaw fosen 

Mr fos 

sies 

fosis 

siesis 

fos 

sies 

fosim 

siesim 

fosiw 

siesiw 

fosin 

siesin 

Ma fos/a 

sies/a 

foses 

sieses 

fos 

sies 

fosam 

siesam 

fosaw 

siesaw 

fosen 

siesen 

Ms fos foses/is fos  fosem/im  fosew/iw fosen/in 

Ml fos fosis fos  fosim fosiw fosin 

Mo fos/ fosis fos  fosam fosaw fosin 

Pb fos  

sies 

foses/is  

sieses/is 

fos 

sies 

fosam 

siesam 

fosaw 

siesaw 

fosen/in 

siesen/in 

Po fos fosis fos  fosom/im fosew/iw fosin 

Pr fos  

sies 

fosis 

siesis 

fos 

sies 

fosim 

siesim 

fosiw 

siesiw 

fosin 

siesin 

Si fos  

sies 

fosis 

siesis 

fos 

sies 

fosim 

siesim 

fosiw 

siesiw 

fosin 

siesin 

Tf fos  

sies 

foses/is 

 sieses/is 

fos 

sies 

fosem/im 

siesem/im 

fosew/iw 

siesew/iw 

fosen/in 

siesen/in 

To fos fosis fos  fosim fosiw fosin 

Ull fos fosets fos  fosom/im fosow/iw fosen/in 

Va fos  

sies 

fosis 

siesis 

fos 

sies 

fosam/im 

siesam/im 

fosaw/iw 

siesaw/iw 

fosin 

siesin 

Vb fos/ foses fos fosam fosaw fosen 
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2.4.14 Treure 
 Infinitiu

274
 Gerundi Participi 

Be tawe | twe tejen tet 

Bi twe tejen tet 

Ca tawe | twe tejen tet 

Cp tawe | twe tejen tet 

Co tawe | twe tejen tet 

Fa tawe | twe tejen tet 

Fi twe tejen tet 

Gr twe tejen tet 

Gu tawe | twe tejen tet 

Ll tawe | twe tejen tet 

Mr tawe | twe tejen tet 

Ma tawe | twe tejen tet 

Ms tawe | twe tejen tet 

Ml twe tejen tet 

Mo twe tejen tet 

Pb tawe | twe tejen tet 

Po tawe | twe tejen tet 

Pr twe tjen tet 

Si twe tejen tet 

Tf tawe | twe tejen tet 

To twe tejen tet 

Ull twe tejen tet 

Va twe tejen tet 

Vb twe tejen tet 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tw ti tem tew tin 

Bi tw ti teem teew tin 

Ca tw ti tem tew tin 

Cp tw ti tem tew tin 

Co tw ti tem tew tin 

Fa tw ti teem teew tin 

Fi tw ti tem tew tin 

Gr tw ti tem tew tin 

Gu tw ti tem tew tin 

Ll tw ti tem tew tin 

Mr tw ti tem tew tin 

Ma tw ti tem tew tin 

Ms tw ti tem tew tin 

Ml tw ti tem tew tin 

Mo tw ti tem tew tin 

Pb tw ti tem tew tin 

Po tw ti tem tew tin 

Pr tw ti tm tw tin 

Si tw ti tem tew tin 

Tf tw ti tem tew tin 

To tw ti tem tew tin 

Ull tw ti tem tew tin 

Va tw ti tem tew tin 

Vb tw ti tem tew tin 

                                                 
274 Per a fer els quadres verbals més intel·ligibles, les variants treure i traure només s’inclouen en la columna dels 

infinitius, a la resta del paradigma només s’inclouen les variants en e als pobles on conviuen amb les formes en a. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tk tws tw tejm tejw twen 

Bi tk tws tw tejem tejew twen 

Ca tk tws tw tejm tejw twen 

Cp tk tws tw tejm tejw twen 

Co tk tws tw tejm tejw twen 

Fa tk tws tw tejem tejew twen 

Fi tk tws tw tejm tejw twen 

Gr tk tws tw tejm tejw twen 

Gu tk tws tw tejm tejw twen 

Ll tk tws tw tejm tejw twen 

Mr tk tws tw tejm tejw twen 

Ma tk tws tw tejm tejw twen 

Ms tk tws tw tejm tejw twen 

Ml tk tws tw tejm tejw twen 

Mo tk tws tw tejm tejw twen 

Pb tk tws tw tejm tejw twen 

Po tk tws tw tejm tejw twen 

Pr tk tws tw tjm tjw twen 

Si tk tws tw tejm tejw twen 

Tf tk tws tw tejm tejw twen 

To tk tws tw tejm tejw twen 

Ull tk tws tw tejm tejw twen 

Va tk tws tw tejm tejw twen 

Vb tk tws tw tejm tejw twen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be teja tejes teja tejem tejew tejen 

Bi tej tejes teje tejm tejw tejen 

Ca tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Cp tejo/ tejes tej tejem tejew tejen 

Co tej tejes teje tejem tejew tejen 

Fa tej tejes tej tejem tejew tejen 

Fi tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Gr tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Gu tejo/a tejes teja tejem tejew tejen 

Ll tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Mr teje tejes teja tejem tejew tejen 

Ma teja tejes teje tejam tejaw tejen 

Ms tejo tejes tej tejem tejew tejen 

Ml tej tejes teje tejem tejew tejen 

Mo tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Pb tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Po tej tejes tej tejom/em tejow/ew tejen 

Pr tj tjes tje tjem tjew tjen 

Si tej tejes teje tejem tejew tejen 

Tf tejo/a tejes teja tejem tejew tejen 

To tej tejes teje tejam tejaw tejen 

Ull tej tejes teje tejom/em tejow/ew tejen 

Va teja tejes teje tejam tejaw tejen 

Vb tej tejes teje tejam tejaw tejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Bi tewe tewas tewa tewem tewew tewan 

Ca tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Cp tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Co tew tewas tewa tewm teww tewan 

Fa tewe tewas tewa tewem tewew tewan 

Fi tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Gr tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Gu tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Ll tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Mr tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Ma tewe tewas tewa tewem tewew tewan 

Ms tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Ml tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Mo tew tewas tewa tewm teww tewan 

Pb tew tewas tewa tewm teww tewan 

Po tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Pr twe twas twa twm tww twan 

Si tew tewas tewa tewm teww tewan 

Tf tewe tewas tewa tewm teww tewan 

To tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Ull tew tewas tewa tewm teww tewan 

Va tewe tewas tewa tewm teww tewan 

Vb tewe tewas tewa tewm teww tewan 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tewia tewies tewia tewiem tewiew tewien 

Bi tewi tewies tewie tewim tewiw tewien 

Ca tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Cp tewio/ tewies tewi tewiem tewiew tewien 

Co tewi tewies tewie tewiem tewiew tewien 

Fa tewi tewies tewi tewiem tewiew tewien 

Fi tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Gr tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Gu tewio/a tewies tewia tewiem tewiew tewien 

Ll tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Mr tewie tewies tewia tewiem tewiew tewien 

Ma tewia tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Ms tewio tewies tewi tewiem tewiew tewien 

Ml tewi tewies tewie tewiem tewiew tewien 

Mo tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Pb tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Po tewi tewies tewi tewiom/em tewiow/ew tewien 

Pr twi twies twie twiem twiew twien 

Si tewi tewies tewie tewiem tewiew tewien 

Tf tewio/a tewies tewia tewiem tewiew tewien 

To tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Ull tewi tewies tewie tewiom/em tewiow/ew tewien 

Va tewia tewies tewie tewiam tewiaw tewien 

Vb tewi tewies tewie tewiam tewiaw tewien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ti tis ti tem tew tin 

Bi t/i tis ti teem teew tin 

Ca t/i tis ti tem tew tin 

Cp ti tis ti tem tew tin 

Co ti tis ti tem tew tin 

Fa ti tis ti teem teew tin 

Fi ti tis ti tem tew tin 

Gr ti tis ti tem tew tin 

Gu ti tis ti tem tew tin 

Ll ti tis ti tem tew tin 

Mr ti tis ti tem tew tin 

Ma ta/i tis ti tem tew tin 

Ms ti tis ti tem tew tin 

Ml ti tis ti tem tew tin 

Mo ti tis ti tem tew tin 

Pb ti tis ti tem tew tin 

Po ti tis ti tem tew tin 

Pr ti tis ti tm tw tin 

Si ti tis ti tem tew tin 

Tf ti tis ti tem tew tin 

To ti tis ti tem tew tin 

Ull t/i tis ti tem tew tin 

Va ti tis ti tem tew tin 

Vb ti tis ti tem tew tin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Bi tees/ teeses/is tees teesm/im teesw/iw teesen/in 

Ca tees/ teeses tees teesam teesaw teesen 

Cp tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Co tees/ teeses/is tees teesem teesew teesen/in 

Fa tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Fi tees teeses tees teesam teesaw teesen 

Gr tees teeses/is tees teesam teesaw teesen/in 

Gu tees teeses tees teesem teesew teesen 

Ll tees teeses tees teesam teesaw teesen 

Mr tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Ma tees/a teeses tees teesam teesaw teesen 

Ms tees teeses/is tees teesem/im teesew/iw teesen/in 

Ml tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Mo tees/ teesis tees teesam teesaw teesin 

Pb tees teeses/is tees teesam teesaw teesen/in 

Po tees teesis tees teesom/im teesow/iw teesin 

Pr tes tesis tes tesim tesiw tesin 

Si tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Tf tees teeses/is tees teesem/im teesew/iw teesen/in 

To tees teesis tees teesim teesiw teesin 

Ull tees teeses/is tees teesom/im teesow/iw teesen/in 

Va tees teesis tees teesam/im teesaw/iw teesin 

Vb tees/ teeses tees teesam teesaw teesen 
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2.4.15 Veure 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be bwe bejen bis(t) 

Bi bwe bejen bis(t) 

Ca bwe bejen bis(t) 

Cp bwe be(j)en bis(t) 

Co bwe bejen bis(t) 

Fa bewe bejen bis(t) 

Fi bwe bejen bis(t) 

Gr bwe bejen bis(t) 

Gu bwe be(j)en bis(t) 

Ll bwe bejen bis(t) 

Mr bwe be(j)en bis(t) 

Ma bwe bejen bis(t) 

Ms bwe be(j)en bis(t) 

Ml bwe be(j)en bis(t) 

Mo bwe bejen bis(t) 

Pb bwe bejen bis(t) 

Po bwe bejen bis(t) 

Pr bwe bjen bis(t) 

Si bwe bejen bis(t) 

Tf bwe bejen bis(t) 

To bwe bejen bis(t) 

Ull bwe bejen bis(t) 

Va bwe bejen bis(t) 

Vb bwe bejen bis(t) 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Bi bw bji bejem bejew bjin 

Ca bw bji bejm bejw bjin 

Cp bw bji bejm bejw bjin 

Co bw bji bejm bejw bjin 

Fa bew beji | bji bejem bejew bejin | bjin 

Fi bw bji bejm bejw bjin 

Gr bw bji bejm bejw bjin 

Gu bw bji bejm bejw bjin 

Ll bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Mr bw bji bejm bejw bjin 

Ma bw bji bejm bejw bjin 

Ms bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Ml bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Mo bw bji bejm bejw bjin 

Pb bw bji bejm bejw bjin 

Po bw bji bejm bejw bjin 

Pr bw bji | bji bjm bjw bjin | bjin 

Si bw bji bejm bejw bjin 

Tf bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

To bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Ull bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Va bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Vb bw bji | bji bejm bejw bjin | bjin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bj | bt | bjk bws bw bejm bejw bwen 

Bi bj | bt | bk bws bw bejem bejew bwen 

Ca bk bws bw bejm bejw bwen 

Cp bk | bt bws bw be(j)m be(j)w bwen 

Co bj | bt | bk bws bw bejm bejw bwen 

Fa bet | bek bews bew bejem bejew bewen 

Fi bk bws bw bejm bejw bwen 

Gr bt bws bw bejm bejw bwen 

Gu bk | bt | bjk bws bw be(j)m be(j)w bwen 

Ll bk | bt bws bw bejm bejw bwen 

Mr bk | bt bws bw be(j)m be(j)w bwen 

Ma bk | bj bws bw bejm bejw bwen 

Ms bj | bt bws bw be(j)m be(j)w bwen 

Ml bt bws bw be(j)m be(j)w bwen 

Mo bj | bt | bk bws bw bejm bejw bwen 

Pb bj | bt bws bw bejm bejw bwen 

Po bj | bt bws bw bejm bejw bwen 

Pr bj bws bw bjm bjw bwen 

Si bj bws bw bejm bejw bwen 

Tf bk | bt bws bw bejm bejw bwen 

To bk | bt bws bw bejm bejw bwen 

Ull bk bws bw bejm bejw bwen 

Va bk | bj bws bw bejm bejw bwen 

Vb bk | bt bws bw bejm bejw bwen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be beja bejes beja bejem bejew bejen 

Bi bej bejes beje bejm bejw bejen 

Ca bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Cp be(j)o/ be(j)es be(j) be(j)em be(j)ew be(j)en 

Co bej bejes beje bejem bejew bejen 

Fa bej bejes bej bejem bejew bejen 

Fi bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Gr bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Gu be(j)o/a be(j)es be(j)a be(j)em be(j)ew be(j)en 

Ll bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Mr be(j)e be(j)es be(j)a be(j)em be(j)ew be(j)en 

Ma beja bejes beje bejam bejaw bejen 

Ms be(j)o be(j)es be(j) be(j)em be(j)ew be(j)en 

Ml be(j) be(j)es be(j)e be(j)em be(j)ew be(j)en 

Mo bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Pb bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Po bej bejes bej bejom/em bejow/ew bejen 

Pr bj bjes bje bjem bjew bjen 

Si bej bejes beje bejem bejew bejen 

Tf bejo/a bejes beja bejem bejew bejen 

To bej bejes beje bejam bejaw bejen 

Ull bej bejes beje bejom/em bejow/ew bejen 

Va beja bejes beje bejam bejaw bejen 

Vb bej bejes beje bejam bejaw bejen 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Bi bewe bewas bewa bewem bewew bewan 

Ca bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Cp bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Co bew bewas bewa bewm beww bewan 

Fa bewe bewas bewa bewem bewew bewan 

Fi bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Gr bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Gu bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Ll bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Mr bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Ma bewe bewas bewa bewem bewew bewan 

Ms bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Ml bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Mo bew bewas bewa bewm beww bewan 

Pb bew bewas bewa bewm beww bewan 

Po bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Pr bwe bwas bwa bwm bww bwan 

Si bew bewas bewa bewm beww bewan 

Tf bewe bewas bewa bewm beww bewan 

To bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Ull bew bewas bewa bewm beww bewan 

Va bewe bewas bewa bewm beww bewan 

Vb bewe bewas bewa bewm beww bewan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bewia bewies bewia bewiem bewiew bewien 

Bi bewi bewies bewie bewim bewiw bewien 

Ca bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Cp bewio/ bewies bewi bewiem bewiew bewien 

Co bewi bewies bewie bewiem bewiew bewien 

Fa bewi bewies bewi bewiem bewiew bewien 

Fi bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Gr bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Gu bewio/a bewies bewia bewiem bewiew bewien 

Ll bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Mr bewie bewies bewia bewiem bewiew bewien 

Ma bewia bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Ms bewio bewies bewi bewiem bewiew bewien 

Ml bewi bewies bewie bewiem bewiew bewien 

Mo bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Pb bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Po bewi bewies bewi bewiom/em bewiow/ew bewien 

Pr bwi bwies bwie bwiem bwiew bwien 

Si bewi bewies bewie bewiem bewiew bewien 

Tf bewio/a bewies bewia bewiem bewiew bewien 

To bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Ull bewi bewies bewie bewiom/em bewiow/ew bewien 

Va bewia bewies bewie bewiam bewiaw bewien 

Vb bewi bewies bewie bewiam bewiaw bewien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Bi bj/i bjis bji bejem bejew bjin 

Ca bj/i bjis bji bejm bejw bjin 

Cp bji bjis bji bejm bejw bjin 

Co bji bjis bji bejm bejw bjin 

Fa bji | bji bjis | bjis bji | bji bejem bejew bjin | bjin 

Fi bji bjis bji bejm bejw bjin 

Gr bji bjis bji bejm bejw bjin 

Gu bji bjis bji bejm bejw bjin 

Ll bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Mr bji bjis bji bejm bejw bjin 

Ma bja/i bjis bji bejm bejw bjin 

Ms bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Ml bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Mo bji bjis bji bejm bejw bjin 

Pb bji bjis bji bejm bejw bjin 

Po bji bjis bji bejm bejw bjin 

Pr bji | bji bjis | bjis bji | bji bjm bjw bjin | bjin 

Si bji bjis bji bejm bejw bjin 

Tf bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

To bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Ull bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Va bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 

Vb bji | bji bjis | bjis bji | bji bejm bejw bjin | bjin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bejes 

bejes 

bejesis 

bejesis 

bejes 

bejes 

bejesim 

bejesim 

bejesiw 

bejesiw 

bejesin 

bejesin 

Bi bejes/ bejeses/is bejes bejesm/im bejesw/iw bejesen/in 

Ca bejes/ bejeses bejes bejesam bejesaw bejesen 

Cp bejes bejesis bejes bejesim bejesiw bejesin 

Co bejes/ bejeses/is bejes bejesem bejesew bejesen/in 

Fa bejes 

bejes 

bejesis 

bejesis 

bejes 

bejes 

bejesim 

bejesim 

bejesiw 

bejesiw 

bejesin 

bejesin 

Fi bejes bejeses bejes bejesam bejesaw bejesen 

Gr bejes bejeses/is bejes bejesam bejesaw bejesen/in 

Gu bejes bejeses bejes bejesem bejesew bejesen 

Ll bejes 

bejes 

bejeses 

bejeses 

bejes 

bejes 

bejesam 

bejesam 

bejesaw 

bejesaw 

bejesen 

bejesen 

Mr bejes bejesis bejes bejesim bejesiw bejesin 

Ma bejes/a bejeses bejes bejesam bejesaw bejesen 

Ms bejes 

bejes 

bejeses/is 

bejeses/is 

bejes 

bejes 

bejesem/im 

bejesem/im 

bejesew/iw 

bejesew/iw 

bejesen/in 

bejesen/in 

Ml bejes 

bejes 

bejesis 

bejesis 

bejes 

bejes 

bejesim 

bejesim 

bejesiw 

bejesiw 

bejesin 

bejesin 

Mo bejes/ bejesis bejes bejesam bejesaw bejesin 

Pb bejes bejeses/is bejes bejesam bejesaw bejesen/in 

Po bejes bejesis bejes bejesom/im bejesow/iw bejesin 

Pr bjes 

bjes 

bjesis 

bjesis 

bjes 

bjes 

bjesim 

bjesim 

bjesiw 

bjesiw 

bjesin 

bjesin 

Si bejes bejesis bejes bejesim bejesiw bejesin 

Tf bejes 

bejes 

bejeses/is 

bejeses/is 

bejes 

bejes 

bejesem/im 

bejesem/im 

bejesew/iw 

bejesew/iw 

bejesen/in 

bejesen/in 

To bejes 

bejes 

bejesis 

bejesis 

bejes 

bejes 

bejesim 

bejesim 

bejesiw 

bejesiw 

bejesin 

bejesin 

Ull bejes 

bejes 

bejeses/is 

bejeses/is 

bejes 

bejes 

bejesom/im 

bejesom/im 

bejesow/iw 

bejesow/iw 

bejesen/in 

bejesen/in 

Va bejes 

bejes 

bejesis 

bejesis 

bejes 

bejes 

bejesam/im 

bejesam/im 

bejesaw/iw 

bejesaw/iw 

bejesin 

bejesin 

Vb bejes/ 

bejes/ 

bejeses 

bejeses 

bejes 

bejes 

bejesam 

bejesam 

bejesaw 

bejesaw 

bejesen 

bejesen 
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2.4.16 Voler 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be bu bun buut 

Bi bue buen buut 

Ca bu bun buut 

Cp bu bun buut 

Co bu bun buut 

Fa bue buen buut 

Fi bu bun buut 

Gr bu bun buut 

Gu bu bun buut 

Ll bu bun buut 

Mr bu bun bout 

Ma bu bun bout 

Ms bu bun buut 

Ml bu bun buut 

Mo bu bun buut 

Pb bu bun buut 

Po bu bun buut 

Pr bu bun buut 

Si bu bun buut 

Tf bu bun buut 

To bu bun buut 

Ull bu bun buut 

Va bu bun buut 

Vb bu bun buut 

 

 

Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bu bs b  bom bow ben 

Bi bu | buj bs b  boem boew ben 

Ca bu bs b  bom bow ben 

Cp bu bs b  bom bow ben 

Co bu | buj bs b  bom bow ben 

Fa bu bs b  boem boew ben 

Fi bu bs b  bom bow ben 

Gr bu bs b  bom bow ben 

Gu bu bs b  bom bow ben 

Ll bu bs b  bom bow ben 

Mr bu | buj bs b  bom bow ben 

Ma bu bs b  bom bow ben 

Ms bu bs b  bom bow ben 

Ml bu | buj bs b  bom bow ben 

Mo bu bs b  bom bow ben 

Pb bu | buj bs b  bom bow ben 

Po bu bs b  bom bow ben 

Pr bu | buj bs b  bum buw ben 

Si bu | buj bs b  bom bow ben 

Tf bu | buj bs b  bom bow ben 

To bu bs b  bom bow ben 

Ull bu | buj bs b  bom bow ben 

Va bu | buj bs b  bom bow ben 

Vb bu | buj bs b  bom bow ben 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                211 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be boia boies boia  boiem boiew boien 

Bi bui buies buie  buim buiw buien 

Ca boi boies boie  boiam boiaw boien 

Cp bui boies boi  boiem boiew boien 

Co boi boies boie  boiem boiew boien 

Fa bui buies bui  buiem buiew buien 

Fi bui buies buie  buiam buiaw buien 

Gr boi boies boie  boiam boiaw boien 

Gu boia boies boia  boiem boiew boien 

Ll bui buies buie  buiam buiaw buien 

Mr boie boies boia  boiem boiew boien 

Ma boia boies boie  boiam boiaw boien 

Ms buio buies bui  buiem buiew buien 

Ml boi boies boie  boiem boiew boien 

Mo bui buies buie  buiam buiaw buien 

Pb bui buies buie  buiam buiaw buien 

Po bui buies bui  buiom/em buiow/ew buien 

Pr bui buies buie  buiem buiew buien 

Si bui buies buie  buiem buiew buien 

Tf buia buies buia  buiem buiew buien 

To bui buies buie  buiam buiaw buien 

Ull bui buies buie  buiom/em buiow/ew buien 

Va boia boies boie  boiam boiaw boien 

Vb boi boies boie  boiam boiaw boien 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Bi bode bodas boda bodem bodew  bodan 

Ca bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Cp bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Co bod bodas boda bodm bodw  bodan 

Fa bode bodas boda bodem bodew  bodan 

Fi bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Gr bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Gu bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Ll bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Mr bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Ma bode bodas boda bodem bodew  bodan 

Ms bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Ml bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Mo bod bodas boda bodm bodw  bodan 

Pb bod bodas boda bodm bodw  bodan 

Po bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Pr bude budas buda budm budw  budan 

Si bod bodas boda bodm bodw  bodan 

Tf bode bodas boda bodm bodw  bodan 

To bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Ull bod bodas boda bodm bodw  bodan 

Va bode bodas boda bodm bodw  bodan 

Vb bode bodas boda bodm bodw  bodan 
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Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be budia budies budia budiem budiew budien 

Bi budi budies budie budim budiw budien 

Ca budi budies budie budiam budiaw budien 

Cp budio/ budies budi budiem budiew budien 

Co bodi bodies bodie bodiem bodiew bodien 

Fa budi budies budi budiem budiew budien 

Fi budi budies budie budiam budiaw budien 

Gr budi budies budie budiam budiaw budien 

Gu budia budies budia budiem budiew budien 

Ll budi budies budie budiam budiaw budien 

Mr bodie bodies bodia bodiem bodiew bodien 

Ma budia budies budie budiam budiaw budien 

Ms budio budies budi budiem budiew budien 

Ml bodi bodies bodie bodiem bodiew bodien 

Mo budi budies budie budiam budiaw budien 

Pb budi budies budie budiam budiaw budien 

Po budi budies budi budiom/em budiow/ew budien 

Pr budi budies budie budiem budiew budien 

Si budi budies budie budiem budiew budien 

Tf bodia bodies bodia bodiem bodiew bodien 

To budi budies budie budiam budiaw budien 

Ull bodi bodies bodie bodiom/em bodiow/ew bodien 

Va bodia bodies bodie bodiam bodiaw bodien 

Vb budi budies budie budiam budiaw budien 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bui buis bui bum buw buin 

Bi bu/i buis bui buem buew buin 

Ca bu/i buis bui bum buw buin 

Cp bui buis bui bum buw buin 

Co bu/i buis bui bum buw buin 

Fa bui buis bui buem buew buin 

Fi bui buis bui bum buw buin 

Gr bui buis bui bum buw buin 

Gu bui buis bui bum buw buin 

Ll bui buis bui bum buw buin 

Mr bui buis bui bum buw buin 

Ma bua/i buis bui bum buw buin 

Ms bui buis bui bum buw buin 

Ml bui buis bui bum buw buin 

Mo bui buis bui bum buw buin 

Pb bui buis bui bum buw buin 

Po bui buis bui bum buw buin 

Pr bui buis bui bum buw buin 

Si bui buis bui bum buw buin 

Tf bui buis bui bum buw buin 

To bui buis bui bum buw buin 

Ull bu/i buis bui bum buw buin 

Va bui buis bui bum buw buin 

Vb bui buis bui bum buw buin 
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Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Bi bues/ bueses/is bues buesm/im buesw/iw buesen/in 

Ca bues/ buesis bues buesam buesaw buesin 

Cp bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Co bues/ bueses/is bues buesem buesew buesen/in 

Fa bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Fi bues bueses bues buesam buesaw buesen 

Gr bues bueses/is bues buesam buesaw buesen/in 

Gu bues bueses bues buesem buesew buesen 

Ll bues bueses bues buesam buesaw buesen 

Mr bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Ma bues/a bueses bues buesam buesaw buesen 

Ms bues bueses/is bues buesem/im buesew/iw buesen/in 

Ml bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Mo bues/ buesis bues buesam buesaw buesin 

Pb bues bueses/is bues buesam buesaw buesen/in 

Po bues buesis bues buesom/im buesow/iw buesin 

Pr bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Si bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Tf bues bueses/is bues buesem/im buesew/iw buesen/in 

To bues buesis bues buesim buesiw buesin 

Ull bues bueses/is bues buesom/im buesow/iw buesen/in 

Va bues buesis bues buesam/im buesaw/iw buesin 

Vb bues/ bueses bues buesam buesaw buesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



214                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

2.5 VERBS DEL III GRUP 

2.5.1 Bullir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be bui buin buit 

Bi bui buin buit 

Ca bui buin buit 

Cp bui buin buit 

Co bui buin buit 

Fa bui buin buit 

Fi bui buin buit 

Gr bui buin buit 

Gu bui buin buit 

Ll bui buin buit 

Mr bui buin buit 

Ma bui buin buit 

Ms bui buin buit 

Ml bui buin buit 

Mo bui buin buit 

Pb bui buin buit 

Po bui buin buit 

Pr bui buin buit 

Si bui buin buit 

Tf bui buin buit 

To bui buin buit 

Ull bui buin buit 

Va bui buin buit 

Vb bui buin buit 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bu bui buim buiw buin 

Bi bu bui buim buiw buin 

Ca bu bui buim buiw buin 

Cp bu bui buim buiw buin 

Co bu bui buim buiw buin 

Fa bu bui buim buiw buin 

Fi bu bui buim buiw buin 

Gr bu bui buim buiw buin 

Gu bu bui buim buiw buin 

Ll bu bui buim buiw buin 

Mr bu bui buim buiw buin 

Ma bu bui buim buiw buin 

Ms bu bui buim buiw buin 

Ml bu bui buim buiw buin 

Mo bu bui buim buiw buin 

Pb bu bui buim buiw buin 

Po bu bui buim buiw buin 

Pr bu bui buim buiw buin 

Si bu bui buim buiw buin 

Tf bu bui buim buiw buin 

To bu bui buim buiw buin 

Ull bu bui buim buiw buin 

Va bu bui buim buiw buin 

Vb bu bui buim buiw buin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be buo bues bu buim buiw buen 

Bi buo but bu buim buiw buen 

Ca buo but bu buim buiw buen 

Cp buo bues bu buim buiw buen 

Co buo bues bu buim buiw buen 

Fa buo but bu buim buiw buen 

Fi buo but bu buim buiw buen 

Gr buo but bu buim buiw buen 

Gu buo bues bu buim buiw buen 

Ll buo but bu buim buiw buen 

Mr buo bues bu buim buiw buen 

Ma buo but bu buim buiw buen 

Ms buo bues bu buim buiw buen 

Ml buo bues bu buim buiw buen 

Mo buo but bu buim buiw buen 

Pb buo but | bues bu buim buiw buen 

Po buo but bu buim buiw buen 

Pr buu but bu buim buiw buen 

Si buo but bu buim buiw buen 

Tf buo but bu buim buiw buen 

To buo bues bu buim buiw buen 

Ull buo but bu buim buiw buen 

Va buo but bu buim buiw buen 

Vb buo but | bues bu buim buiw buen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be buia buies buia  buiem buiew buien 

Bi bui buies buie  buim buiw buien 

Ca bui buies buie  buiam buiaw buien 

Cp buio/ buies bui  buiem buiew buien 

Co bui buies buie  buiem buiew buien 

Fa bui buies bui  buiem buiew buien 

Fi bui buies buie  buiam buiaw buien 

Gr bui buies buie  buiam buiaw buien 

Gu buio/a buies buia  buiem buiew buien 

Ll bui buies buie  buiam buiaw buien 

Mr buie buies buia  buiem buiew buien 

Ma buia buies buie  buiam buiaw buien 

Ms buio buies bui  buiem buiew buien 

Ml bui buies buie  buiem buiew buien 

Mo bui buies buie  buiam buiaw buien 

Pb bui buies buie  buiam buiaw buien 

Po bui buies bui  buiom/em buiow/ew buien 

Pr bui buies buie  buiem buiew buien 

Si bui buies buie  buiem buiew buien 

Tf buio/a buies buia  buiem buiew buien 

To bui buies buie  buiam buiaw buien 

Ull bui buies buie  buiom/em buiow/ew buien 

Va buia buies buie  buiam buiaw buien 

Vb bui buies buie  buiam buiaw buien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be buie buias buia buim buiw  buian 

Bi buie buias buia buiem buiew  buian 

Ca buie buias buia buim buiw  buian 

Cp buie buias buia buim buiw  buian 

Co bui buias buia buim buiw  buian 

Fa buie buias buia buiem buiew  buian 

Fi buie buias buia buim buiw  buian 

Gr buie buias buia buim buiw  buian 

Gu buie buias buia buim buiw  buian 

Ll buie buias buia buim buiw  buian 

Mr buie buias buia buim buiw  buian 

Ma buie buias buia buiem buiew  buian 

Ms buie buias buia buim buiw  buian 

Ml buie buias buia buim buiw  buian 

Mo bui buias buia buim buiw  buian 

Pb bui buias buia buim buiw  buian 

Po buie buias buia buim buiw  buian 

Pr buie buias buia buim buiw  buian 

Si bui buias buia buim buiw  buian 

Tf buie buias buia buim buiw  buian 

To buie buias buia buim buiw  buian 

Ull bui buias buia buim buiw  buian 

Va buie buias buia buim buiw  buian 

Vb buie buias buia buim buiw  buian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be buiia buiies buiia buiiem buiiew buiien 

Bi buii buiies buiie buiim buiiw buiien 

Ca buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Cp buiio/ buiies buii buiiem buiiew buiien 

Co buii buiies buiie buiiem buiiew buiien 

Fa buii buiies buii buiiem buiiew buiien 

Fi buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Gr buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Gu buiio/a buiies buiia buiiem buiiew buiien 

Ll buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Mr buiie buiies buiia buiiem buiiew buiien 

Ma buiia buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Ms buiio buiies buii buiiem buiiew buiien 

Ml buii buiies buiie buiiem buiiew buiien 

Mo buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Pb buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Po buii buiies buii buiiom/em buiiow/ew buiien 

Pr buii buiies buiie buiiem buiiew buiien 

Si buii buiies buiie buiiem buiiew buiien 

Tf buiio/a buiies buiia buiiem buiiew buiien 

To buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Ull buii buiies buiie buiiom/em buiiow/ew buiien 

Va buiia buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

Vb buii buiies buiie buiiam buiiaw buiien 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                217 

 

 

Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bui buis bui buim buiw buin 

Bi bu/i buis bui buim buiw buin 

Ca bu/i buis bui buim buiw buin 

Cp bui buis bui buim buiw buin 

Co bui buis bui buim buiw buin 

Fa bui buis bui buim buiw buin 

Fi bui buis bui buim buiw buin 

Gr bui buis bui buim buiw buin 

Gu bui buis bui buim buiw buin 

Ll bui buis bui buim buiw buin 

Mr bui buis bui buim buiw buin 

Ma bua/i buis bui buim buiw buin 

Ms bui buis bui buim buiw buin 

Ml bui buis bui buim buiw buin 

Mo bui buis bui buim buiw buin 

Pb bui buis bui buim buiw buin 

Po bui buis bui buim buiw buin 

Pr bui buis bui buim buiw buin 

Si bui buis bui buim buiw buin 

Tf bui buis bui buim buiw buin 

To bui buis bui buim buiw buin 

Ull bu/i buis bui buim buiw buin 

Va bui buis bui buim buiw buin 

Vb bui buis bui buim buiw buin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Bi buis/ buises/is buis buism/im buisw/iw buisen/in 

Ca buis/ buises buis buisam buisaw buisen 

Cp buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Co buies/ buieses/is buies buiesem buiesew buiesen/in 

Fa buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Fi buis buises buis buisam buisaw buisen 

Gr buis buises/is buis buisam buisaw buisen/in 

Gu buis buises buis buisem buisew buisen 

Ll buis buises buis buisam buisaw buisen 

Mr buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Ma buis/a buises buis buisam buisaw buisen 

Ms buies buieses/is buies buiesem/im buiesew/iw buiesen/in 

Ml buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Mo buis/ buisis buis buisam buisaw buisin 

Pb buis buises/is buis buisam buisaw buisen/in 

Po buies buiesis buies buiesom/im buiesow/iw buiesin 

Pr buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Si buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Tf buis buises/is buis buisem/im buisew/iw buisen/in 

To buis buisis buis buisim buisiw buisin 

Ull buis buises/is buis buisom/im buisow/iw buisen/in 

Va buis buisis buis buisam/im buisaw/iw buisin 

Vb buis/ buises buis buisam buisaw buisen 
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2.5.2 Collir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kui kuin kuit 

Bi kui kuin kuit 

Ca kui kuin kuit 

Cp kui kuin kuit 

Co kui kuin kuit 

Fa kui kuin kuit 

Fi kui kuin kuit 

Gr kui kuin kuit 

Gu kui kuin kuit 

Ll kui kuin kuit 

Mr kui kuin kuit 

Ma kui kuin kuit 

Ms kui kuin kuit 

Ml kui kuin kuit 

Mo kui kuin kuit 

Pb kui kuin kuit 

Po kui kuin kuit 

Pr kui kuin kuit 

Si kui kuin kuit 

Tf kui kuin kuit 

To kui kuin kuit 

Ull kui kuin kuit 

Va kui kuin kuit 

Vb kui kuin kuit 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ku kui kuim kuiw kuin 

Bi ku kui kuim kuiw kuin 

Ca ku kui kuim kuiw kuin 

Cp ku kui kuim kuiw kuin 

Co ku kui kuim kuiw kuin 

Fa ku kui kuim kuiw kuin 

Fi ku kui kuim kuiw kuin 

Gr ku kui kuim kuiw kuin 

Gu ku kui kuim kuiw kuin 

Ll ku kui kuim kuiw kuin 

Mr ku kui kuim kuiw kuin 

Ma ku kui kuim kuiw kuin 

Ms ku kui kuim kuiw kuin 

Ml ku kui kuim kuiw kuin 

Mo ku kui kuim kuiw kuin 

Pb ku kui kuim kuiw kuin 

Po ku kui kuim kuiw kuin 

Pr ku kui kuim kuiw kuin 

Si ku kui kuim kuiw kuin 

Tf ku kui kuim kuiw kuin 

To ku kui kuim kuiw kuin 

Ull ku kui kuim kuiw kuin 

Va ku kui kuim kuiw kuin 

Vb ku kui kuim kuiw kuin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuo kues ku kuim kuiw kuen 

Bi kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Ca kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Cp kuo kues ku kuim kuiw kuen 

Co kuo kues ku kuim kuiw kuen 

Fa kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Fi kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Gr kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Gu kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Ll kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Mr kuo kues ku kuim kuiw kuen 

Ma kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Ms kuo kues ku kuim kuiw kuen 

Ml kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Mo kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Pb kuo kut | kues ku kuim kuiw kuen 

Po kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Pr kuu kues ku kuim kuiw kuen 

Si kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Tf kuo kues ku kuim kuiw kuen 

To kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Ull kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Va kuo kut ku kuim kuiw kuen 

Vb kuo kut ku kuim kuiw kuen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuia kuies kuia kuiem kuiew kuien 

Bi kui kuies kuie  kuim kuiw kuien 

Ca kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Cp kuio/ kuies kui kuiem kuiew kuien 

Co kui kuies kuie  kuiem kuiew kuien 

Fa kui kuies kui  kuiem kuiew kuien 

Fi kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Gr kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Gu kuio/a kuies kuia kuiem kuiew kuien 

Ll kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Mr kuie kuies kuia kuiem kuiew kuien 

Ma kuia kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Ms kuio kuies kui kuiem kuiew kuien 

Ml kui kuies kuie  kuiem kuiew kuien 

Mo kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Pb kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Po kui kuies kui  kuiom/em kuiow/ew kuien 

Pr kui kuies kuie  kuiem kuiew kuien 

Si kui kuies kuie  kuiem kuiew kuien 

Tf kuio/a kuies kuia kuiem kuiew kuien 

To kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Ull kui kuies kuie  kuiom/em kuiow/ew kuien 

Va kuia kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 

Vb kui kuies kuie  kuiam kuiaw kuien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Bi kuie kuias kuia kuiem kuiew  kuian 

Ca kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Cp kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Co kui kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Fa kuie kuias kuia kuiem kuiew  kuian 

Fi kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Gr kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Gu kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Ll kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Mr kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Ma kuie kuias kuia kuiem kuiew  kuian 

Ms kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Ml kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Mo kui kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Pb kui kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Po kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Pr kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Si kui kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Tf kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

To kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Ull kui kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Va kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

Vb kuie kuias kuia kuim kuiw  kuian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuiia kuiies kuiia kuiiem kuiiew kuiien 

Bi kuii kuiies kuiie kuiim kuiiw kuiien 

Ca kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Cp kuiio/ kuiies kuii kuiiem kuiiew kuiien 

Co kuii kuiies kuiie kuiiem kuiiew kuiien 

Fa kuii kuiies kuii kuiiem kuiiew kuiien 

Fi kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Gr kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Gu kuiio/a kuiies kuiia kuiiem kuiiew kuiien 

Ll kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Mr kuiie kuiies kuiia kuiiem kuiiew kuiien 

Ma kuiia kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Ms kuiio kuiies kuii kuiiem kuiiew kuiien 

Ml kuii kuiies kuiie kuiiem kuiiew kuiien 

Mo kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Pb kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Po kuii kuiies kuii kuiiom/em kuiiow/ew kuiien 

Pr kuii kuiies kuiie kuiiem kuiiew kuiien 

Si kuii kuiies kuiie kuiiem kuiiew kuiien 

Tf kuiio/a kuiies kuiia kuiiem kuiiew kuiien 

To kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Ull kuii kuiies kuiie kuiiom/em kuiiow/ew kuiien 

Va kuiia kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 

Vb kuii kuiies kuiie kuiiam kuiiaw kuiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Bi ku/i kuis kui kuim kuiw kuin 

Ca ku/i kuis kui kuim kuiw kuin 

Cp kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Co kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Fa kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Fi kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Gr kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Gu kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Ll kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Mr kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Ma kua/i kuis kui kuim kuiw kuin 

Ms kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Ml kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Mo kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Pb kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Po kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Pr kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Si kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Tf kui kuis kui kuim kuiw kuin 

To kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Ull ku/i kuis kui kuim kuiw kuin 

Va kui kuis kui kuim kuiw kuin 

Vb kui kuis kui kuim kuiw kuin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Bi kuis/ kuises/is kuis kuism/im kuisw/iw kuisen/in 

Ca kuis/ kuises kuis kuisam kuisaw kuisen 

Cp kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Co kuis/ kuises/is kuis kuisem kuisew kuisen/in 

Fa kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Fi kuis kuises kuis kuisam kuisaw kuisen 

Gr kuis kuises/is kuis kuisam kuisaw kuisen/in 

Gu kuis kuises kuis kuisem kuisew kuisen 

Ll kuis kuises kuis kuisam kuisaw kuisen 

Mr kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Ma kuis/a kuises kuis kuisam kuisaw kuisen 

Ms kuies kuieses/is kuies kuiesem/im kuiesew/iw kuiesen/in 

Ml kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Mo kuis/ kuisis kuis kuisam kuisaw kuisin 

Pb kuis kuises/is kuis kuisam kuisaw kuisen/in 

Po kuies kuiesis kuies kuiesom/im kuiesow/iw kuiesin 

Pr kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Si kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Tf kuis kuises/is kuis kuisem/im kuisew/iw kuisen/in 

To kuis kuisis kuis kuisim kuisiw kuisin 

Ull kuis kuises/is kuis kuisom/im kuisow/iw kuisen/in 

Va kuis kuisis kuis kuisam/im kuisaw/iw kuisin 

Vb kuis/ kuises kuis kuisam kuisaw kuisen 
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2.5.3 Complir 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kumpi kumpin kumprt 

Bi kumpi kumpin kumprt 

Ca kumpi kumpin kumprt 

Cp kumpi kumpin kumpit 
Co kumpi kumpin kumprt 

Fa kumpi kumpin kumprt 

Fi kumpi kumpin kumprt 

Gr kumpi kumpin kumprt 

Gu kumpi kumpin kumprt 

Ll kumpi kumpin kumpit | kumprt 

Mr kumpi kumpin kumprt 

Ma kumpi kumpin kumpit 
Ms kumpi kumpin kumpit 
Ml kumpi kumpin kumpit 
Mo kumpi kumpin kumpit 
Pb kumpi kumpin kumprt 

Po kumpi kumpin kumpit | kumprt 

Pr kumpi kumpin kumprt 

Si kumpi kumpin kumpit 
Tf kumpi kumpin kumpit 
To kumpi kumpin kumprt 

Ull kumpi kumpin kumprt 

Va kumpi kumpin kumprt 

Vb kumpi kumpin kumprt 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Bi kumpi 
kumpej 

kumpii 
kumpeji 

kumpim kumpiw kumpiin 

kumpejin 

Ca kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Cp kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Co kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Fa kumpej kumpeji kumpim kumpiw kumpejin 

Fi kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Gr kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Gu kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ll kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Mr kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ma kumpi 
kumpj 

kumpii 
kumpji 

kumpim kumpiw kumpiin 

kumpjin 

Ms kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ml kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Mo kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Pb kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Po kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Pr kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Si kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Tf kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

To kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ull kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Va kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Vb kumpj kumpji kumpim kumpiw kumpjin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Bi kumpio 

kumpejo 

kumpies 

kumpejes 

kumpi 
kumpej 

kumpim kumpiw kumpien 

kumpejen 

Ca kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Cp kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Co kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Fa kumpejo kumpejes kumpej kumpim kumpiw kumpejen 

Fi kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Gr kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Gu kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Ll kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Mr kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Ma kumpio 

kumpjo 

kumpies 

kumpjes 

kumpi 
kumpj 

kumpim kumpiw kumpien 

kumpjen 

Ms kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Ml kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Mo kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Pb kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Po kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Pr kumpju kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Si kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Tf kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

To kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Ull kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Va kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

Vb kumpjo kumpjes kumpj kumpim kumpiw kumpjen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpia kumpies kumpia kumpiem kumpiew kumpien 

Bi kumpi kumpies kumpie kumpim kumpiw kumpien 

Ca kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Cp kumpio/ kumpies kumpi kumpiem kumpiew kumpien 

Co kumpi kumpies kumpie kumpiem kumpiew kumpien 

Fa kumpi kumpies kumpi kumpiem kumpiew kumpien 

Fi kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Gr kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Gu kumpio/a kumpies kumpia kumpiem kumpiew kumpien 

Ll kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Mr kumpie kumpies kumpia kumpiem kumpiew kumpien 

Ma kumpia kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Ms kumpio kumpies kumpi kumpiem kumpiew kumpien 

Ml kumpi kumpies kumpie kumpiem kumpiew kumpien 

Mo kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Pb kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Po kumpi kumpies kumpi kumpiom/em kumpiow/ew kumpien 

Pr kumpi kumpies kumpie kumpiem kumpiew kumpien 

Si kumpi kumpies kumpie kumpiem kumpiew kumpien 

Tf kumpio/a kumpies kumpia kumpiem kumpiew kumpien 

To kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Ull kumpi kumpies kumpie kumpiom/em kumpiow/ew kumpien 

Va kumpia kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 

Vb kumpi kumpies kumpie kumpiam kumpiaw kumpien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Bi kumpie kumpias kumpia kumpiem kumpiew kumpian 

Ca kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Cp kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Co kumpi kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Fa kumpie kumpias kumpia kumpiem kumpiew kumpian 

Fi kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Gr kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Gu kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Ll kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Mr kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Ma kumpie kumpias kumpia kumpiem kumpiew kumpian 

Ms kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Ml kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Mo kumpi kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Pb kumpi kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Po kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Pr kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Si kumpi kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Tf kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

To kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Ull kumpi kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Va kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

Vb kumpie kumpias kumpia kumpim kumpiw kumpian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpiia kumpiies kumpiia kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Bi kumpii kumpiies kumpiie kumpiim kumpiiw kumpiien 

Ca kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Cp kumpiio/ kumpiies kumpii kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Co kumpii kumpiies kumpiie kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Fa kumpii kumpiies kumpii kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Fi kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Gr kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Gu kumpiio/a kumpiies kumpiia kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Ll kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Mr kumpiie kumpiies kumpiia kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Ma kumpiia kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Ms kumpiio kumpiies kumpii kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Ml kumpii kumpiies kumpiie kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Mo kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Pb kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Po kumpii kumpiies kumpii kumpiiom/em kumpiiow/ew kumpiien 

Pr kumpii kumpiies kumpiie kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Si kumpii kumpiies kumpiie kumpiiem kumpiiew kumpiien 

Tf kumpiio/a kumpiies kumpiia kumpiiem kumpiiew kumpiien 

To kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Ull kumpii kumpiies kumpiie kumpiiom/em kumpiiow/ew kumpiien 

Va kumpiia kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 

Vb kumpii kumpiies kumpiie kumpiiam kumpiiaw kumpiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Bi kumpi 

kumpeji 
kumpiis 

kumpejis 

kumpii 
kumpeji 

kumpim kumpiw kumpiin 

kumpejin 

Ca kumpj/i kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Cp kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Co kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Fa kumpeji kumpejis kumpeji kumpim kumpiw kumpejin 

Fi kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Gr kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Gu kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ll kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Mr kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ma kumpia 

kumpji 
kumpiis 

kumpjis 

kumpii 
kumpji 

kumpim kumpiw kumpiin 

kumpjin 

Ms kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ml kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Mo kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Pb kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Po kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Pr kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Si kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Tf kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

To kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Ull kumpj/i kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Va kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

Vb kumpji kumpjis kumpji kumpim kumpiw kumpjin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Bi kumpis/ kumpises/is kumpis kumpism/im kumpisw/iw kumpisen/in 

Ca kumpis/ kumpises kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen 

Cp kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Co kumpies/ kumpieses/is kumpies kumpiesem kumpiesew kumpiesen/in 

Fa kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Fi kumpis kumpises kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen 

Gr kumpis kumpises/is kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen/in 

Gu kumpis kumpises kumpis kumpisem kumpisew kumpisen 

Ll kumpis kumpises kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen 

Mr kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Ma kumpis/a kumpises kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen 

Ms kumpies kumpieses/is kumpies kumpiesam/im kumpiesaw/iw kumpiesen/in 

Ml kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Mo kumpis/ kumpisis kumpis kumpisam kumpisaw kumpisin 

Pb kumpis kumpises/is kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen/in 

Po kumpis kumpisis kumpis kumpisom/im kumpisow/iw kumpisin 

Pr kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Si kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Tf kumpis kumpises/is kumpis kumpisem/im kumpisew/iw kumpisen/in 

To kumpis kumpisis kumpis kumpisim kumpisiw kumpisin 

Ull kumpis kumpises/is kumpis kumpisom/im kumpisow/iw kumpisen/in 

Va kumpis kumpisis kumpis kumpisam/im kumpisaw/iw kumpisin 

Vb kumpis/ kumpises kumpis kumpisam kumpisaw kumpisen 
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2.5.4 Cosir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be kuzi kuzin kuzit 

Bi kuzi kuzin kuzit 

Ca kuzi kuzin kuzit 

Cp kuzi kuzin kuzit 

Co kuzi kuzin kuzit 

Fa kuzi kuzin kuzit 

Fi kozi kozin kozit 

Gr kuzi kuzin kuzit 

Gu kozi kozin kozit 

Ll kuzi kuzin kuzit 

Mr kuzi kuzin kuzit 

Ma kuzi kuzin kuzit 

Ms kuzi kuzin kuzit 

Ml kozi kozin kozit 

Mo kuzi kuzin kuzit 

Pb kuzi kuzin kuzit 

Po kuzi kuzin kuzit 

Pr kuzi kuzin kuzit 

Si kuzi kuzin kuzit 

Tf kuzi kuzin kuzit 

To kuzi kuzin kuzit 

Ull kuzi kuzin kuzit 

Va kuzi kuzin kuzit 

Vb kuzi kuzin kuzit 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Bi kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ca kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Cp kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Co kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Fa kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Fi kus kuzi kozim koziw kuzin 

Gr kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Gu kus kuzi kozim koziw kuzin 

Ll kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Mr kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ma kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ms kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ml kus kuzi kozim koziw kuzin 

Mo kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Pb kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Po kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Pr kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Si kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Tf kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

To kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ull kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Va kus kuzi kuzim kuziw kuzin 

Vb kus kuzi kuzim kuziw kuzin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Bi kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Ca kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Cp kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Co kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Fa kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Fi kuzo kuzes kus kozim koziw kuzen 

Gr kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Gu kuzo kuzes kus kozim koziw kuzen 

Ll kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Mr kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Ma kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Ms kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Ml kuzo kuzes kus kozim koziw kuzen 

Mo kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Pb kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Po kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Pr kuzu kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Si kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Tf kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

To kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Ull kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Va kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

Vb kuzo kuzes kus kuzim kuziw kuzen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuzia kuzies kuzia  kuziem kuziew kuzien 

Bi kuzi kuzies kuzie  kuzim kuziw kuzien 

Ca kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Cp kuzio/ kuzies kuzi  kuziem kuziew kuzien 

Co kuzi kuzies kuzie  kuziem kuziew kuzien 

Fa kuzi kuzies kuzi  kuziem kuziew kuzien 

Fi kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Gr kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Gu kuzio/a kuzies kuzia  kuziem kuziew kuzien 

Ll kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Mr kuzie kuzies kuzia  kuziem kuziew kuzien 

Ma kuzia kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Ms kuzio kuzies kuzi  kuziem kuziew kuzien 

Ml kuzi kuzies kuzie  kuziem kuziew kuzien 

Mo kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Pb kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Po kuzi kuzies kuzi  kuziom/em kuziow/ew kuzien 

Pr kuzi kuzies kuzie  kuziem kuziew kuzien 

Si kuzi kuzies kuzie  kuziem kuziew kuzien 

Tf kuzio/a kuzies kuzia  kuziem kuziew kuzien 

To kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Ull kuzi kuzies kuzie  kuziom/em kuziow/ew kuzien 

Va kuzia kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 

Vb kuzi kuzies kuzie  kuziam kuziaw kuzien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Bi kuzie kuzias kuzia kuziem kuziew  kuzian 

Ca kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Cp kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Co kuzi kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Fa kuzie kuzias kuzia kuziem kuziew  kuzian 

Fi kozie kozias kozia kozim koziw  kozian 

Gr kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Gu kozie kozias kozia kozim koziw  kozian 

Ll kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Mr kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Ma kuzie kuzias kuzia kuziem kuziew  kuzian 

Ms kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Ml kozie kozias kozia kozim koziw  kozian 

Mo kuzi kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Pb kuzi kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Po kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Pr kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Si kuzi kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Tf kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

To kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Ull kuzi kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Va kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

Vb kuzie kuzias kuzia kuzim kuziw  kuzian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuziia kuziies kuziia kuziiem kuziiew kuziien 

Bi kuzii kuziies kuziie kuziim kuziiw kuziien 

Ca kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Cp kuziio/ kuziies kuzii kuziiem kuziiew kuziien 

Co kuzii kuziies kuziie kuziiem kuziiew kuziien 

Fa kuzii kuziies kuzii kuziiem kuziiew kuziien 

Fi kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Gr kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Gu kuziio/a kuziies kuziia kuziiem kuziiew kuziien 

Ll kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Mr kuziie kuziies kuziia kuziiem kuziiew kuziien 

Ma kuziia kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Ms kuziio kuziies kuzii kuziiem kuziiew kuziien 

Ml kuzii kuziies kuziie kuziiem kuziiew kuziien 

Mo kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Pb kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Po kuzii kuziies kuzii kuziiom/em kuziiow/ew kuziien 

Pr kuzii kuziies kuziie kuziiem kuziiew kuziien 

Si kuzii kuziies kuziie kuziiem kuziiew kuziien 

Tf kuziio/a kuziies kuziia kuziiem kuziiew kuziien 

To kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Ull kuzii kuziies kuziie kuziiom/em kuziiow/ew kuziien 

Va kuziia kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 

Vb kuzii kuziies kuziie kuziiam kuziiaw kuziien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Bi kuz/i kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ca kuz/i kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Cp kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Co kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Fa kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Fi kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Gr kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Gu kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ll kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Mr kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ma kuza/i kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ms kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ml kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Mo kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Pb kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Po kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Pr kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Si kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Tf kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

To kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Ull kuz/i kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Va kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

Vb kuzi kuzis kuzi kuzim kuziw kuzin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Bi kuzis/ kuzises/is kuzis kuzism/im kuzisw/iw kuzisen/in 

Ca kuzis/ kuzises kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen 

Cp kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Co kuzis/ kuzises/is kuzis kuzisem kuzisew kuzisen/in 

Fa kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Fi kuzis kuzises kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen 

Gr kuzis kuzises/is kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen/in 

Gu kuzis kuzises kuzis kuzisem kuzisew kuzisen 

Ll kuzis kuzises kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen 

Mr kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Ma kuzis/a kuzises kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen 

Ms kuzies kuzieses/is kuzies kuziesem/im kuziesew/iw kuziesen/in 

Ml kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Mo kuzis/ kuzisis kuzis kuzisam kuzisaw kuzisin 

Pb kuzis kuzises/is kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen/in 

Po kuzies kuziesis kuzies kuziesom/im kuziesow/iw kuziesin 

Pr kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Si kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Tf kuzisa kuzises/is kuzis kuzisem/im kuzisew/iw kuzisen/in 

To kuzis kuzisis kuzis kuzisim kuzisiw kuzisin 

Ull kuzis kuzises/is kuzis kuzisom/im kuzisow/iw kuzisen/in 

Va kuzis kuzisis kuzis kuzisam/im kuzisaw/iw kuzisin 

Vb kuzis/ kuzises kuzis kuzisam kuzisaw kuzisen 
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2.5.5 Dormir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be domi domin domit 

Bi domi domin domit 

Ca domi domin domit 

Cp domi domin domit 

Co dumi dumin dumit 

Fa domi domin domit 

Fi domi domin domit 

Gr domi domin domit 

Gu domi domin domit 

Ll domi domin domit 

Mr domi domin domit 

Ma domi domin domit 

Ms domi domin domit 

Ml domi domin domit 

Mo domi domin domit 

Pb domi domin domit 

Po domi domin domit 

Pr dumi dumin dumit 

Si dumi dumin dumit 

Tf dumi dumin dumit 

To dumi dumin dumit 

Ull dumi dumin dumit 

Va domi domin domit 

Vb domi domin domit 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dm dmi domim domiw dmin 

Bi dm dmi domim domiw dmin 

Ca dm dmi domim domiw dmin 

Cp dm dmi domim domiw dmin 

Co dm dmi dumim dumiw dmin 

Fa dm dmi domim domiw dmin 

Fi dm dmi domim domiw dmin 

Gr dm dmi domim domiw dmin 

Gu dm dmi domim domiw dmin 

Ll dm dmi domim domiw dmin 

Mr dm dmi domim domiw dmin 

Ma dm dmi domim domiw dmin 

Ms dm dmi domim domiw dmin 

Ml dm dmi domim domiw dmin 

Mo dm dmi domim domiw dmin 

Pb dm dmi domim domiw dmin 

Po dm dmi domim domiw dmin 

Pr dm dmi dumim dumiw dmin 

Si dm dmi dumim dumiw dmin 

Tf dm dmi dumim dumiw dmin 

To dm dmi domim domiw dmin 

Ull dm dmi domim domiw dmin 

Va dm dmi domim domiw dmin 

Vb dm dmi domim domiw dmin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Bi dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Ca dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Cp dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Co dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Fa dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Fi dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Gr dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Gu dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Ll dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Mr dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Ma dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Ms dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Ml dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Mo dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Pb dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Po dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Pr dmu dmes  dm  dumim dumiw dmen 

Si dmo dms  dm  dumim dumiw dmen 

Tf dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

To dmo dmes  dm  domim domiw dmen 

Ull dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Va dmo dms  dm  domim domiw dmen 

Vb dmo dms  dm  domim domiw dmen 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be domia domies domia  domiem domiew domien 

Bi domi domies domie  domim domiw domien 

Ca domi domies domie  domiam domiaw domien 

Cp domio/ domies domi  domiem domiew domien 

Co dumi dumies dumie  dumiem dumiew dumien 

Fa domi domies domi  domiem domiew domien 

Fi domi domies domie  domiam domiaw domien 

Gr domi domies domie  domiam domiaw domien 

Gu domio/a domies domia  domiem domiew domien 

Ll domi domies domie  domiam domiaw domien 

Mr domie domies domia  domiem domiew domien 

Ma domia domies domie  domiam domiaw domien 

Ms domio domies domi  domiem domiew domien 

Ml domi domies domie  domiem domiew domien 

Mo domi domies domie  domiam domiaw domien 

Pb domi domies domie  domiam domiaw domien 

Po domi domies domi  domiom/em domiow/ew domien 

Pr dumi dumies dumie  dumiem dumiew dumien 

Si dumi dumies dumie  dumiem dumiew dumien 

Tf dumio/a dumies dumia  dumiem dumiew dumien 

To domi domies domie  domiam domiaw domien 

Ull domi domies domie  domiom/em domiow/ew domien 

Va domia domies domie  domiam domiaw domien 

Vb domi domies domie  domiam domiaw domien 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



232                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be domie domias domia domim domiw  domian 

Bi domie domias domia domiem domiew  domian 

Ca domie domias domia domim domiw  domian 

Cp domie domias domia domim domiw  domian 

Co dumi dumias dumia dumim dumiw  dumian 

Fa domie domias domia domiem domiew  domian 

Fi domie domias domia domim domiw  domian 

Gr domie domias domia domim domiw  domian 

Gu domie domias domia domim domiw  domian 

Ll domie domias domia domim domiw  domian 

Mr domie domias domia domim domiw  domian 

Ma domie domias domia domiem domiew  domian 

Ms domie domias domia domim domiw  domian 

Ml domie domias domia domim domiw  domian 

Mo domi domias domia domim domiw  domian 

Pb domi domias domia domim domiw  domian 

Po domie domias domia domim domiw  domian 

Pr dumie dumias dumia dumim dumiw  dumian 

Si dumi dumias dumia dumim dumiw  dumian 

Tf dumie dumias dumia dumim dumiw  dumian 

To dumie dumias dumia dumim dumiw  dumian 

Ull dumi dumias dumia dumim dumiw  dumian 

Va domie domias domia domim domiw  domian 

Vb domie domias domia domim domiw  domian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be domiia domiies domiia domiiem domiiew domiien 

Bi domii domiies domiie domiim domiiw domiien 

Ca domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Cp domiio/ domiies domii domiiem domiiew domiien 

Co dumii dumiies dumiie dumiiem dumiiew dumiien 

Fa domii domiies domii domiiem domiiew domiien 

Fi domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Gr domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Gu domiio/a domiies domiia domiiem domiiew domiien 

Ll domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Mr domiie domiies domiia domiiem domiiew domiien 

Ma domiia domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Ms domiio domiies domii domiiem domiiew domiien 

Ml domii domiies domiie domiiem domiiew domiien 

Mo domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Pb domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Po domii domiies domii domiiom/em domiiow/ew domiien 

Pr dumii dumiies dumiie dumiiem dumiiew dumiien 

Si dumii dumiies dumiie dumiiem dumiiew dumiien 

Tf dumiio/a dumiies dumiia dumiiem dumiiew dumiien 

To domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Ull dumii dumiies dumiie dumiiom/em dumiiow/ew dumiien 

Va domiia domiies domiie domiiam domiiaw domiien 

Vb domii domiies domiie domiiam domiiaw domiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Bi dm/i dmis dmi domim domiw dmin 

Ca dm/i dmis dmi domim domiw dmin 

Cp dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Co dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Fa dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Fi dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Gr dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Gu dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Ll dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Mr dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Ma dma/i dmis dmi domim domiw dmin 

Ms dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Ml dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Mo dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Pb dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Po dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Pr dmi dmis dmi dumim dumiw dmin 

Si dmi dmis dmi dumim dumiw dmin 

Tf dmi dmis dmi domim domiw dmin 

To dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Ull dm/i dmis dmi domim domiw dmin 

Va dmi dmis dmi domim domiw dmin 

Vb dmi dmis dmi domim domiw dmin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be domis domisis domis domisim domisiw domisin 

Bi domis/ domises/is domis domism/im domisw/iw domisen/in 

Ca domis/ domises domis domisam domisaw domisen 

Cp domis domisis domis domisim domisiw domisin 

Co dumis/ dumises/is dumis dumisem dumisew dumisen/in 

Fa domis domisis domis domisim domisiw domisin 

Fi domis domises domis domisam domisaw domisen 

Gr domis domises/is domis domisam domisaw domisen/in 

Gu domis domises domis domisem domisew domisen 

Ll domis domises domis domisam domisaw domisen 

Mr domis domisis domis domisim domisiw domisin 

Ma domis/a domises domis domisam domisaw domisen 

Ms domies domieses/is domies domiesem/im domiesew/iw domiesen/in 

Ml domis domisis domis domisim domisiw domisin 

Mo domis/ domisis domis domisam domisaw domisin 

Pb domis domises/is domis domisam domisaw domisen/in 

Po domies domiesis domies domiesom/im domiesow/iw domiesin 

Pr dumis dumisis dumis dumisim dumisiw dumisin 

Si dumis dumisis dumis dumisim dumisiw dumisin 

Tf dumis dumises/is dumis dumisem/im dumisew/iw dumisen/in 

To dumis dumisis dumis dumisim dumisiw dumisin 

Ull dumis dumises/is dumis dumisom/im dumisow/iw dumisen/in 

Va domis domisis domis domisam/im domisaw/iw domisin 

Vb domis/ domises domis domisam domisaw domisen 
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2.5.6 Fregir 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be feji fejin fejit 
Bi feji fejin fejit 
Ca feji fejin fejit 
Cp feji fejin fejit 
Co feji fejin fejit 
Fa feji fejin fejit 
Fi feji fejin fejit 
Gr feji fejin fejit 
Gu feji fejin fejit 
Ll feji fejin fejit 
Mr feji fejin fejit 
Ma feji fejin fejit 
Ms feji fejin fejit 
Ml feji fejin fejit 
Mo feji fejin fejit 
Pb feji fejin fejit 
Po feji fejin fejit 
Pr fji fjin fjit 
Si feji fejin fejit 
Tf feji fejin fejit 
To feji fejin fejit 
Ull feji fejin fejit 
Va feji fejin fejit 
Vb feji fejin fejit 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Bi feji 
fejej 

fejii 
fejeji 

fejim fejiw fejiin 

fejejin 

Ca fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Cp fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Co fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Fa fejej fejeji fejim fejiw fejejin 

Fi fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Gr fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Gu fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Ll fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Mr fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Ma feji 
fejj 

fejii 
fejji 

fejim fejiw fejiin 

fejjin 

Ms fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Ml fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Mo fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Pb fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Po fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Pr fjj fjji fjim fjiw fjjin 

Si fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Tf fejj fejji fejim fejiw fejjin 

To fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Ull fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Va fejj fejji fejim fejiw fejjin 

Vb fejj fejji fejim fejiw fejjin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Bi fejio 

fejejo 

fejies 

fejejes 

feji 
fejej 

fejim fejiw fejien 

fejejen 

Ca fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Cp fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Co fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Fa fejejo fejejes fejej fejim fejiw fejejen 

Fi fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Gr fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Gu fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Ll fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Mr fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Ma fejio 

fejjo 

fejies 

fejjes 

feji 
fejj 

fejim fejiw fejien 

fejjen 

Ms fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Ml fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Mo fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Pb fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Po fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Pr fjju fjjes fjj fjim fjiw fjjen 

Si fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Tf fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

To fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Ull fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Va fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

Vb fejjo fejjes fejj fejim fejiw fejjen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejia fejies fejia fejiem fejiew fejien 

Bi feji fejies fejie fejim fejiw fejien 

Ca feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Cp fejio/ fejies feji fejiem fejiew fejien 

Co feji fejies fejie fejiem fejiew fejien 

Fa feji fejies feji fejiem fejiew fejien 

Fi feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Gr feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Gu fejio/a fejies fejia fejiem fejiew fejien 

Ll feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Mr fejie fejies fejia fejiem fejiew fejien 

Ma fejia fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Ms fejio fejies feji fejiem fejiew fejien 

Ml feji fejies fejie fejiem fejiew fejien 

Mo feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Pb feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Po feji fejies feji fejiom/em fejiow/ew fejien 

Pr fji fjies fjie fjiem fjiew fjien 

Si feji fejies fejie fejiem fejiew fejien 

Tf fejio/a fejies fejia fejiem fejiew fejien 

To feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Ull feji fejies fejie fejiom/em fejiow/ew fejien 

Va fejia fejies fejie fejiam fejiaw fejien 

Vb feji fejies fejie fejiam fejiaw fejien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Bi fejie fejias fejia fejiem fejiew fejian 

Ca fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Cp fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Co feji fejias fejia fejim fejiw fejian 

Fa fejie fejias fejia fejiem fejiew fejian 

Fi fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Gr fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Gu fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Ll fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Mr fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Ma fejie fejias fejia fejiem fejiew fejian 

Ms fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Ml fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Mo feji fejias fejia fejim fejiw fejian 

Pb feji fejias fejia fejim fejiw fejian 

Po fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Pr fjie fjias fjia fjim fjiw fjian 

Si feji fejias fejia fejim fejiw fejian 

Tf fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

To fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Ull feji fejias fejia fejim fejiw fejian 

Va fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

Vb fejie fejias fejia fejim fejiw fejian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejiia fejiies fejiia fejiiem fejiiew fejiien 

Bi fejii fejiies fejiie fejiim fejiiw fejiien 

Ca fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Cp fejiio/ fejiies fejii fejiiem fejiiew fejiien 

Co fejii fejiies fejiie fejiiem fejiiew fejiien 

Fa fejii fejiies fejii fejiiem fejiiew fejiien 

Fi fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Gr fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Gu fejiio/a fejiies fejiia fejiiem fejiiew fejiien 

Ll fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Mr fejiie fejiies fejiia fejiiem fejiiew fejiien 

Ma fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Ms fejiio fejiies fejii fejiiem fejiiew fejiien 

Ml fejii fejiies fejiie fejiiem fejiiew fejiien 

Mo fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Pb fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Po fejii fejiies fejii fejiiom/em fejiiow/ew fejiien 

Pr fjii fjiies fjiie fjiiem fjiiew fjiien 

Si fejii fejiies fejiie fejiiem fejiiew fejiien 

Tf fejiio/a fejiies fejiia fejiiem fejiiew fejiien 

To fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Ull fejii fejiies fejiie fejiiom/em fejiiow/ew fejiien 

Va fejiia fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 

Vb fejii fejiies fejiie fejiiam fejiiaw fejiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Bi feji 

fejeji 
fejiis 

fejejis 

fejii 
fejeji 

fejim fejiw fejiin 

fejejin 

Ca fejj/i fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Cp fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Co fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Fa fejeji fejejis fejeji fejim fejiw fejejin 

Fi fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Gr fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Gu fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Ll fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Mr fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Ma feji 

fejji 
fejiis 

fejjis 

fejii 
fejji 

fejim fejiw fejiin 

fejjin 

Ms fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Ml fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Mo fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Pb fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Po fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Pr fjji fjjis fjji fjim fjiw fjjin 

Si fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Tf fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

To fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Ull fejj/i fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Va fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

Vb fejji fejjis fejji fejim fejiw fejjin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Bi fejis/ fejises/is fejis fejism/im fejisw/iw fejisen/in 

Ca fejis/ fejises fejis fejisam fejisaw fejisen 

Cp fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Co fejis/ fejises/is fejis fejisem fejisew fejisen/in 

Fa fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Fi fejis fejises fejis fejisam fejisaw fejisen 

Gr fejis fejises/is fejis fejisam fejisaw fejisen/in 

Gu fejis fejises fejis fejisem fejisew fejisen 

Ll fejis fejises fejis fejisam fejisaw fejisen 

Mr fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Ma fejis/a fejises fejis fejisam fejisaw fejisen 

Ms fejis fejises/is fejis fejisem/im fejisew/iw fejisen/in 

Ml fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Mo fejis/ fejisis fejis fejisam fejisaw fejisin 

Pb fejis fejises/is fejis fejisam fejisaw fejisen/in 

Po fejies fejiesis  fejies fejiesom/im fejiesow/iw fejiesin  

Pr fjis fjisis fjis fjisim fjisiw fjisin 

Si fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Tf fejis fejises/is fejis fejisem/im fejisew/iw fejisen/in 

To fejis fejisis fejis fejisim fejisiw fejisin 

Ull fejis fejises/is fejis fejisom/im fejisow/iw fejisen/in 

Va fejis fejisis fejis fejisam/im fejisaw/iw fejisin 

Vb fejis/ fejises fejis fejisam fejisaw fejisen 
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2.5.7 Llegir
275

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be eji ejin ejit 
Bi eji ejin ejit 
Ca eji ejin ejit 
Cp eji ejin ejit 
Co eji ejin ejit 
Fa eji ejin ejit 
Fi eji ejin ejit 
Gr eji ejin ejit 
Gu eji ejin ejit 
Ll eji ejin ejit 
Mr eji ejin ejit 
Ma eji ejin ejit 
Ms eji ejin ejit 
Ml eji ejin ejit 
Mo eji ejin ejit 
Pb eji ejin ejit 
Po eji ejin ejit 
Pr ji jin jit 
Si eji ejin ejit 
Tf eji ejin ejit 
To eji ejin ejit 
Ull eji ejin ejit 
Va eji ejin ejit 
Vb eji ejin ejit 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Bi eji | ejej ejii | ejeji ejim ejiw ejiin | ejejin 

Ca ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Cp ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Co ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Fa ejej ejeji ejim ejiw ejejin 

Fi ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Gr ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Gu ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Ll ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Mr ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Ma eji | ejj ejii | ejji ejim ejiw ejiin | ejjin 

Ms ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Ml ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Mo ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Pb ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Po ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Pr jj jji jim jiw jjin 

Si ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Tf ejj ejji ejim ejiw ejjin 

To ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Ull ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Va ejj ejji ejim ejiw ejjin 

Vb ejj ejji ejim ejiw ejjin 

                                                 
275 A tots els pobles, en el verb llegir la vocal palatal pretònica inicial pot tancar-se per la influència de la vocal tònica i de la 

consonant palatal inicial. Per a fer els quadres verbals més intel·ligibles, només s’ha inclòs la forma sense assimilació. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Bi ejio 

ejejo 

ejies 

ejejes 

eji 
ejej 

ejim ejiw ejien 

ejejen 

Ca ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Cp ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Co ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Fa ejejo ejejes ejej ejim ejiw ejejen 

Fi ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Gr ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Gu ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Ll ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Mr ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Ma ejio 

ejjo 

ejies 

ejjes 

eji 
ejj 

ejim ejiw ejien 

ejjen 

Ms ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Ml ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Mo ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Pb ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Po ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Pr jju jjes jj jim jiw jjen 

Si ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Tf ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

To ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Ull ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Va ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

Vb ejjo ejjes ejj ejim ejiw ejjen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejia ejies ejia ejiem ejiew ejien 

Bi eji ejies ejie ejim ejiw ejien 

Ca eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Cp ejio/ ejies eji ejiem ejiew ejien 

Co eji ejies ejie ejiem ejiew ejien 

Fa eji ejies eji ejiem ejiew ejien 

Fi eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Gr eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Gu ejio/a ejies ejia ejiem ejiew ejien 

Ll eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Mr ejie ejies ejia ejiem ejiew ejien 

Ma ejia ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Ms ejio ejies eji ejiem ejiew ejien 

Ml eji ejies ejie ejiem ejiew ejien 

Mo eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Pb eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Po eji ejies eji ejiom/em ejiow/ew ejien 

Pr ji jies jie jiem jiew jien 

Si eji ejies ejie ejiem ejiew ejien 

Tf ejio/a ejies ejia ejiem ejiew ejien 

To eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Ull eji ejies ejie ejiom/em ejiow/ew ejien 

Va ejia ejies ejie ejiam ejiaw ejien 

Vb eji ejies ejie ejiam ejiaw ejien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Bi ejie ejias ejia ejiem ejiew ejian 

Ca ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Cp ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Co eji ejias ejia ejim ejiw ejian 

Fa ejie ejias ejia ejiem ejiew ejian 

Fi ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Gr ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Gu ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Ll ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Mr ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Ma ejie ejias ejia ejiem ejiew ejian 

Ms ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Ml ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Mo eji ejias ejia ejim ejiw ejian 

Pb eji ejias ejia ejim ejiw ejian 

Po ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Pr jie jias jia jim jiw jian 

Si eji ejias ejia ejim ejiw ejian 

Tf ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

To ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Ull eji ejias ejia ejim ejiw ejian 

Va ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

Vb ejie ejias ejia ejim ejiw ejian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejiia ejiies ejiia ejiiem ejiiew ejiien 

Bi ejii ejiies ejiie ejiim ejiiw ejiien 

Ca ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Cp ejiio/ ejiies ejii ejiiem ejiiew ejiien 

Co ejii ejiies ejiie ejiiem ejiiew ejiien 

Fa ejii ejiies ejii ejiiem ejiiew ejiien 

Fi ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Gr ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Gu ejiio/a ejiies ejiia ejiiem ejiiew ejiien 

Ll ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Mr ejiie ejiies ejiia ejiiem ejiiew ejiien 

Ma ejiia ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Ms ejiio ejiies ejii ejiiem ejiiew ejiien 

Ml ejii ejiies ejiie ejiiem ejiiew ejiien 

Mo ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Pb ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Po ejii ejiies ejii ejiiom/em ejiiow/ew ejiien 

Pr jii jiies jiie jiiem jiiew jiien 

Si ejii ejiies ejiie ejiiem ejiiew ejiien 

Tf ejiio/a ejiies ejiia ejiiem ejiiew ejiien 

To ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Ull ejii ejiies ejiie ejiiom/em ejiiow/ew ejiien 

Va ejiia ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 

Vb ejii ejiies ejiie ejiiam ejiiaw ejiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Bi eji 

ejeji 
ejiis 

ejejis 

ejii 
ejeji 

ejim ejiw ejiin 

ejejin 

Ca ejj/i ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Cp ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Co ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Fa ejeji ejejis ejeji ejim ejiw ejejin 

Fi ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Gr ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Gu ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Ll ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Mr ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Ma ejia 

ejji 
ejiis 

ejjis 

ejii 
ejji 

ejim ejiw ejiin 

ejjin 

Ms ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Ml ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Mo ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Pb ejj/i ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Po ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Pr jji jjis jji jim jiw jjin 

Si ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Tf ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

To ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Ull ejj/i ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Va ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

Vb ejji ejjis ejji ejim ejiw ejjin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Bi ejis/ ejises/is ejis ejism/im ejisw/iw ejisen/in 

Ca ejis/ ejises ejis ejisam ejisaw ejisen 

Cp ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Co ejis/ ejises/is ejis ejisem ejisew ejisen/in 

Fa ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Fi ejis ejises ejis ejisam ejisaw ejisen 

Gr ejis ejises/is ejis ejisam ejisaw ejisen/in 

Gu ejis ejises ejis ejisem ejisew ejisen 

Ll ejis ejises ejis ejisam ejisaw ejisen 

Mr ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Ma ejis/a ejises ejis ejisam ejisaw ejisen 

Ms ejis ejises/is ejis ejisem/im ejisew/iw ejisen/in 

Ml ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Mo ejis/ ejisis ejis ejisam ejisaw ejisin 

Pb ejis ejises/is ejis ejisam ejisaw ejisen/in 

Po ejies ejiesis  ejies ejiesom/im ejiesow/iw ejiesin 

Pr jis jisis jis jisim jisiw jisin 

Si ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Tf ejis ejises/is ejis ejisem/im ejisew/iw ejisen/in 

To ejis ejisis ejis ejisim ejisiw ejisin 

Ull ejis ejises/is ejis ejisom/im ejisow/iw ejisen/in 

Va ejis ejisis ejis ejisam/im ejisaw/iw ejisin 

Vb ejis/ ejises ejis ejisam ejisaw ejisen 
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2.5.8 Morir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be moi moin mrt 

Bi mui muin mrt 

Ca moi moin mrt 

Cp moi moin mrt 

Co moi moin mrt 

Fa mui muin mrt 

Fi moi moin mrt 

Gr mui muin mrt 

Gu moi moin mrt 

Ll moi moin mrt 

Mr moi moin mrt 

Ma moi moin mrt 

Ms moi moin mrt 

Ml moi moin mrt 

Mo mui muin mrt 

Pb mui muin mrt 

Po moi moin mrt 

Pr mui muin mrt 

Si mui muin mrt 

Tf mui muin mrt 

To mui muin mrt 

Ull moi moin mrt 

Va moi moin mrt 

Vb moi moin mrt 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mi mi moim moiw min 

Bi me mi muim muiw min 

Ca mr mi moim moiw min 

Cp mi mi moim moiw min 

Co me mi moim moiw min 

Fa mr mi muim muiw min 

Fi mi mi moim moiw min 

Gr mr mi muim muiw min 

Gu mi mi moim moiw min 

Ll mr mi moim moiw min 

Mr mi mi moim moiw min 

Ma me mi moim moiw min 

Ms mi mi moim moiw min 

Ml mi mi moim moiw min 

Mo mr mi muim muiw min 

Pb me mi muim muiw min 

Po mr mi moim moiw min 

Pr me mi muim muiw min 

Si me mi muim muiw min 

Tf mi mi muim muiw min 

To me mi muim muiw min 

Ull me mi moim moiw min 

Va mr mi moim moiw min 

Vb mr mi moim moiw min 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mo mis mi moim moiw min 

Bi mo mes me muim muiw men 

Ca mo ms mr moim moiw men 

Cp mik mis mi moim moiw min 

Co mo mes me moim moiw men 

Fa mo ms mr muim muiw men 

Fi mo mis mi moim moiw min 

Gr mo ms mr muim muiw men 

Gu mo mis mi moim moiw min 

Ll mo ms mr moim moiw men 

Mr mo mis mi moim moiw min 

Ma mo mes me moim moiw men 

Ms mik mis mi moim moiw min 

Ml mo mis mi moim moiw min 

Mo mo ms mr muim muiw men 

Pb mo mes me muim muiw men 

Po mo ms mr moim moiw men 

Pr mo mes me muim muiw men 

Si mo mes me muim muiw men 

Tf mik mis mi muim muiw min 

To mo mes me muim muiw men 

Ull mo mes me moim moiw men 

Va mo ms mr moim moiw men 

Vb mo ms mr moim moiw men 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be moia moies moia  moiem moiew moien 

Bi mui muies muie  muim muiw muien 

Ca moi moies moie  moiam moiaw moien 

Cp moi moies moi  moiem moiew moien 

Co moi moies moie  moiem moiew moien 

Fa moi moies moi  moiem moiew moien 

Fi moi moies moie  moiam moiaw moien 

Gr mui muies muie  muiam muiaw muien 

Gu moia moies moia  moiem moiew moien 

Ll moi moies moie  moiam moiaw moien 

Mr moie moies moia  moiem moiew moien 

Ma moia moies moie  moiam moiaw moien 

Ms moio moies moi  moiem moiew moien 

Ml moi moies moie  moiem moiew moien 

Mo mui muies muie  muiam muiaw muien 

Pb mui muies muie  muiam muiaw muien 

Po moi moies moi  moiom/em moiow/ew moien 

Pr mui muies muie  muiem muiew muien 

Si mui muies muie  muiem muiew muien 

Tf muia muies muia  muiem muiew muien 

To mui muies muie  muiam muiaw muien 

Ull moi moies moie  moiom/em moiow/ew moien 

Va moia moies moie  moiam moiaw moien 

Vb moi moies moie  moiam moiaw moien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be moie moias moia moim moiw  moian 

Bi muie muias muia muiem muiew  muian 

Ca moie moias moia moim moiw  moian 

Cp moie moias moia moim moiw  moian 

Co moi moias moia moim moiw  moian 

Fa muie muias muia muiem muiew  muian 

Fi moie moias moia moim moiw  moian 

Gr muie muias muia muim muiw  muian 

Gu moie moias moia moim moiw  moian 

Ll moie moias moia moim moiw  moian 

Mr moie moias moia moim moiw  moian 

Ma moie moias moia moiem moiew  moian 

Ms moie moias moia moim moiw  moian 

Ml moie moias moia moim moiw  moian 

Mo mui muias muia muim muiw  muian 

Pb mui muias muia muim muiw  muian 

Po moie moias moia moim moiw  moian 

Pr muie muias muia muim muiw  muian 

Si mui muias muia muim muiw  muian 

Tf muie muias muia muim muiw  muian 

To muie muias muia muim muiw  muian 

Ull moi moias moia moim moiw  moian 

Va moie moias moia moim moiw  moian 

Vb moie moias moia moim moiw  moian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be moiia moiies moiia moiiem moiiew moiien 

Bi muii muiies muiie muiim muiiw muiien 

Ca moii moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Cp moiio/ moiies moii moiiem moiiew moiien 

Co moii moiies moiie moiiem moiiew moiien 

Fa muii muiies muii muiiem muiiew muiien 

Fi moii moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Gr moii moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Gu muiia muiies muiia muiiem muiiew muiien 

Ll moii moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Mr moiie moiies moiia moiiem moiiew moiien 

Ma moiia moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Ms moiio moiies moii moiiem moiiew moiien 

Ml moii moiies moiie moiiem moiiew moiien 

Mo muii muiies muiie muiiam muiiaw muiien 

Pb muii muiies muiie muiiam muiiaw muiien 

Po moii moiies moii moiiom/em moiiow/ew moiien 

Pr muii muiies muiie muiiem muiiew muiien 

Si muii muiies muiie muiiem muiiew muiien 

Tf muiia muiies muiia muiiem muiiew muiien 

To muii muiies muiie muiiam muiiaw muiien 

Ull moii moiies moiie moiiom/em moiiow/ew moiien 

Va moiia moiies moiie moiiam moiiaw moiien 

Vb moii moiies moiie moiiam moiiaw moiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mi mis mi moim moiw min 

Bi m/i mis mi muim muiw min 

Ca m/i mis mi moim moiw min 

Cp mik mis mi moim moiw min 

Co mi mis mi moim moiw min 

Fa mi mis mi muim muiw min 

Fi mi mis mi moim moiw min 

Gr mi mis mi muim muiw min 

Gu mi mis mi moim moiw min 

Ll mi mis mi moim moiw min 

Mr mi mis mi moim moiw min 

Ma ma/i mis mi moim moiw min 

Ms mik mis mi moim moiw min 

Ml mi mis mi moim moiw min 

Mo mi mis mi muim muiw min 

Pb mi mis mi muim muiw min 

Po mi mis mi moim moiw min 

Pr mi mis mi muim muiw min 

Si mi mis mi muim muiw min 

Tf mi mis mi muim muiw min 

To mi mis mi muim muiw min 

Ull m/i mis mi moim moiw min 

Va mi mis mi moim moiw min 

Vb mi mis mi moim moiw min 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mois moisis mois moisim moisiw moisin 

Bi muis/ muises/is muis muism/im muisw/iw muisen/in 

Ca mois/ moises mois moisam moisaw moisen 

Cp moiso moisis mois moisim moisiw moisin 

Co mois/ moises/is mois moisem moisew moisen/in 

Fa muis muisis muis muisim muisiw muisin 

Fi mois moises mois moisam moisaw moisen 

Gr muis  muises/is muis muisam muisaw muisen/in 

Gu mois moises mois moisem moisew moisen 

Ll mois moises mois moisam moisaw moisen 

Mr mois moisis mois moisim moisiw moisin 

Ma mois/a moises mois moisam moisaw moisen 

Ms mois moises/is mois moisem/im moisew/iw moisen/in 

Ml mois moisis mois moisim moisiw moisin 

Mo muies/ muiesis muies muiesam muiesaw muiesin 

Pb muis  muises/is muis muisam muisaw muisen/in 

Po moies moiesis moies moiesom/im moiesow/iw moiesin 

Pr muis muisis muis muisim muisiw muisin 

Si muis muisis muis muisim muisiw muisin 

Tf muis muises/is muis muisem/im muisew/iw muisen/in 

To muis muisis muis muisim muisiw muisin 

Ull mois moises/is mois moisom/im moisow/iw moisen/in 

Va mois moisis mois moisam/im moisaw/iw moisin 

Vb mois/ moises mois moisam moisaw moisen 
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2.5.9 Obrir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be awi awin  awt 
Bi awi | awi awin | awin  awt | awit 
Ca awi awin  awt 
Cp awi awin  awt 
Co awi awin  awt 
Fa awi awin  awt 
Fi awi awin  awt | awit 
Gr awi awin  awt 
Gu awi awin  awt 
Ll awi awin  awt 
Mr awi awin  awt 
Ma awi | awi awin | awin  awt | awit 
Ms awi awin  awt 
Ml awi awin  awt 
Mo awi awin  awt 
Pb awi awin  awt 
Po awi awin  awt 
Pr wi win  wt 
Si awi awin  awt 
Tf awi awin  awt 
To awi awin  awt 
Ull awi awin  awt 
Va awi awin  awt 
Vb awi awin  awt 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be a i awim awiw in 

Bi  | awi i | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ca i i awim awiw in 

Cp i i awim awiw in 

Co i i awim awiw in 

Fa  i awim awiw in 

Fi i i awim awiw in 

Gr i i awim awiw in 

Gu i i awim awiw in 

Ll i i awim awiw in 

Mr i i awim awiw in 

Ma a | awi i | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ms i i awim awiw in 

Ml i i awim awiw in 

Mo i i awim awiw in 

Pb i i awim awiw in 

Po  i awim awiw in 

Pr  i wim wiw in 

Si i i awim awiw in 

Tf i i awim awiw in 

To i i awim awiw in 

Ull  i awim awiw in 

Va i i awim awiw in 

Vb i i awim awiw in 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be o es | is e | i awim awiw en | in 

Bi o | awio es | awies e | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ca o is i awim awiw in 

Cp ik is i awim awiw in 

Co o is i awim awiw in 

Fa ik es | is e | i awim awiw en | in 

Fi o is i awim awiw in 

Gr o is i awim awiw in 

Gu ik is i awim awiw in 

Ll o is i awim awiw in 

Mr o is i awim awiw in 

Ma o | awio es | awies e | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ms o is i awim awiw in 

Ml ik is i awim awiw in 

Mo o is i awim awiw in 

Pb o is i awim awiw in 

Po o es e awim awiw en 

Pr u es e wim wiw en 

Si o is i awim awiw in 

Tf ik is i awim awiw in 

To o is i awim awiw in 

Ull o es e awim awiw en 

Va o is i awim awiw in 

Vb o is i awim awiw in 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awia awies awia  awiem awiew awien 

Bi aw()i aw()ies aw()ie  aw()im aw()iw aw()ien 

Ca awi awies awie  awiam awiaw awien 

Cp awio/ awies awi  awiem awiew awien 

Co awi awies awie  awiem awiew awien 

Fa awi awies awi  awiem awiew awien 

Fi awi awies awie  awiam awiaw awien 

Gr awi awies awie  awiam awiaw awien 

Gu awio/a awies awia  awiem awiew awien 

Ll awi awies awie  awiam awiaw awien 

Mr awie awies awia  awiem awiew awien 

Ma aw()ia aw()ies aw()ie  aw()iam aw()iaw aw()ien 

Ms awio awies awi  awiem awiew awien 

Ml awi awies awie  awiem awiew awien 

Mo awi awies awie  awiam awiaw awien 

Pb awi awies awie  awiam awiaw awien 

Po awi awies awi  awiom/em awiow/ew awien 

Pr wi wies wie  wiem wiew wien 

Si awi awies awie  awiem awiew awien 

Tf awio/a awies awia  awiem awiew awien 

To awi awies awie  awiam awiaw awien 

Ull awi awies awie  awiom/em awiow/ew awien 

Va awia awies awie  awiam awiaw awien 

Vb awi awies awie  awiam awiaw awien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awie awias awia awim awiw  awian 

Bi aw()ie aw()ias aw()ia aw()iem aw()iew  aw()ian 

Ca awie awias awia awim awiw  awian 

Cp awie awias awia awim awiw  awian 

Co awi awias awia awim awiw  awian 

Fa awie awias awia awiem awiew  awian 

Fi awie awias awia awim awiw  awian 

Gr awie awias awia awim awiw  awian 

Gu awie awias awia awim awiw  awian 

Ll awie awias awia awim awiw  awian 

Mr awie awias awia awim awiw  awian 

Ma aw()ie aw()ias aw()ia aw()iem aw()iew  aw()ian 

Ms awie awias awia awim awiw  awian 

Ml awie awias awia awim awiw  awian 

Mo awi awias awia awim awiw  awian 

Pb awi awias awia awim awiw  awian 

Po awie awias awia awim awiw  awian 

Pr wie wias wia wim wiw  wian 

Si awi awias awia awim awiw  awian 

Tf awie awias awia awim awiw  awian 

To awie awias awia awim awiw  awian 

Ull awi awias awia awim awiw  awian 

Va awie awias awia awim awiw  awian 

Vb awie awias awia awim awiw  awian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awiia awiies awiia awiiem awiiew awiien 

Bi aw()ii aw()iies aw()iie aw()iim aw()iiw aw()iien 

Ca awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Cp awiio/ awiies awii awiiem awiiew awiien 

Co awii awiies awiie awiiem awiiew awiien 

Fa awii awiies awii awiiem awiiew awiien 

Fi awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Gr awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Gu awiio/a awiies awiia awiiem awiiew awiien 

Ll awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Mr awiie awiies awiia awiiem awiiew awiien 

Ma aw()iia aw()iies aw()iie aw()iiam aw()iiaw aw()iien 

Ms awiio awiies awii awiiem awiiew awiien 

Ml awii awiies awiie awiiem awiiew awiien 

Mo awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Pb awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Po awii awiies awii awiiom/em awiiow/ew awiien 

Pr wii wiies wiie wiiem wiiew wiien 

Si awii awiies awiie awiiem awiiew awiien 

Tf awiio/a awiies awiia awiiem awiiew awiien 

To awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Ull awii awiies awiie awiiom/em awiiow/ew awiien 

Va awiia awiies awiie awiiam awiiaw awiien 

Vb awii awiies awiie awiiam awiiaw awiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be i is i awim awiw in 

Bi /i | awi is | awiis i | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ca /i is i awim awiw in 

Cp i is i awim awiw in 

Co i is i awim awiw in 

Fa i is i awim awiw in 

Fi i is i awim awiw in 

Gr i is i awim awiw in 

Gu i is i awim awiw in 

Ll i is i awim awiw in 

Mr i is i awim awiw in 

Ma a/i | awi is | awiis i | awii awim | awim awiw | awiw in | awiin 

Ms i is i awim awiw in 

Ml i is i awim awiw in 

Mo i is i awim awiw in 

Pb i is i awim awiw in 

Po i is i awim awiw in 

Pr i is i wim wiw in 

Si i is i awim awiw in 

Tf i is i awim awiw in 

To i is i awim awiw in 

Ull /i is i awim awiw in 

Va i is i awim awiw in 

Vb i is i awim awiw in 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Bi aw()is/ aw()ises/is aw()is aw()ism/im aw()isw/iw aw()isen/in 

Ca awis/ awises awis awisam awisaw awisen 

Cp awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Co awis/ awises/is awis awisem awisew awisen/in 

Fa awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Fi awis awises awis awisam awisaw awisen 

Gr awis awises/is awis awisam awisaw awisen/in 

Gu awis awises awis awisem awisew awisen 

Ll awis awises awis awisam awisaw awisen 

Mr awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Ma aw()is/a aw()ises aw()is aw()isam aw()isaw aw()isen 

Ms awies awieses/is awies awiesem/im awiesew/iw awiesen/in 

Ml awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Mo awis/ awisis awis awisam awisaw awisin 

Pb awis awises/is awis awisam awisaw awisen/in 

Po awies awiesis awies awiesom/im awiesow/iw awiesin 

Pr wis wisis wis wisim wisiw wisin 

Si awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Tf awisa awises/is awis awisem/im awisew/iw awisen/in 

To awis awisis awis awisim awisiw awisin 

Ull awis awises/is awis awisom/im awisow/iw awisen/in 

Va awis awisis awis awisam/im awisaw/iw awisin 

Vb awis/ awises awis awisam awisaw awisen 
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2.5.10 Omplir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be ampi ampin amprt 

Bi awmpi awmpin awmprt 

Ca ampi ampin amprt 

Cp ampi ampin ampit 
Co ampi ampin amprt 

Fa ampi ampin amprt 

Fi ampi ampin ampit 
Gr ampi ampin amprt 

Gu ampi ampin amprt 

Ll ampi ampin ampit 
Mr ampi ampin amprt 

Ma ampi ampin amprt 

Ms ampi ampin ampit 
Ml ampi ampin amprt 

Mo awmpi awmpin awmprt 

Pb awmpi awmpin awmpit 
Po awmpi awmpin awmprt 

Pr ampi ampin amprt 

Si ampi ampin amprt 

Tf awmpi awmpin awmpit 
To ampi ampin amprt 

Ull awmpi awmpin awmprt 

Va awmpi awmpin awmprt 

Vb awmpi awmpin awmpit 
 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mpa | mpi mpi ampim ampiw mpin 

Bi mp mpi awmpim awmpiw mpin 

Ca mpi mpi ampim ampiw mpin 

Cp mpi mpi ampim ampiw mpin 

Co mpi mpi ampim ampiw mpin 

Fa mp | mpi mpi ampim ampiw mpin 

Fi mpi mpi ampim ampiw mpin 

Gr mpi mpi ampim ampiw mpin 

Gu mpi mpi ampim ampiw mpin 

Ll mpi mpi ampim ampiw mpin 

Mr mpi mpi ampim ampiw mpin 

Ma mpa  mpi ampim ampiw mpin 

Ms mpi mpi ampim ampiw mpin 

Ml mp mpi ampim ampiw mpin 

Mo mp mpi awmpim awmpiw mpin 

Pb mpi mpi awmpim awmpiw mpin 

Po mp mpi awmpim awmpiw mpin 

Pr mp mpi ampim ampiw mpin 

Si mpi mpi ampim ampiw mpin 

Tf mpi mpi awmpim awmpiw mpin 

To mpi mpi ampim ampiw mpin 

Ull mp mpi awmpim awmpiw mpin 

Va mpi mpi awmpim awmpiw mpin 

Vb mpi mpi awmpim awmpiw mpin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mpo mpes | mpis mpe | mpi ampim ampiw mpen | mpin 

Bi mpo mpes mpe awmpim awmpiw mpen 

Ca mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Cp mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Co mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Fa mpo mpes | mpis mpe | mpi ampim ampiw mpen | mpin 

Fi mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Gr mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Gu mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ll mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Mr mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ma mpo mpes mpe ampim ampiw mpen 

Ms mpik mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ml mpo mpes mpe ampim ampiw mpen 

Mo mpo mpes mpe awmpim awmpiw mpen 

Pb mpo mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Po mpo mpes mpe awmpim awmpiw mpen 

Pr mpu mpes mpe ampim ampiw mpen 

Si mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Tf mpo mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

To mpo mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ull mpo mpes mpe awmpim awmpiw mpen 

Va mpo mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Vb mpo mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ampia ampies ampia ampiem ampiew ampien 

Bi awmpi awmpies awmpie awmpim awmpiw awmpien 

Ca ampi ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Cp ampio/ ampies ampi ampiem ampiew ampien 

Co ampi ampies ampie ampiem ampiew ampien 

Fa ampi ampies ampi ampiem ampiew ampien 

Fi ampi ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Gr ampi ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Gu ampio/a ampies ampia ampiem ampiew ampien 

Ll ampi ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Mr ampie ampies ampia ampiem ampiew ampien 

Ma ampia ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Ms ampio ampies ampi ampiem ampiew ampien 

Ml ampi ampies ampie ampiem ampiew ampien 

Mo awmpi awmpies awmpie awmpiam awmpiaw awmpien 

Pb awmpi awmpies awmpie awmpiam awmpiaw awmpien 

Po awmpi awmpies awmpi awmpiom/em awmpiow/ew awmpien 

Pr ampi ampies ampie ampiem ampiew ampien 

Si ampi ampies ampie ampiem ampiew ampien 

Tf awmpio/a awmpies awmpia awmpiem awmpiew awmpien 

To ampi ampies ampie ampiam ampiaw ampien 

Ull awmpi awmpies awmpie awmpiom/em awmpiow/ew awmpien 

Va awmpia awmpies awmpie awmpiam awmpiaw awmpien 

Vb awmpi awmpies awmpie awmpiam awmpiaw awmpien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Bi awmpie awmpias awmpia awmpiem awmpiew awmpian 

Ca ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Cp ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Co ampi ampias ampia ampim ampiw ampian 

Fa ampie ampias ampia ampiem ampiew ampian 

Fi ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Gr ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Gu ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Ll ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Mr ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Ma ampie ampias ampia ampiem ampiew ampian 

Ms ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Ml ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Mo awmpi awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

Pb awmpi awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

Po awmpie awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

Pr ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Si ampi ampias ampia ampim ampiw ampian 

Tf awmpie awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

To ampie ampias ampia ampim ampiw ampian 

Ull awmpi awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

Va awmpie awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

Vb awmpie awmpias awmpia awmpim awmpiw awmpian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ampiia ampiies ampiia ampiiem ampiiew ampiien 

Bi awmpii awmpiies awmpiie awmpiim awmpiiw awmpiien 

Ca ampii ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Cp ampiio/ ampiies ampii ampiiem ampiiew ampiien 

Co ampii ampiies ampiie ampiiem ampiiew ampiien 

Fa ampii ampiies ampii ampiiem ampiiew ampiien 

Fi ampii ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Gr ampii ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Gu ampiio/a ampiies ampiia ampiiem ampiiew ampiien 

Ll ampii ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Mr ampiie ampiies ampiia ampiiem ampiiew ampiien 

Ma ampiia ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Ms ampiio ampiies ampii ampiiem ampiiew ampiien 

Ml ampii ampiies ampiie ampiiem ampiiew ampiien 

Mo awmpii awmpiies awmpiie awmpiiam awmpiiaw awmpiien 

Pb awmpii awmpiies awmpiie awmpiiam awmpiiaw awmpiien 

Po awmpii awmpiies awmpii awmpiiom/em awmpiiow/ew awmpiien 

Pr ampii ampiies ampiie ampiiem ampiiew ampiien 

Si ampii ampiies ampiie ampiiem ampiiew ampiien 

Tf awmpiio/a awmpiies awmpiia awmpiiem awmpiiew awmpiien 

To ampii ampiies ampiie ampiiam ampiiaw ampiien 

Ull awmpii awmpiies awmpiie awmpiiom/em awmpiiow/ew awmpiien 

Va awmpiia awmpiies awmpiie awmpiiam awmpiiaw awmpiien 

Vb awmpii awmpiies awmpiie awmpiiam awmpiiaw awmpiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Bi mp/i mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Ca mp/i mpis mpi ampim ampiw mpin 

Cp mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Co mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Fa mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Fi mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Gr mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Gu mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ll mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Mr mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ma mpa/i mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ms mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ml mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Mo mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Pb mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Po mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Pr mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Si mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Tf mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

To mpi mpis mpi ampim ampiw mpin 

Ull mp/i mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Va mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

Vb mpi mpis mpi awmpim awmpiw mpin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Bi awmpis/ awmpises/is awmpis awmpism/im awmpisw/iw awmpisen/in 

Ca ampis/ ampises ampis ampisam ampisaw ampisen 

Cp ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Co ampis/ ampises/is ampis ampisem ampisew ampisen/in 

Fa ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Fi ampis ampises ampis ampisam ampisaw ampisen 

Gr ampis ampises/is ampis ampisam ampisaw ampisen/in 

Gu ampis ampises ampis ampisem ampisew ampisen 

Ll ampis ampises ampis ampisam ampisaw ampisen 

Mr ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Ma ampis/a ampises ampis ampisam ampisaw ampisen 

Ms ampies ampieses/is ampies ampiesem/im ampiesew/iw ampiesen/in 

Ml ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Mo awmpis/ awmpisis awmpis awmpisam awmpisaw awmpisin 

Pb awmpis awmpises/is awmpis awmpisim awmpisiw awmpisen/in 

Po awmpies awmpiesis awmpies awmpiesom/im awmpiesow/iw awmpiesin 

Pr ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Si ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Tf awmpis awmpises/is awmpis awmpisem/im awmpisew/iw awmpisen/in 

To ampis ampisis ampis ampisim ampisiw ampisin 

Ull awmpis awmpises/is awmpis awmpisom/im awmpisow/iw awmpisen/in 

Va awmpis awmpisis awmpis awmpisam/im awmpisaw/iw awmpisin 

Vb awmpis/ awmpisis awmpis awmpisam awmpisaw awmpisin 
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2.5.11 Patir 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be pati patin patit 
Bi pati patin patit 
Ca pati patin patit 
Cp pati patin patit 
Co pati patin patit 
Fa pati patin patit 
Fi pati patin patit 
Gr pati patin patit 
Gu pati patin patit 
Ll pati patin patit 
Mr pati patin patit 
Ma pati patin patit 
Ms pati patin patit 
Ml pati patin patit 
Mo pati patin patit 
Pb pati patin patit 
Po pati patin patit 
Pr pti ptin ptit 
Si pati patin patit 
Tf pati patin patit 
To pati patin patit 
Ull pati patin patit 
Va pati patin patit 
Vb pati patin patit 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patj patji patim patiw patjin 

Bi pati 
patej 

patii 
pateji 

patim patiw patiin 

patejin 

Ca patj patji patim patiw patjin 

Cp patj patji patim patiw patjin 

Co patj patji patim patiw patjin 

Fa patej pateji patim patiw patejin 

Fi patj patji patim patiw patjin 

Gr patj patji patim patiw patjin 

Gu patj patji patim patiw patjin 

Ll patj patji patim patiw patjin 

Mr patj patji patim patiw patjin 

Ma pati 
patj 

patii 
patji 

patim patiw patiin 

patjin 

Ms patj patji patim patiw patjin 

Ml patj patji patim patiw patjin 

Mo patj patji patim patiw patjin 

Pb patj patji patim patiw patjin 

Po patj patji patim patiw patjin 

Pr ptj ptji ptim ptiw ptjin 

Si patj patji patim patiw patjin 

Tf patj patji patim patiw patjin 

To patj patji patim patiw patjin 

Ull patj patji patim patiw patjin 

Va patj patji patim patiw patjin 

Vb patj patji patim patiw patjin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patjo patjes patj patim patiw patjen 

Bi patio 

patejo 

paties 

patejes 

pati 
patej 

patim patiw patien 

patejen 

Ca patjo patjes patj patim patiw patjen 

Cp patjo patjes patj patim patiw patjen 

Co patjo patjes patj patim patiw patjen 

Fa patejo patejes patej patim patiw patejen 

Fi patjo patjes patj patim patiw patjen 

Gr patjo patjes patj patim patiw patjen 

Gu patjo patjes patj patim patiw patjen 

Ll patjo patjes patj patim patiw patjen 

Mr patjo patjes patj patim patiw patjen 

Ma patio 

patjo 

paties 

patjes 

pati 
patj 

patim patiw patien 

patjen 

Ms patjo patjes patj patim patiw patjen 

Ml patjo patjes patj patim patiw patjen 

Mo patjo patjes patj patim patiw patjen 

Pb patjo patjes patj patim patiw patjen 

Po patjo patjes patj patim patiw patjen 

Pr ptjo ptjes ptj ptim ptiw ptjen 

Si patjo patjes patj patim patiw patjen 

Tf patjo patjes patj patim patiw patjen 

To patjo patjes patj patim patiw patjen 

Ull patjo patjes patj patim patiw patjen 

Va patjo patjes patj patim patiw patjen 

Vb patjo patjes patj patim patiw patjen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patia paties patia patiem patiew patien 

Bi pati paties patie patim patiw patien 

Ca pati paties patie patiem patiew patien 

Cp patio/ paties pati patiam patiaw patien 

Co pati paties patie patiem patiew patien 

Fa pati paties pati patiem patiew patien 

Fi pati paties patie patiam patiaw patien 

Gr pati paties patie patiam patiaw patien 

Gu patio/a paties patia patiem patiew patien 

Ll pati paties patie patiam patiaw patien 

Mr patie paties patia patiem patiew patien 

Ma patia paties patie patiam patiaw patien 

Ms patio paties pati patiem patiew patien 

Ml pati paties patie patiem patiew patien 

Mo pati paties patie patiam patiaw patien 

Pb pati paties patie patiam patiaw patien 

Po pati paties pati patiom/em patiow/ew patien 

Pr pti pties ptie ptiem ptiew ptien 

Si pati paties patie patiem patiew patien 

Tf patio/a paties patia patiem patiew patien 

To pati paties patie patiam patiaw patien 

Ull pati paties patie patiom/em patiow/ew patien 

Va patia paties patie patiam patiaw patien 

Vb pati paties patie patiam patiaw patien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patie patias patia patim patiw patian 

Bi patie patias patia patiem patiew patian 

Ca patie patias patia patim patiw patian 

Cp patie patias patia patim patiw patian 

Co pati patias patia patim patiw patian 

Fa patie patias patia patiem patiew patian 

Fi patie patias patia patim patiw patian 

Gr patie patias patia patim patiw patian 

Gu patie patias patia patim patiw patian 

Ll patie patias patia patim patiw patian 

Mr patie patias patia patim patiw patian 

Ma patie patias patia patiem patiew patian 

Ms patie patias patia patim patiw patian 

Ml patie patias patia patim patiw patian 

Mo pati patias patia patim patiw patian 

Pb pati patias patia patim patiw patian 

Po patie patias patia patim patiw patian 

Pr ptie ptias ptia ptim ptiw ptian 

Si pati patias patia patim patiw patian 

Tf patie patias patia patim patiw patian 

To patie patias patia patim patiw patian 

Ull pati patias patia patim patiw patian 

Va patie patias patia patim patiw patian 

Vb patie patias patia patim patiw patian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patiia patiies patiia patiiem patiiew patiien 

Bi patii patiies patiie patiim patiiw patiien 

Ca patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Cp patiio/ patiies patii patiiem patiiew patiien 

Co patii patiies patiie patiiem patiiew patiien 

Fa patii patiies patii patiiem patiiew patiien 

Fi patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Gr patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Gu patiio/a patiies patiia patiiem patiiew patiien 

Ll patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Mr patiie patiies patiia patiiem patiiew patiien 

Ma patiia patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Ms patiio patiies patii patiiem patiiew patiien 

Ml patii patiies patiie patiiem patiiew patiien 

Mo patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Pb patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Po patii patiies patii patiiom/em patiiow/ew patiien 

Pr ptii ptiies ptiie ptiiem ptiiew ptiien 

Si patii patiies patiie patiiem patiiew patiien 

Tf patiio/a patiies patiia patiiem patiiew patiien 

To patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Ull patii patiies patiie patiiom/em patiiow/ew patiien 

Va patiia patiies patiie patiiam patiiaw patiien 

Vb patii patiies patiie patiiam patiiaw patiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patji patjis patji patim patiw patjin 

Bi pati 

pateji 
patiis 

patejis 

patii 
pateji 

patim patiw patiin 

patejin 

Ca patj/i patjis patji patim patiw patjin 

Cp patji patjis patji patim patiw patjin 

Co patji patjis patji patim patiw patjin 

Fa pateji patejis pateji patim patiw patejin 

Fi patji patjis patji patim patiw patjin 

Gr patji patjis patji patim patiw patjin 

Gu patji patjis patji patim patiw patjin 

Ll patji patjis patji patim patiw patjin 

Mr patji patjis patji patim patiw patjin 

Ma patia 

patji 
patiis 

patjis 

patii 
patji 

patim patiw patiin 

patjin 

Ms patji patjis patji patim patiw patjin 

Ml patji patjis patji patim patiw patjin 

Mo patji patjis patji patim patiw patjin 

Pb patji patjis patji patim patiw patjin 

Po patji patjis patji patim patiw patjin 

Pr ptji ptjis ptji ptim ptiw ptjin 

Si patji patjis patji patim patiw patjin 

Tf patji patjis patji patim patiw patjin 

To patji patjis patji patim patiw patjin 

Ull patj/i patjis patji patim patiw patjin 

Va patji patjis patji patim patiw patjin 

Vb patji patjis patji patim patiw patjin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Bi patis/ patises/is patis patism/im patisw/iw patisen/in 

Ca patis/ patises patis patisam patisaw patisen 

Cp patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Co patis/ patises/is patis patisem patisew patisen/in 

Fa patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Fi patis patises patis patisam patisaw patisen 

Gr patis patises/is patis patisam patisaw patisen/in 

Gu patis patises patis patisem patisew patisen 

Ll patis patises patis patisam patisaw patisen 

Mr patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Ma patis/a patises patis patisam patisaw patisen 

Ms paties patieses/is paties patiesem/im patiesew/iw patiesen/in 

Ml patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Mo patis/ patisis patis patisam patisaw patisin 

Pb patis patises/is patis patisam patisaw patisen/in 

Po paties patiesis paties patiesom/im patiesow/iw patiesin 

Pr ptis ptisis ptis ptisim ptisiw ptisin 

Si patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Tf patisa patises/is patis patisem/im patisew/iw patisen/in 

To patis patisis patis patisim patisiw patisin 

Ull patis patises/is patis patisom/im patisow/iw patisen/in 

Va patis patisis patis patisam/im patisaw/iw patisin 

Vb patis/ patisis patis patisam patisaw patisin 
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2.5.12 Sentir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be senti sentin sentit 
Bi senti sentin sentit 
Ca senti sentin sentit 
Cp senti sentin sentit 
Co senti sentin sentit 
Fa senti sentin sentit 
Fi senti sentin sentit 
Gr senti sentin sentit 
Gu senti sentin sentit 
Ll senti sentin sentit 
Mr senti sentin sentit 
Ma senti sentin sentit 
Ms senti sentin sentit 
Ml senti sentin sentit 
Mo senti sentin sentit 
Pb senti sentin sentit 
Po senti sentin sentit 
Pr snti sntin sntit 
Si senti sentin sentit 
Tf senti sentin sentit 
To senti sentin sentit 
Ull senti sentin sentit 
Va senti sentin sentit 
Vb senti sentin sentit 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sen senti sentim sentiw sentin 

Bi sen senti sentim sentiw sentin 

Ca sen senti sentim sentiw sentin 

Cp sen senti sentim sentiw sentin 

Co sen senti sentim sentiw sentin 

Fa sen senti sentim sentiw sentin 

Fi sen senti sentim sentiw sentin 

Gr sen senti sentim sentiw sentin 

Gu sen senti sentim sentiw sentin 

Ll sen senti sentim sentiw sentin 

Mr sen senti sentim sentiw sentin 

Ma sen senti sentim sentiw sentin 

Ms sen senti sentim sentiw sentin 

Ml sen senti sentim sentiw sentin 

Mo sen senti sentim sentiw sentin 

Pb sen senti sentim sentiw sentin 

Po sen senti sentim sentiw sentin 

Pr sen senti sntim sntiw sentin 

Si sen senti sentim sentiw sentin 

Tf sen senti sentim sentiw sentin 

To sen senti sentim sentiw sentin 

Ull sen senti sentim sentiw sentin 

Va sen senti sentim sentiw sentin 

Vb sen senti sentim sentiw sentin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sento sens | sentes sen  sentim sentiw senten 

Bi sento sens sen  sentim sentiw senten 

Ca sento sens sen  sentim sentiw senten 

Cp sento sens sen  sentim sentiw senten 

Co sento sens sen  sentim sentiw senten 

Fa sento sens sen  sentim sentiw senten 

Fi sento sens sen  sentim sentiw senten 

Gr sento sens sen  sentim sentiw senten 

Gu sento sentes sen  sentim sentiw senten 

Ll sento sens | sentes sen  sentim sentiw senten 

Mr sento sentes sen  sentim sentiw senten 

Ma sento sens sen  sentim sentiw senten 

Ms sento sens sen  sentim sentiw senten 

Ml sento sens | sentes sen  sentim sentiw senten 

Mo sento sens sen  sentim sentiw senten 

Pb sento sens | sentes sen  sentim sentiw senten 

Po sento sentes sen  sentim sentiw senten 

Pr sentu sentes sen  sntim sntiw senten 

Si sento sens sen  sentim sentiw senten 

Tf sento sentes sen  sentim sentiw senten 

To sento sens sen  sentim sentiw senten 

Ull sento sens sen  sentim sentiw senten 

Va sento sens sen  sentim sentiw senten 

Vb sento sens sen  sentim sentiw senten 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sentia senties sentia  sentiem sentiew sentien 

Bi senti senties sentie  sentim sentiw sentien 

Ca senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Cp sentio/ senties senti  sentiem sentiew sentien 

Co senti senties sentie  sentiem sentiew sentien 

Fa senti senties senti  sentiem sentiew sentien 

Fi senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Gr senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Gu sentio/a senties sentia  sentiem sentiew sentien 

Ll senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Mr sentie senties sentia  sentiem sentiew sentien 

Ma sentia senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Ms sentio senties senti  sentiem sentiew sentien 

Ml senti senties sentie  sentiem sentiew sentien 

Mo senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Pb senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Po senti senties senti  sentiom/em sentiow/ew sentien 

Pr snti snties sntie  sntiem sntiew sntien 

Si senti senties sentie  sentiem sentiew sentien 

Tf sentio/a senties sentia  sentiem sentiew sentien 

To senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Ull senti senties sentie  sentiom/em sentiow/ew sentien 

Va sentia senties sentie  sentiam sentiaw sentien 

Vb senti senties sentie  sentiam sentiaw sentien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Bi sentie sentias sentia sentiem sentiew  sentian 

Ca sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Cp sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Co senti sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Fa sentie sentias sentia sentiem sentiew  sentian 

Fi sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Gr sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Gu sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Ll sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Mr sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Ma sentie sentias sentia sentiem sentiew  sentian 

Ms sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Ml sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Mo senti sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Pb senti sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Po sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Pr sntie sntias sntia sntim sntiw  sntian 

Si senti sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Tf sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

To sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Ull senti sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Va sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

Vb sentie sentias sentia sentim sentiw  sentian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sentiia sentiies sentiia sentiiem sentiiew sentiien 

Bi sentii sentiies sentiie sentiim sentiiw sentiien 

Ca sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Cp sentiio/ sentiies sentii sentiiem sentiiew sentiien 

Co sentii sentiies sentiie sentiiem sentiiew sentiien 

Fa sentii sentiies sentii sentiiem sentiiew sentiien 

Fi sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Gr sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Gu sentiio/a sentiies sentiia sentiiem sentiiew sentiien 

Ll sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Mr sentiie sentiies sentiia sentiiem sentiiew sentiien 

Ma sentiia sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Ms sentiio  sentiies sentii sentiiem sentiiew sentiien 

Ml sentii sentiies sentiie sentiiem sentiiew sentiien 

Mo sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Pb sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Po sentii sentiies sentii sentiiom/em sentiiow/ew sentiien 

Pr sntii sntiies sntiie sntiiem sntiiew sntiien 

Si sentii sentiies sentiie sentiiem sentiiew sentiien 

Tf sentiio/a sentiies sentiia sentiiem sentiiew sentiien 

To sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Ull sentii sentiies sentiie sentiiom/em sentiiow/ew sentiien 

Va sentiia sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 

Vb sentii sentiies sentiie sentiiam sentiiaw sentiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Bi sent/i sentis senti sentim sentiw sentin 

Ca sent/i sentis senti sentim sentiw sentin 

Cp senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Co senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Fa senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Fi senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Gr senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Gu senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Ll senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Mr senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Ma senta/i sentis senti sentim sentiw sentin 

Ms senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Ml senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Mo senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Pb senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Po senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Pr senti sentis senti sntim sntiw sentin 

Si senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Tf senti sentis senti sentim sentiw sentin 

To senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Ull sent/i sentis senti sentim sentiw sentin 

Va senti sentis senti sentim sentiw sentin 

Vb senti sentis senti sentim sentiw sentin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Bi sentis/ sentises/is sentis sentism/im sentisw/iw sentisen/in 

Ca sentis/ sentises sentis sentisam sentisaw sentisen 

Cp sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Co sentis/ sentises/is sentis sentisem sentisew sentisen/in 

Fa sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Fi sentis sentises sentis sentisam sentisaw sentisen 

Gr sentis sentises/is sentis sentisam sentisaw sentisen/in 

Gu sentis sentises sentis sentisem sentisew sentisen 

Ll sentis sentises sentis sentisam sentisaw sentisen 

Mr sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Ma sentis/a sentises sentis sentisam sentisaw sentisen 

Ms sentii senties/is sentii sentiesem/im sentiesew/iw sentien/in 

Ml sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Mo sentis/ sentisis sentis sentisam sentisaw sentisin 

Pb sentis sentises/is sentis sentisam sentisaw sentisen/in 

Po sentii sentiis sentii sentiesom/im sentiesow/iw sentiin 

Pr sntis sntisis sntis sntisim sntisiw sntisin 

Si sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Tf sentis sentises/is sentis sentisem/im sentisew/iw sentisen/in 

To sentis sentisis sentis sentisim sentisiw sentisin 

Ull sentis sentises/is sentis sentisom/im sentisow/iw sentisen/in 

Va sentis sentisis  sentis sentisam/im sentisaw/iw sentisin  

Vb sentis/ sentises sentis sentisam sentisaw sentisen 
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2.5.13 Sortir 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be surti surtin surtit 
Bi surti surtin surtit 
Ca sorti sortin sortit 
Cp sorti sortin sortit 
Co surti surtin surtit 
Fa surti surtin surtit 
Fi surti surtin surtit 
Gr surti surtin surtit 
Gu surti surtin surtit 
Ll surti surtin surtit 
Mr sorti sortin sortit 
Ma surti surtin surtit 
Ms sorti sortin sortit 
Ml sorti sortin sortit 
Mo surti surtin surtit 
Pb surti surtin surtit 
Po surti surtin surtit 
Pr surti surtin surtit 
Si surti surtin surtit 
Tf surti surtin surtit 
To sorti sortin sortit 
Ull surti surtin surtit 
Va surti surtin surtit 
Vb sorti sortin sortit 

 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surt surti surtim surtiw surtin 

Bi surt surti surtim surtiw surtin 

Ca surt surti sortim sortiw surtin 

Cp surt surti sortim sortiw surtin 

Co surt surti surtim surtiw surtin 

Fa surt surti surtim surtiw surtin 

Fi surt surti surtim surtiw surtin 

Gr surt surti surtim surtiw surtin 

Gu surt surti surtim surtiw surtin 

Ll surt surti surtim surtiw surtin 

Mr surt surti sortim sortiw surtin 

Ma surt surti surtim surtiw surtin 

Ms surt surti sortim sortiw surtin 

Ml surt surti sortim sortiw surtin 

Mo surt surti surtim surtiw surtin 

Pb surt surti surtim surtiw surtin 

Po surt surti surtim surtiw surtin 

Pr surt surti surtim surtiw surtin 

Si surt surti surtim surtiw surtin 

Tf surt surti surtim surtiw surtin 

To surt surti sortim sortiw surtin 

Ull surt surti surtim surtiw surtin 

Va surt surti surtim surtiw surtin 

Vb surt surti sortim sortiw surtin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surto surtes surt  surtim surtiw surten 

Bi surto surs surt  surtim surtiw surten 

Ca surto surs surt  sortim sortiw surten 

Cp surto surtes surt  sortim sortiw surten 

Co surto surs | surtes surt  surtim surtiw surten 

Fa surto surs surt  surtim surtiw surten 

Fi surto surs surt  surtim surtiw surten 

Gr surto surs surt  surtim surtiw surten 

Gu surto surtes surt  surtim surtiw surten 

Ll surto surs surt  surtim surtiw surten 

Mr surto surtes surt  sortim sortiw surten 

Ma surto surs surt  surtim surtiw surten 

Ms surto surs surt  sortim sortiw surten 

Ml surto surs surt  sortim sortiw surten 

Mo surto surs surt  surtim surtiw surten 

Pb surto surs surt  surtim surtiw surten 

Po surto surs surt  surtim surtiw surten 

Pr surtu surs surt  surtim surtiw surten 

Si surto surs surt  surtim surtiw surten 

Tf surto surs | surtes surt  surtim surtiw surten 

To surto surtes surt  sortim sortiw surten 

Ull surto surs | surtes surt  surtim surtiw surten 

Va surto surs surt  surtim surtiw surten 

Vb surto surs surt  sortim sortiw surten 

 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surtia surties surtia  surtiem surtiew surtien 

Bi surti surties surtie  surtim surtiw surtien 

Ca sorti sorties sortie  sortiam sortiaw sortien 

Cp surtio/ sorties sorti  sortiem sortiew sortien 

Co surti surties surtie  surtiem surtiew surtien 

Fa surti surties surti  surtiem surtiew surtien 

Fi surti surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Gr surti surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Gu surtio/a surties surtia  surtiem surtiew surtien 

Ll surti surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Mr sortie sorties sortia  sortiem sortiew sortien 

Ma surtia surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Ms surtio sorties sorti  sortiem sortiew sortien 

Ml sorti sorties sortie  sortiem sortiew sortien 

Mo surti surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Pb surti surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Po surti surties surti  surtiom/em surtiow/ew surtien 

Pr surti surties surtie  surtiem surtiew surtien 

Si surti surties surtie  surtiem surtiew surtien 

Tf surtio/a surties surtia  surtiem surtiew surtien 

To sorti sorties sortie  sortiam sortiaw sortien 

Ull surti surties surtie  surtiom/em surtiow/ew surtien 

Va surtia surties surtie  surtiam surtiaw surtien 

Vb sorti sorties sortie  sortiam sortiaw sortien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Bi surtie surtias surtia surtiem surtiew  surtian 

Ca sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Cp sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Co surti surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Fa surtie surtias surtia surtiem surtiew  surtian 

Fi surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Gr surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Gu surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Ll surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Mr sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Ma surtie surtias surtia surtiem surtiew  surtian 

Ms sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Ml sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Mo surti surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Pb surti surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Po surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Pr surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Si surti surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Tf surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

To sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

Ull surti surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Va surtie surtias surtia surtim surtiw  surtian 

Vb sortie sortias sortia sortim sortiw  sortian 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surtiia surtiies surtiia surtiiem surtiiew surtiien 

Bi surtii surtiies surtiie surtiim surtiiw surtiien 

Ca sortii sortiies sortiie sortiiam sortiiaw sortiien 

Cp surtiio/ sortiies sortii sortiiem sortiiew sortiien 

Co surtii surtiies surtiie surtiiem surtiiew surtiien 

Fa surtii surtiies surtii surtiiem surtiiew surtiien 

Fi surtii surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Gr surtii surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Gu surtiio/a surtiies surtiia surtiiem surtiiew surtiien 

Ll surtii surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Mr sortiie sortiies sortiia sortiiem sortiiew sortiien 

Ma surtiia surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Ms surtiio sortiies sortii sortiiem sortiiew sortiien 

Ml sortii sortiies sortiie sortiiem sortiiew sortiien 

Mo surtii surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Pb surtii surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Po surtii surtiies surtii surtiiom/em surtiiow/ew surtiien 

Pr surtii surtiies surtiie surtiiem surtiiew surtiien 

Si surtii surtiies surtiie surtiiem surtiiew surtiien 

Tf surtiio/a surtiies surtiia surtiiem surtiiew surtiien 

To sortii sortiies sortiie sortiiam sortiiaw sortiien 

Ull surtii surtiies surtiie surtiiom/em surtiiow/ew surtiien 

Va surtiia surtiies surtiie surtiiam surtiiaw surtiien 

Vb sortii sortiies sortiie sortiiam sortiiaw sortiien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Bi surt/i surtis surti surtim surtiw surtin 

Ca surt/i surtis surti sortim sortiw surtin 

Cp surti surtis surti sortim sortiw surtin 

Co surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Fa surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Fi surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Gr surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Gu surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Ll surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Mr surti surtis surti sortim sortiw surtin 

Ma surta/i surtis surti surtim surtiw surtin 

Ms surti surtis surti sortim sortiw surtin 

Ml surti surtis surti sortim sortiw surtin 

Mo surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Pb surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Po surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Pr surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Si surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Tf surti surtis surti surtim surtiw surtin 

To surti surtis surti sortim sortiw surtin 

Ull surt/i surtis surti surtim surtiw surtin 

Va surti surtis surti surtim surtiw surtin 

Vb surti surtis surti sortim sortiw surtin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be surtis surtisis surtis surtisim surtisiw surtisin 

Bi surtis/ surtises/is surtis surtism/im surtisw/iw surtisen/in 

Ca sortis/ sortises sortis sortisam sortisaw sortisen 

Cp sortis sortisis sortis sortisim sortisiw sortisin 

Co surties/ surtieses/is surties surtiesem surtiesew surtiesen/in 

Fa surtis surtisis surtis surtisim surtisiw surtisin 

Fi surtis surtises surtis surtisam surtisaw surtisen 

Gr surtis surtises/is surtis surtisam surtisaw surtisen/in 

Gu surtis surtises surtis surtisem surtisew surtisen 

Ll surtis surtises surtis surtisam surtisaw surtisen 

Mr sortis sortisis sortis sortisim sortisiw sortisin 

Ma surtis/a surtises surtis surtisam surtisaw surtisen 

Ms sortis  sortises/is sortis sortisem/im sortisew/iw sortisen/in 

Ml sortis sortisis sortis sortisim sortisiw sortisin 

Mo surtis/ surtisis surtis surtisam surtisaw surtisin 

Pb surtis surtises/is surtis surtisam surtisaw surtisen/in 

Po surties  surtiesis  surties surtiesom/im surtiesow/iw surtiesin  

Pr surtis surtisis surtis surtisim surtisiw surtisin 

Si surtis surtisis surtis surtisim surtisiw surtisin 

Tf surtis  surtises/is surtis surtisem/im surtisew/iw surtisen/in 

To sortis sortisis sortis sortisim sortisiw sortisin 

Ull surtis surtises/is surtis surtisom/im surtisow/iw surtisen/in 

Va surtis surtisis surtis surtisam/im surtisaw/iw surtisin 

Vb sortis/ sortises sortis sortisam sortisaw sortisen 
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2.5.14 Tindre 
 

 Infinitiu Gerundi Participi 

Be tinde | ti276
 tenin tiut 

Bi tinde | tie tenin tiut 

Ca tinde | ti tenin tiut 

Cp tinde | ti tien tiut 

Co tinde | ti tenin tiut 

Fa tinde | tie tenin tiut 

Fi tinde | ti tenin tiut 

Gr tinde | ti tenin tiut 

Gu tinde | ti tenin tiut 

Ll tinde | ti tenin tiut 

Mr tinde | ti tien tiut 

Ma tinde | ti tien tiut 

Ms tinde | ti tien tiut 

Ml tinde | ti tien tiut 

Mo tinde | ti tenin tiut 

Pb tinde | ti tien tiut 

Po tinde | ti tien tiut 

Pr tinde | ti tien tiut 

Si tinde | ti tenin tiut 

Tf tinde | ti tien tiut 

To tinde | ti tenin tiut 

Ull tinde | ti tenin tiut 

Va tinde | ti tenin tiut 

Vb tinde | ti tien tiut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be te tii  tiem tiew tiin 

Bi t | te tii  tiem tiew tiin 

Ca te tii  tim tiw tiin 

Cp te tii  tim tiw tiin 

Co t | te tii  tim tiw tiin 

Fa t | te tii  tiem tiew tiin 

Fi t tii  tim tiw tiin 

Gr te tii  tim tiw tiin 

Gu te tii  tiem tiew tiin 

Ll te tii  tim tiw tiin 

Mr te tii  tiem tiew tiin 

Ma te tii  tim tiw tiin 

Ms te tii  tim tiw tiin 

Ml t tii  tim tiw tiin 

Mo t | te tii  tim tiw tiin 

Pb te tii  tim tiw tiin 

Po te tii  tim tiw tiin 

Pr te tii  tim tiw tiin 

Si te tii  tim tiw tiin 

Tf te tii  tiem tiew tiin 

To te tii  tim tiw tiin 

Ull te tii  tim tiw tiin 

Va t tii  tim tiw tiin 

Vb te tii  tim tiw tiin 

                                                 
276 Per a més informació sobre l’ús de la forma d’infinitiu amb velar analògica, cf. l’apartat 3.5 del capítol de Sintaxi. 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ti tens te tenim teniw tenen 

Bi ti tens te tenim teniw tenen 

Ca ti tens te tenim teniw tenen 

Cp ti tens te tenim teniw tenen 

Co ti tens te tenim teniw tenen 

Fa ti tens te tenim teniw tenen 

Fi ti tens te tenim teniw tenen 

Gr ti tens te tenim teniw tenen 

Gu ti tens te tenim teniw tenen 

Ll ti tens te tenim teniw tenen 

Mr ti tens te tenim teniw tenen 

Ma ti tens te tenim teniw tenen 

Ms ti tens te tenim teniw tenen 

Ml ti tens te tenim teniw tenen 

Mo ti tens te tenim teniw tenen 

Pb ti tens te tenim teniw tenen 

Po ti tens te tenim teniw tenen 

Pr ti tens te tenim teniw tenen 

Si ti tens te tenim teniw tenen 

Tf ti tens te tenim teniw tenen 

To ti tens te tenim teniw tenen 

Ull ti tens te tenim teniw tenen 

Va ti tens te tenim teniw tenen 

Vb ti tens te tenim teniw tenen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tenia tenies tenia  teniem teniew tenien 

Bi teni tenies tenie  tenim teniw tenien 

Ca teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Cp tenio/ tenies teni  teniem teniew tenien 

Co teni tenies tenie  teniem teniew tenien 

Fa teni tenies teni  teniem teniew tenien 

Fi teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Gr teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Gu tenio/a tenies tenia  teniem teniew tenien 

Ll teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Mr tenie tenies tenia  teniem teniew tenien 

Ma tenia tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Ms tenio tenies teni  teniem teniew tenien 

Ml teni tenies tenie  teniem teniew tenien 

Mo teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Pb teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Po teni tenies teni  teniom/em teniow/ew tenien 

Pr tni tnies tnie  tniem tniew tnien 

Si teni tenies tenie  teniem teniew tenien 

Tf tenio/a tenies tenia  teniem teniew tenien 

To teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Ull teni tenies tenie  teniom/em teniow/ew tenien 

Va tenia tenies tenie  teniam teniaw tenien 

Vb teni tenies tenie  teniam teniaw tenien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Bi tinde tindas tinda tindem tindew  tindan 

Ca tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Cp tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Co tind tindas tinda tindm tindw  tindan 

Fa tinde tindas tinda tindem tindew  tindan 

Fi tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Gr tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Gu tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Ll tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Mr tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Ma tinde tindas tinda tindem tindew  tindan 

Ms tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Ml tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Mo tind tindas tinda tindm tindw  tindan 

Pb tind tindas tinda tindm tindw  tindan 

Po tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Pr tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Si tind tindas tinda tindm tindw  tindan 

Tf tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

To tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Ull tind tindas tinda tindm tindw  tindan 

Va tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

Vb tinde tindas tinda tindm tindw  tindan 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tindia tindies tindia tindiem tindiew tindien 

Bi tindi tindies tindie tindim tindiw tindien 

Ca tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Cp tindio/  tindies tindi tindiem tindiew tindien 

Co tindi tindies tindie tindiem tindiew tindien 

Fa tindi tindies tindi tindiem tindiew tindien 

Fi tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Gr tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Gu tindio/a tindies tindia tindiem tindiew tindien 

Ll tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Mr tindie tindies tindia tindiem tindiew tindien 

Ma tindia tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Ms tindio tindies tindi tindiem tindiew tindien 

Ml tindi tindies tindie tindiem tindiew tindien 

Mo tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Pb tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Po tindi tindies tindi tindiom/em tindiow/ew tindien 

Pr tindi tindies tindie tindiem tindiew tindien 

Si tindi tindies tindie tindiem tindiew tindien 

Tf tindio/a tindies tindia tindiem tindiew tindien 

To tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Ull tindi tindies tindie tindiom/em tindiow/ew tindien 

Va tindia tindies tindie tindiam tindiaw tindien 

Vb tindi tindies tindie tindiam tindiaw tindien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be tii tiis tii tim tiw tiin 

Bi ti/i tiis tii tiem tiew tiin 

Ca ti/i tiis tii tim tiw tiin 

Cp tii tiis tii tim tiw tiin 

Co tii tiis tii tim tiw tiin 

Fa tii tiis tii tiem tiew tiin 

Fi ti/i tiis tii tim tiw tiin 

Gr tii tiis tii tim tiw tiin 

Gu tii tiis tii tim tiw tiin 

Ll tii tiis tii tim tiw tiin 

Mr tii tiis tii tim tiw tiin 

Ma tia/i tiis tii tim tiw tiin 

Ms tii tiis tii tim tiw tiin 

Ml tii tiis tii tim tiw tiin 

Mo tii tiis tii tim tiw tiin 

Pb tii tiis tii tim tiw tiin 

Po tii tiis tii tim tiw tiin 

Pr tii tiis tii tim tiw tiin 

Si tii tiis tii tim tiw tiin 

Tf tii tiis tii tim tiw tiin 

To tii tiis tii tim tiw tiin 

Ull ti/i tiis tii tim tiw tiin 

Va tii tiis tii tim tiw tiin 

Vb tii tiis tii tim tiw tiin 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Bi ties/ tieses/is ties tiesm/im tiesw/iw tiesen/in 

Ca ties/ tieses ties tiesam tiesaw tiesen 

Cp ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Co ties/ tieses/is ties tiesem tiesew tiesen/in 

Fa ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Fi ties tieses ties tiesam tiesaw tiesen 

Gr ties  tieses/is ties tiesam tiesaw tiesen/in 

Gu ties tieses ties tiesem tiesew tiesen 

Ll ties tieses ties tiesam tiesaw tiesen 

Mr ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Ma ties/ tieses ties tiesam tiesaw tiesen 

Ms ties  tieses/is ties tiesem/im tiesew/iw tiesen/in 

Ml ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Mo ties/ tiesis ties tiesam tiesaw tiesin 

Pb ties  tieses/is ties tiesam tiesaw tiesen/in 

Po ties tieses ties tiesom/im tiesow/iw tiesen 

Pr ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Si ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Tf ties  tieses/is ties tiesem/im tiesew/iw tiesen/in 

To ties tiesis ties tiesim tiesiw tiesin 

Ull ties tieses/is ties tiesom/im tiesow/iw tiesen/in 

Va ties tiesis ties tiesam/im tiesaw/iw tiesin 

Vb ties/ tieses ties tiesam tiesaw tiesen 
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2.5.15 Vindre 

 
 Infinitiu Gerundi Participi 

Be binde  benin biut 

Bi binde  benin biut 

Ca binde  benin biut 

Cp binde  benin biut 

Co binde  benin biut 

Fa binde  benin biut 

Fi binde  benin biut 

Gr binde  benin biut 

Gu binde  benin biut 

Ll binde  benin biut 

Mr binde  benin biut 

Ma binde  benin biut 

Ms binde  benin biut 

Ml binde  benin biut 

Mo binde  benin biut 

Pb binde  benin biut 

Po binde  benin biut 

Pr binde  benin biut 

Si binde benin biut 

Tf binde  benin biut 

To binde  benin biut 

Ull binde  benin biut 

Va binde  benin biut 

Vb binde  benin biut 

 

Imperatiu 

 

 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bine bii  biem biew biin 

Bi bine bii biem biew biin 

Ca bine bii bim biw biin 

Cp bine bii bim biw biin 

Co bine bii  bim biw biin 

Fa bine bii  biem biew biin 

Fi bine bii  bim biw biin 

Gr bine bii  bim biw biin 

Gu bine bii  biem biew biin 

Ll bine bii  bim biw biin 

Mr bine bii  biem biew biin 

Ma bine bii  bim biw biin 

Ms bine bii  bim biw biin 

Ml bine bii  bim biw biin 

Mo bine bii  bim biw biin 

Pb bine bii  bim biw biin 

Po bine bii  bim biw biin 

Pr bine bii  bim biw biin 

Si bine bii  bim biw biin 

Tf bine bii  biem biew biin 

To bine bii  bim biw biin 

Ull bine bii  bim biw biin 

Va bine bii  bim biw biin 

Vb bine bii  bim biw biin 
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Present d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bi bens be benim beniw benen 

Bi bi bens be benim beniw benen 

Ca bi bens be benim beniw benen 

Cp bi bens be benim beniw benen 

Co bi bens be benim beniw benen 

Fa bi bens be benim beniw benen 

Fi bi bens be benim beniw benen 

Gr bi bens be benim beniw benen 

Gu bi bens be benim beniw benen 

Ll bi bens be benim beniw benen 

Mr bi bens be benim beniw benen 

Ma bi bens be benim beniw benen 

Ms bi bens be benim beniw benen 

Ml bi bens be benim beniw benen 

Mo bi bens be benim beniw benen 

Pb bi bens be benim beniw benen 

Po bi bens be benim beniw benen 

Pr bi bens be benim beniw benen 

Si bi bens be benim beniw benen 

Tf bi bens be benim beniw benen 

To bi bens be benim beniw benen 

Ull bi bens be benim beniw benen 

Va bi bens be benim beniw benen 

Vb bi bens be benim beniw benen 

 

Imperfet d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be benia benies benia  beniem beniew benien 

Bi beni benies benie  benim beniw benien 

Ca beni benies benie  beniam beniaw benien 

Cp benio/ benies beni  beniem beniew benien 

Co beni benies benie  beniem beniew benien 

Fa beni benies beni  beniem beniew benien 

Fi beni benies benie  beniam beniaw benien 

Gr beni benies benie  beniam beniaw benien 

Gu benio/a benies benia  beniem beniew benien 

Ll beni benies benie  beniam beniaw benien 

Mr benie benies benia  beniem beniew benien 

Ma benia benies benie  beniam beniaw benien 

Ms benio benies beni  beniem beniew benien 

Ml beni benies benie  beniem beniew benien 

Mo beni benies benie  beniam beniaw benien 

Pb beni benies benie  beniam beniaw benien 

Po beni benies beni  beniom/em beniow/ew benien 

Pr bni bnies bnie  bniem bniew bnien 

Si beni benies benie  beniem beniew benien 

Tf benio/a benies benia  beniem beniew benien 

To beni benies benie  beniam beniaw benien 

Ull beni benies benie  beniom/em beniow/ew benien 

Va benia benies benie  beniam beniaw benien 

Vb beni benies benie  beniam beniaw benien 
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Futur d’indicatiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Bi binde bindas binda bindem bindew  bindan 

Ca binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Cp binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Co bind bindas binda bindm bindw  bindan 

Fa binde bindas binda bindem bindew  bindan 

Fi binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Gr binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Gu binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Ll binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Mr binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Ma binde bindas binda bindem bindew  bindan 

Ms binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Ml binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Mo bind bindas binda bindm bindw  bindan 

Pb bind bindas binda bindm bindw  bindan 

Po binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Pr binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Si bind bindas binda bindm bindw  bindan 

Tf binde bindas binda bindm bindw  bindan 

To binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Ull bind bindas binda bindm bindw  bindan 

Va binde bindas binda bindm bindw  bindan 

Vb binde bindas binda bindm bindw  bindan 

 

 

Condicional 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bindia bindies bindia bindiem bindiew bindien 

Bi bindi bindies bindie bindim bindiw bindien 

Ca bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Cp bindio/  bindies bindi bindiem bindiew bindien 

Co bindi bindies bindie bindiem bindiew bindien 

Fa bindi bindies bindi bindiem bindiew bindien 

Fi bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Gr bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Gu bindio/a bindies bindia bindiem bindiew bindien 

Ll bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Mr bindie bindies bindia bindiem bindiew bindien 

Ma bindia bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Ms bindio  bindies bindi bindiem bindiew bindien 

Ml bindi bindies bindie bindiem bindiew bindien 

Mo bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Pb bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Po bindi bindies bindi bindiom/em bindiow/ew bindien 

Pr bindi bindies bindie bindiem bindiew bindien 

Si bindi bindies bindie bindiem bindiew bindien 

Tf bindio/a bindies bindia bindiem bindiew bindien 

To bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Ull bindi bindies bindie bindiom/em bindiow/ew bindien 

Va bindia bindies bindie bindiam bindiaw bindien 

Vb bindi bindies bindie bindiam bindiaw bindien 
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Present de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bii biis bii bim biw biin 

Bi bi/i biis bii biem biew biin 

Ca bi/i biis bii bim biw biin 

Cp bii biis bii bim biw biin 

Co bii biis bii bim biw biin 

Fa bii biis bii bim biw biin 

Fi bii biis bii bim biw biin 

Gr bii biis bii bim biw biin 

Gu bii biis bii bim biw biin 

Ll bii biis bii bim biw biin 

Mr bii biis bii bim biw biin 

Ma bia/i biis bii bim biw biin 

Ms bii biis bii bim biw biin 

Ml bii biis bii bim biw biin 

Mo bii biis bii bim biw biin 

Pb bii biis bii bim biw biin 

Po bii biis bii bim biw biin 

Pr bii biis bii bim biw biin 

Si bii biis bii bim biw biin 

Tf bii biis bii bim biw biin 

To bii biis bii bim biw biin 

Ull bi/i biis bii bim biw biin 

Va bii biis bii bim biw biin 

Vb bi/i biis bii bim biw biin 

 

 

Imperfet de subjuntiu 

 

 1a sg 2a sg 3a sg 1a pl 2a pl 3a pl 

Be bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Bi bies/ bieses/is bies biesm/im biesw/iw biesen/in 

Ca bies/ bieses bies biesam biesaw biesen 

Cp bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Co bies/ bieses/is bies biesem biesew biesen/in 

Fa bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Fi bies bieses bies biesam biesaw biesen 

Gr bies  bieses/is bies biesam biesaw biesen/in 

Gu bies bieses bies biesem biesew biesen 

Ll bies bieses bies biesam biesaw biesen 

Mr bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Ma bies/ bieses bies biesam biesaw biesen 

Ms bies  bieses/is bies biesem/im biesew/iw biesen/in 

Ml bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Mo bies/ biesis bies biesam biesaw biesin 

Pb bies  bieses/is bies biesam biesaw biesen/in 

Po bies bieses bies biesom/im biesow/iw biesen 

Pr bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Si bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Tf bies  bieses/is bies biesem/im biesew/iw biesen/in 

To bies biesis bies biesim biesiw biesin 

Ull bies bieses/is bies biesom/im biesow/iw biesen/in 

Va bies biesis bies biesam/im biesaw/iw biesin 

Vb bies/ bieses bies biesam biesaw biesen 
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3. SINTAXI 
  

 Com ja s’ha comentat en la introducció d’aquesta tesi, la brevetat d’aquest capítol 

és deguda a la dificultat d’enquestar de manera satisfactòria trets sintàctics. La falta de 

mètode a l’hora de recollir aquests fenòmens i la poca tradició en els estudis de 

dialectologia de dedicar algun apartat a la sintaxi no ajuden a posar solució a aquesta 

mancança. Malgrat tot, en aquest estudi, s’ha volgut deixar constància d’algunes 

qüestions sintàctiques més o menys generals en els parlars del Priorat, encara que no 

sistemàtiques. Els trets que es recullen han estat seleccionats perquè poden ser d’un cert 

interès, ja sigui pel fet que s’aparten de les solucions més generals o perquè han cridat 

l’atenció en el moment de la recollida del material. Convé tindre present, doncs, que 

aquest capítol és només una petita mostra d’algunes poques característiques sintàctiques 

dels parlars del Priorat.  

 

 

3.1 JO COM A COMPLEMENT OBLICU 

 
 A tots els parlars del Priorat –i també arreu del territori lingüístic– s’ha recollit 

l’ús del pronom personal fort de primera persona del singular com a complement 

indirecte de verbs com ara agradar. En aquesta construcció, el pronom és interpretat 

com a subjecte de l’oració quan, estructuralment, fa funció de complement indirecte: 

 

 Jo, també m’agrada la jota  

 Jo, no m’agrada el vi blanc 

 Jo, m’agraden, les cireres 

  

 De manera esporàdica, també s’ha recollit a Bi, Ca, Co, Mr, Ma, Ms, Pb i Va, 

l’ús del pronom jo com a complement, en substitució de la forma mi. El pronom personal 

jo manté la forma forta quan fa funció de complement i va precedit de preposició (mapa 

3/1):
277

 

 

 Volia dormir amb jo 

 Sempre anava amb jo 

 Se’n fot de jo 

 Tot això ho faig per jo 

  

 

3.2 CONCORDANÇA DEL COMPLEMENT N AMB VERBS ESDEVENIMENTALS I 

EQUIPARABLES
278 

 

  Un dels fenòmens recollits a tots els parlars de la comarca del Priorat és la no 

concordança entre el que Joan Solà (1973, II: 12) anomena “complement N” 

(tradicionalment considerat el subjecte) i el verb haver-hi: 

 

                                                 
277

 Aquesta construcció també ha estat recollida per Cubells (2009, I: 302) a la zona nord de la comarca de 

la Ribera d’Ebre i per Plaza (1996: 143) a Passanant i Montblanc (Conca de Barberà). Veny (1982: 68) 

enregistra aquest ús en balear i Sistac (1993: 161; 1998: 69) també el localitza a la vall de la Sosa de 

Peralta i a les valls d’Àneu. 
278

 Per a una explicació detallada sobre aquest fenomen cf. Cubells (2009, I: 302-306). 
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 Els caps de setmana hi ha molts cotxes aquí al poble 

 Hi ha hòmens que t’ho sabrien dir això 

 

 En algunes localitats, però, s’ha recollit algun cas de concordança puntual: 

 

 I tenim la màquina de fer butifarres, lo menos n’hi han dos (Ll) 

 Hi han moltes dones que encara ho fan (Ms) 

 

 Segons Cubells (2009, I: 305) un altre verb amb el qual la concordança amb el 

subjecte no es produeix és el verb ser, “fins i tot quan aquests verbs fan la funció de 

simple còpula entre subjecte i atribut. [...] En la primera fase, es podria considerar que el 

verb té caràcter esdevenimental i, per això, l’afecta la manca de concordança. Aquesta 

característica, però, s’ha estès després –segurament per contaminació– a d’altres 

construccions on el verb només té la funció de còpula.” A Margalef i a Poboleda s’ha 

recollit algun exemple d’aquest tipus de construcció: 

 

 La premsa de lliura ere sis pins (Ma) 

 Això ere els sarments (Pb) 

 

 Un altre tipus de construccions esdevenimentals són les que Cubells (2009, I: 

303) anomena “construccions de subjecte indeterminat”: 
 

En origen es tracta de construccions passives pronominals. En aquestes 

construccions, l’element pronominal, originàriament reflexiu, ha deixat de funcionar 

com a pronom i s’ha convertit en la marca superficial d’un agent indeterminat (Solà 

1982: 172). Com que duen el subjecte posposat, s’ha interpretat aquest sintagma 

com un verb complement, fins al punt que ha arribat a perdre la concordança amb el 

verb; el procés sofert per aquestes construccions seria –teòricament– el següent: 

 

  1. A l’estiu els aubercocs són collits. 

  2. A l’estiu els aubercocs se cullen. 

  3. A l’estiu se cullen els aubercocs. 

  4. A l’estiu se cull els aubercocs. 

 

 Al Priorat, aquest fenomen només s’ha enregistrat de manera esporàdica a dues 

localitats de la comarca. És molt probable que aquestes mateixes construccions puguin 

aparèixer en d’altres pobles però en aquesta investigació només s’han recollit a Cabacés i 

a la Figuera. Alguns dels exemples extrets de les converses amb els informants són els 

següents: 

 

 Encabat, allí s’hi posave els amaniments (Ca) 

 Abans se portave uns cistells diferents (Ca) 

 Però les aurelletes se feie mès pa les festes (Fi) 

 I allavons es feie molt coses a la cassola (Fi) 

 Ara a l’hivern es feie molt los moixons (Fi) 
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3.3 LA CONCORDANÇA DEL PARTICIPI 

 
 La concordança del participi amb el complement directe només es troba en alguns 

parlars i no de manera sistemàtica (mapa 3/2): 

 
 No l’hai vista mai: Bi, Ca, Cp, Co, Ll, Ma, Pb, Si, Ull, Va 

 No l’hai vist mai: Be, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, To, Vb 

 

 

3.4 LA CONCORDANÇA DELS NOMS COL·LECTIUS AMB EL VERB 

 
 Un altre fenomen habitual a tots els parlars del Priorat –i també general a tot el 

territori lingüístic– és que els noms col·lectius facin l’anomenada concordança ad 

sensum (Solà 2002, II: 1140) amb el verb, és a dir, que, tot i que gramaticalment són 

singulars, porten el verb en plural: 
 

 La gent sempre volen més minjar 

 Ara no hi van gaire, la gent, a l’ermita 

 Perquè molta gent tenien por 

 La canalla juguen tot lo dia 

 

 Fins i tot en noms que ja no es consideren col·lectius –com és el cas del mot cep–

es pot produir la concordança ad sensum:
279

 

 

 Perquè el cep no s’empeltaven (Pb) 

 

 

3.5  LA PERÍFRASI VERBAL D’OBLIGACIÓ 

 
 En tots els parlars del Priorat és freqüent l’ús de les perífrasis d’obligació haver 

de + infinitiu i tindre/tinguer de + infinitiu (aquesta última amb una rendibilitat més alta 

que la primera). La variant velaritzada (tinguer) apareix exclusivament en la construcció 

de passat perifràstic que s’usa per expressar obligatorietat passada: anar (aux.) + tinguer 

de + infinitiu: ho vaig/vai tinguer de fer.
280

 

 

 Hauries de puguer fê-ho 

 Per a trobâ-ho hai d’anar a Reus 

Antes teníem de parlar amb castellà 

Tens de fer tot això per avui 

Vam tinguer de fer dos ramats 

Ahir vam tinguer d’anar al metge 

 

 

 

                                                 
279

 Si considerem el fet que una gran part del territori de la comarca del Priorat està plantada de ceps 

podem entendre que els seus parlants poden considerar el mot cep com a nom col·lectiu que engloba tot un 

conjunt de ceps. 
280

 Aquesta mateixa construcció és recollida per Cubells (2009, I: 309) a la comarca de la Ribera d’Ebre. 
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3.6 EL FUTUR AMB VALOR D’IMPERATIU 
 

 En un dels seus estudis sobre morfosintaxi verbal històrica, Pérez Saldanya 

(1998: 292) indica que, en contextos adients, el futur pot assolir un cert caràcter 

d’imperatiu: 

 
En moltes llengües romàniques el futur ha assolit una sèrie de valors modals de 

caràcter [...] pot assolir una funció clarament interpersonal i convertir-se en un 

marcador de modalitat imperativa [...] el caràcter focal de la forma verbal i la 

posició postverbal dels clítics assenyalen explícitament el valor imperatiu que han 

assumit aquests futurs [...] però els usos estrictament modals de futur són més aviat 

perifèrics -dialectals en tot cas. 

 

 Aquest caràcter d’imperatiu pot esdevenir el valor bàsic d’aquests futurs per un 

procés de gramaticalització progressiva, que pot arribar a acomplir-se, com indica el 

mateix Saldanya, en alguns parlars del domini lingüístic, on el futur pot usar-se en 

oracions imperatives. 

 Malgrat que aquesta estructura sintàctica es troba en una situació de retrocés, 

encara avui s’ha recollit a tots els parlars del Priorat el futur amb valor imperatiu:
281

 

 

 Noi, portaràs-me un cafè 

 Pensaràs-hi a dî-li a la Maria 

 Diràs-ho amb un de coranta anys i ja no sabrà lo que és 

 

 S’ha observat una distinció dels usos del futur amb valor imperatiu i l’imperatiu, 

semblant a la que recull Plaza (1996: 147) a la Conca de Barberà. Com que l’entonació 

és sovint interrogativa relativa o enunciativa, la competència lingüística del parlant la 

interpreta a mig camí entre l’imperatiu i la fórmula de cortesia, de manera que alguns 

informants distingeixen entre una ordre que s’ha d’executar immediatament i una ordre 

que no cal que sigui executada immediatament. En el primer cas s’empra l’imperatiu i en 

el segon el futur amb valor imperatiu. 

 

  

3.7 EL VERB RECORDAR COM A VERB INTRANSITIU QUE REGEIX DATIU 

 
 El verb recordar és usat, en els parlars del Priorat, com un verb intransitiu que 

regeix datiu. Veny (1982: 68) recull en balear aquest ús arcaic del verb recordar: “la 

funció i significat de recordar-se en una frase com No em recorda res, no em recordo de 

res, on el verb recordar vol dir «venir a la memòria», res és el subjecte i em, el 

complement indirecte o datiu ètic”: 

 

 Ara no em recorde això com se deie 

 Ara em recorde que un dia vinia del tros... 

 I em recorde que aquí al poble hi havie tres metges 

 

                                                 
281

 El futur amb valor d’imperatiu també es pot trobar a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 312), les 

Garrigues (Cubells i Satorra 2000: 9; Satorra 2009: 46), la Conca de Barberà (Plaza 1996: 147), el Segrià 

(Vallverdú 1976: 8; Casanovas i Creus 1999: 104), el Pallars (Coll 1991: 39; Sistac 1998: 70) i la Terra 

Alta (Navarro 1992: 40). 
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 També s’ha recollit algun exemple del tipus jo em recorde que de petit... En 

aquest cas trobem que el pronom en forma forta –jo– s’interpreta com a subjecte del verb 

recordar.  
 Algun d’aquests usos del verb recordar també es troba a les Garrigues (Cubells i 

Cubells 2003: 130; Satorra 2009: 39) al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 175) i a la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 145).  
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4. LÈXIC 
 

 El lèxic recollit en aquest estudi es presenta per camps semàntics, seguint el 

mateix ordre del qüestionari que s’ha utilitzat per a dur a terme les entrevistes. Cada 

camp semàntic apareix ordenat en tres apartats: 

 

 En primer lloc, s’inclou l’inventari de variants lèxiques. L’entrada de les variants 

acostuma a ser la mateixa que apareix en el qüestionari, encara que, en alguns 

casos s’ha optat per incloure la forma més general de totes les recollides. 

Aquestes entrades sempre apareixen en singular, excepte quan la forma plural és 

la més habitual o l’única que s’usa. Les entrades no s’han transcrit fonèticament, 

tot i que sí que s’inclou la transcripció fonètica d’aquells sons que presentaven 

algun dubte i així ho requerien. Si en alguna entrada han coincidit variants 

lèxiques amb variants fonètiques s’ha optat per mantindre-les en el mateix 

inventari i, fer-ne el comentari pertinent a l’apartat de l’anàlisi. El mateix s’ha fet 

quan es comptava amb més de tres variants fonètiques. Si es tracta de dues 

variants fonètiques s’inclouen en l’apartat “Mostra de solucions compartides amb 

variació fonètica”. Cada variant va acompanyada de les localitats on va ser 

enregistrada. 

 En segon lloc, s’inclou el llistat de mots comuns a tota la comarca, és a dir, que 

no presenten variació. En alguns apartats també apareix una “Mostra de solucions 

compartides amb variació fonètica”, que s’analitzen o dins del mateix apartat del 

lèxic o en el capítol corresponent de la fonètica, que s’indica en nota a peu de 

pàgina. 

 En tercer lloc, s’inclou l’anàlisi i comentari d’alguns mots. 

 

 Malgrat que s’ha procurat recollir el màxim de vocabulari possible, en alguns 

casos ha estat impossible obtindre la solució requerida. Quan ha estat així, al mapa 

apareix el terme del parlar en qüestió en blanc. 

 Per a la localització de mots o variants en altres punts del territori lingüístic, 

s’han utilitzat, principalment, els treballs d’Alcover-Moll (DCVB), de Veny (ALDC), de 

Coromines (DECat), de Navarro (1996), de Cubells (2009) i de Recasens (1985). També 

s’han consultat sovint els treballs de Plaza (1996), Sistac (1993), Turull (1990) i Masip 

(1989). 

 En el darrer apartat d’aquest capítol apareix la llista de totes les entrades, 

ordenades alfabèticament i acompanyades del número de l’apartat d’aquesta tesi on es 

poden localitzar. 

 

  

4.1 INVENTARI DE LES VARIANTS LÈXIQUES 
 

4.1.1 El camp i els cultius 
  

a preu fet: a preu fet: Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; a estall: Be, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml 

(mapa 4/1) 

barraca: barraca: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Va, Vb; cabana: Ca, Cp, Gu, Ms, Ml, Ull (mapa 

4/2) 
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marge (de pedra): marge: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; espona: Bi, Ma (mapa 

4/3)  

feixa: feixa: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ma, Ms, To, Ull, Vb; faixa: Be, 

Ml, Mo, To; parada: Cp, Fa, Gu, Mr, Mo, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va; pórca: Fi, Gu, Ml, Pb, Si; pólca: Bi, Ca (mapa 

4/4) 

aixada ampla: aixada: Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Tf, To, Ull, 

Va; aixada ampla: Ca, Co, Gr, Ml, Si, Vb; aixada de boca: 

Be, Fa; aixat: Bi, Ma; càvic ample: Pr (mapa 4/5) 

arrabassar: arrabassar: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Po, Pr, Tf, To, Ull, Vb; arrencar: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Ma, 

Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va; aixartigar: Fa, Po (mapa 4/6) 

càvic: càvic: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; càvec: Co, Pb, Tf, Ull; aixada 

de cavar vinya:
282

 Be, Fa, Gr, Ll (mapa 4/7) 

magall:  magall: Co, Fa, Mo, Si, Ull; amagall: Pb, To; tallantó: Be, 

Gr; aixada: Cp, Mr, Ms, Pr, Tf; aixadó: Va, Vb; aixadó 

amb escarpell: Ca, Ma; aixadella amb escarpell: Fi, Gu, Ll, 

Po; aixadelló amb escarpell: Bi, Ml (mapa 4/8) 

xapolina: xapolina: Co, Gr, Mo, Si, To, Vb; xapet: Po, Va; aixadella: 

Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Pr, Tf; aixadelló: 

Bi, Ma, Ml, Ull (mapa 4/9) 

càntir:
283

 càntir: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Tf, Ull, Va, Vb; càntera: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To (mapa 

4/10)  

covi femater:
284

 covi femater: Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Tf, Va, Vb; covi femeter: 

Bi, Gr, To, Ull; covi del fem: Po; cove del fem: Cp, Ms; 

covi de treure fem: Pb; covi del femer: Ml; covi: Be, Ll, Si; 

cove: Fa, Gu, Mr, Pr (mapa 4/11)  

aixada estreta: aixada estreta: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ml, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; aixada de punta: Fa, 

Ms, Po, Pr, Tf (mapa 4/12) 

pic: pic: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; picot: Ca; picotxa: Bi 

(mapa 4/13) 

pic de dos puntes: pic: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Tf, Vb; pic de dos puntes: Ms, To, Va; picota: Fi, Si; 

escoda: Ca, Ull; picotxa: Bi (mapa 4/14) 

aixadó: aixadó: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; tallantó: Ca, Fi, Ll, Ml, Si, Va, Vb 

(mapa 4/15) 

aixada de fer brossa: aixada de fer brossa: Ca, Co, Fi, Gr, Mo, Pb, Si; aixada de 

boca: Be, Ll, Ms, Ml, To, Va; aixada motxa: Bi, Cp, Gu, 

Mr, Ma; aixadó: Fa, Po, Ull; aixada ampla: Vb; aixada 

brossera: Pr; aixada de boca ampla: Tf (mapa 4/16) 

                                                 
282

 En aquests quatre pobles coneixen el mot càvic però asseguren que no s’ha utilitzat mai per a designar 

aquest estri que ells anomenen aixada de cavar vinya. 
283

 Per traginar els fems més líquids. 
284

 Per traginar els fems més sòlids. 
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càvic de dos puntes: càvic de dos puntes: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; aixada de dos puntes: 

Be, Fa, Gr, Ll, Mr, Tf (mapa 4/17) 

aspiocs: aspiocs: Be, Bi, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Vb; arpiots: Ca, Co, Gr, Pb, Va; arpiocs: Gr, 

Ml; aspiots: Pb; graupes: Cp, Gu (mapa 4/18) 

ullal (de l’aixada): ullal: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, 

Tf, Ull, Va; ull: Be, Gr, Ll, Pb, Po, Pr, To, Vb (mapa 4/19) 

tascó: tascó: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va; 

pinyola: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pr, Tf, Vb 

(mapa 4/20) 

tall: tall: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Pr, Si, 

Tf, Ull, Vb; boca: Gu, Ms, Mo, Po, Va; tallant: Bi, To 

(mapa 4/21) 

bót: bót: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; bóta: Fa, Fi, Ms (mapa 

4/22) 

bujol: bujol: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va; buiol: Cp, Gu, Mr, Pr, Tf; aubiol: Fa, Ll, 

Vb (mapa 4/23) 

post d’aplanar: post d’aplanar: Be, Ca, Cp, Fa, Gr, Mr, Ml, Pb, Po, Tf, To; 

post de replanar: Co, Ma, Ms, Mo, Ull, Va, Vb; post 

d’asplanar: Fi; post plana: Ll; fusta d’aplanar: Gu; fusta 

d’asplanar: Pr; post: Bi; esplanador: Si (mapa 4/24) 

podall llarg: podall llarg: Co, Mo, Pb, Po, Va; podall: Be, Fa, Fi, Gr, Ll, 

Pr, Si, To, Ull, Vb; esbaltrerador: Ca; falçó de fer 

abartrers: Bi; esbaltregador: Ma; falçó per a fer 

asbaltrers: Ml; tallador d’esbarzers: Ms; falçó: Gu; volant 

per a fer abartrers: Cp; magall: Mr, Tf (mapa 4/25) 

rascle: rascle: Bi, Ca, Cp, Co, Ma, Si, To, Ull; riscle: Be, Fa, Gr, 

Ll, Mr, Po, Tf; rasclet: Be, Ca, Fi, Ml, Mo, Pb, Ull, Va, 

Vb; risclet: Cp, Gu, Ms, Pr, Tf (mapa 4/26) 

tiràs: tiràs: Bi, Ca, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Pr, To, Vb; 

tirassa: Co, Ull; tirant: Be, Si; tirany: Va; ròssic: Cp, Gu, 

Ms, Ml, Tf; pedrera: Fi, Po (mapa 4/27) 

martell (de fer marge): martell: Be, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, 

To, Ull, Va, Vb; picola: Co, Gr, Po, Si; picolet: Bi; pic: 

Ms; puntona: Fa; aixadó: Tf (mapa 4/28) 

beard: beard: Bi, Ca, Cp, Co, Gu, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, Ull, Va; 

baiard: Be, Fa, Gr, Mr, Pr, Tf, To; pedrera: Fi, Ll, Po, Vb; 

civera: Pb (mapa 4/29)   

estisores de podar: estisores de podar: Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Pb, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; estisores: Fi, Ma, Mo, Po, Pr; 

estisores d’esporgar: Be, Bi (mapa 4/30)  

podall: podall: Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Vb; 

podadora: Be; podall de mà: Pb, To; podall curt: Mo, Va; 

falçó: Bi, Cp, Gr, Ma, Ms, Ml (mapa 4/31)  

aladre: aladre: Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml, Vb; arada: a la 

resta de pobles (mapa 4/32)  
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surriac: surriac: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, 

Si, Tf, Ull, Va, Vb; aixurriac: Pr, Si; xurriac: Mo, To; 

sorriac: Fa, Ma, Ml (mapa 4/33)  

surriacada: surriacada: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, 

Po, Si, Tf, Ull, Va, Vb; aixurriacada: Pr, Si; xurriacada: 

Mo, To; sorriacada: Fa, Ma, Ml (mapa 4/33) 

llop: llop: Be, Cp, Co, Fa, Ms, Ml, Po, Si, Tf; llopada: Ca, Gr, 

Mr, Mo, Pb, Pr, To, Va, Vb; llobada: Bi, Fi, Gu, Ll, Ull; 

lloada: Ma (mapa 4/34)     

rompre: rompre: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Tf, To, Va, Vb; trencar: Co, Mo, Si; emprimar: Bi, Ma, 

Ull (mapa 4/35)  

mantornar: mantornar:
285

 Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, 

Vb; girar: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf 

(mapa 4/36)    

espantall: ninot: Gu, Ma, Ml, Pb, Si, Ull, Va; espantall: Gr, To, Vb; 

espantapà[]aros: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Mo, Po, Pr (mapa 4/37)  

esclopet: esclopets: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; soquets:
286

 Cp, Fi, Gu, Mr, Tf 

(mapa 4/38)   

panís: panís: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; moresc: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull 

(mapa 4/39)  

panolla (de panís): panolla: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Vb; panotxa: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, 

Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb (mapa 

4/40) 

cort (de la panolla): cort: Ca, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, To, Va, Vb; panollot: 

Cp, Gu, Ml; suro: Be; panolla, panotxa: Bi, Co, Fa, Fi, Gr, 

Ma, Ms, Pr, Si, Tf, Ull (mapa 4/41) 

pellofa (del blat): pellofa: Be, Ca, Cp, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Po, Ull, Va; 

pellerofa: Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Vb (mapa 4/42) 

sègol: sègol: Be, Co, Fa, Gr, Pb, Po, Pr, Ml, Si, To, Ull, Vb; 

sèguil: Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Mo, Tf, Va; séguel: Bi, Ma 

(mapa 4/43) 

manat: manoll: Cp, Mr, Mo, Pb, Va; menat: a tots els pobles (mapa 

4/44) 

rampill:
287

 rampí: Bi, Ca, Co, Fi, Ml, Mo, Ll, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, 

Va, Vb; rampill: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, Pb 

(mapa 4/45) 

                                                 
285

 Navarro (1996, I: 206) recull la forma mantornar a tots els pobles de la Terra Alta i assenyala que és 

una variant pròpia del català occidental. 
286

 El DCVB (X: 9) recull la variant soquet al Pallars, la Ribagorça i Gandesa. Navarro (1996, I: 204) 

també recull aquesta forma a la majoria de localitats de la Terra Alta, Cubells (2009, I: 317) la recull a 

alguns pobles de la Ribera d’Ebre i Recasens (1985: 221) la recull a les localitats més occidentals del Baix 

Camp. 
287

 Alcover (DCVB, IX: 128) recull el mot rampill a Tremp, Fraga, Balaguer, Pla d’Urgell, Lleida, 

Segarra, Conca de Barberà i Gandesa. Coromines (DECat, VII: 83) assenyala que la forma rampí es troba 

“a gran part del català occidental, però, reemplaçada per rampill”. Pel que fa a la seva etimologia afirma 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                285 

 

 

ramàs: respall: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, To, 

Vb; escombra, granera: Fa, Gr, Mr, Ms, Mo, Po, Ull, Va;  

ramàs: Cp; romàs: Gu (mapa 4/46) 

redable: redable: Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Va, Vb; rodable: 

Mr, Pr, Tf;
288

 tiràs: Be, Bi, Co, Fa, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull 

(mapa 4/47) 

triança: triança: Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo; triença: Ull; trienca: Gu, 

Ml, Pr, Si; trienya: Mr; trillenca: Cp; forca: Be, Fa, Gr, Ll, 

Ms, Pb, Po, Tf, To, Va, Vb (mapa 4/48)  

porgador:
289

 porgador: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; porgadora: Gr, Fi, Vb; erer: 

Bi, Ca, Cp, Mr, Ma, Tf; erera:
290

 Fi, Mo, Ull; garbell: Bi, 

Co, Mo, Pb (mapa 4/49) 

porgar: porgar: a tots els pobles; garbellar: Co, Mo, Pb; erar: Cp; 

ererar: Ull (mapa 4/50) 

pallús:
291

 pallús: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; bolló: Si, Ull (mapa 

4/51) 

cigroner: cigroner: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, 

To, Ull, Va; cigronera: Be, Fa, Fi, Gu, Ml, Po, Si, Tf, Vb 

(mapa 2/9) 

gentilla:
292

 gentilla: a tots els pobles; llentia: Ca, Co, Ll, Mo, Pb, Pr, 

Si, To, Va, Vb; llentiga: Ull (mapa 4/52) 

tiribec: tiribec: Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Po, To, Ull, Vb; tirabec: Mr, Pb; 

xiribec: Co, Gr, Ml, Mo, Tf, Va; estirebec: Ms; pèsol 

tendral: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Pr, Tf, To; 

pèsol de fer sopa: Bi, Fa, Gu, Mr, Ml, Mo, Po, Si, Va 

(mapa 4/53)
293

 

albardó: aubardó: Bi, Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Ull, Vb; aubarda: Co, To, Va; xalma: Bi, Ca, 

                                                                                                                                                 
que “és clar que rampill és degut a la contaminació de l’històric i dominant rampi pel seu sinònim rastell 

[...] no sense alguna contaminació de rampell.” 
288

 Alcover (DCVB, IX: 251) recull la forma rodable a l’Urgell, Segarra, Priorat i l’Espluga de Francolí, i 

la variant redable a Massalcoreig, Gandesa, Tortosa, Maestrat i Artana. Navarro (1996, I: 205) recull la 

forma redable a totes les localitats de la Terra Alta i Satorra (2009: 60) recull la variant rodable al Vilosell 

(Les Garrigues). 
289

 Totes les variants recollides en aquesta entrada designen estris que serveixen per destriar el gra de la 

palla però que poden ser diferents pel que fa a la grandària de l’estri o del forat per on passa el gra. És per 

això que moltes d’aquestes variants es troben compartides en un mateix poble. En el mapa, però, només 

s’inclou la forma recollida en primer lloc. 
290

 En el DECat (III: 417) hi apareix recollida la forma femenina arera –amb el mateix significat– i la situa 

a Igualada, la Cerdanya i el català occidental. El DCVB (V: 134) recull erera a Balaguer, Lleida, Bellpuig, 

Artesa, Pradell, Blancafort, Fulleda, Vimbodí i Montblanc. Navarro (1996, I: 204) recull aquest forma a 

Nonasp (Terra Alta) i Satorra (2009: 59) al Vilosell (Les Garrigues). 
291

 Pellofa amb aresta que cobreix el gra i els cereals i que queda després de la batuda. L’ALDC (IV, mapa 

848) també recull la forma bolló a Margalef i Cubells (2009, I: 322) la recull a Flix i la Palma d’Ebre 

(Ribera d’Ebre). Plaza (1996: 227) recull bolló a la Conca de Barberà i afegeix que “boll és la forma 

oriental mentre que bolló és occidental”. Recasens (1985: 185) també enregistra la variant bolló en algunes 

localitats del Camp de Tarragona. 
292

 En tots els pobles del Priorat, el nom del llegum designa també la planta. Quan es va preguntar pel nom 

de la planta, la resposta majoritària dels informants va ser que desconeixien el nom de la planta pel fet que 

se’n sembraven molt poques de llenties. 
293

 Per a fer el mapa més intel·ligible s’ha optat per només incloure la variant recollida en primer lloc. 
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Gu, Mr, Mo, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb; enxalma: Cp (mapa 

4/54) 

argadells: argadells: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; asgadells: Be, Ms; 

asgradells: Fi (mapa 4/55) 

bòlits: bòlits: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Ull, Vb; bòlics: Cp, Fi, Gu, Ms, Va; bòlins: Ma 

(mapa 4/56)   

capçalet (del carro):
294

 capçalet: Co, Gu, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; 

capçal: Bi, Fi, Ms; capçaler: Po (mapa 4/57)  

vara (del carro):
295

 vara: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; varra: Be, Bi, Ll, Ma (mapa 

4/58)  

escala (del carro): escala: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf; 

escaló: Fa; escaleta: Fi, Gu, Ms, To; pujador: Gr, Ll, Ml, 

Ull, Va, Vb (mapa 4/59) 

ralls (de la roda): ralls: Bi, Ca, Cp, Co, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; ràdios: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, 

Pr (mapa 4/60)  

fre (del carro): topo: Bi, Co, Gu, Mo, Si, Va; freno: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, 

Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; 

màquina de frenar: Ull; fre: Mr; mà de freno: Pr (mapa 

4/61)  

fanal: lo llum: Ca, Fi, Ml, To, Va; la llum: Be, Bi, Ll; llanterna: 

Bi, Cp, Co, Gr, Ma, Ml, Pb, Po, Si, Ull; fanal: Be, Fa, Gu, 

Mr, Ms, Mo, Po, Pr, Tf, Vb (mapa 4/62)  

vela (del carro): toldo: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Vb; vela: Co, Mr, Po, Si, To, 

Va (mapa 4/63)  

rodera: rodera: a tots els pobles; trilla: Fa, Po, To, Ull (mapa 

4/64)
296

 

llonga: llongues: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; riendes: Be, Cp, Fa, Fi, 

Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Tf, Ull, Va, Vb; arriendes: 

Ca, Co, Ll, Mo, To, Vb; ariendes: Bi, Ma (mapa 4/65)  

enganxar: enganxar: Be, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; aganxar: Bi, Ca, Cp, 

Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, Po, Si (mapa 4/66)  

desenganxar: desganxar: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Po, 

Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; desenganxar: Cp, Fa, Mr, Mo, Pb, 

Po, Tf, Va (mapa 4/67)  

 

                                                 
294

 La modernització de l’agricultura ha suposat que els mots que designen les parts del carro hagin quedat 

en desús i que en moltes localitats ja no recordin com designaven cada part d’aquest mitjà de transport que 

ja ha passat a la història. Així doncs, en els pobles que no apareixen a la llista no s’ha pogut recollir el mot 

que s’utilitzava. 
295

 Les vares eren les dues barres on anava junyit l’animal que estirava el carro. 
296

 El DCVB (X: 498) recull el mot trilla amb el significat de rodera a Casserres i Maella. L’ALDC (IV, 

mapa 902) també el recull a localitats tan disperses com Cervelló, Alió, Aguiló, Gósol, Àger, Cubells, 

Arbeca, Linyola, Vimbodí, Isona, Riba-roja, Mas de Barberans, Picassent, Sollana, l’Alcúdia de Carlet i 

Albalat de la Ribera. Navarro (2012: 305) també recull la variant trilla a Cambrils (Baix Camp). 
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Llista de noms comuns 

 
 mas    fem    jou

297
 

 masover   escampar fems  pollegana 

 pagès    birbar
298

   collar (de l’animal)
299

 

 amo/propietari  mànic    llaurar 

 mitger    escarpell   tercejar
300

 

 mosso    carabassa   solc 

 bosc    carratell   sembrar 

 fita    tragella   plantar 

 bancal    estaca    dalla 

 coster    destral    aufals 

 secà    maça (d’asclar)  falç  

 regadiu   tascó    segar 

 hort    asclar    volant
301

  

 crestall   arrossegar   cabellera (de la panolla) 

 pala    xurrac    blat 

 xapo
302

   xurrac de dos mans  espiga 

 aresta    paller, pallissa
303

  cingla (del bast)
304

 

 civada
305

   fava    civader
306

 

 ordi    favera    escaletes 

 lligar    cigró    ganxos  

 deslligar   guixa    carro 

 nus    guixera   bosses (del carro) 

 vencill
307

   bajoca    barana (del carro) 

 gavella    bajoquera   roda (del carro) 

 garba    fesol    fuell (del carro)
308

  

 garbera
309

    fesoler    descans (del carro) 

                                                 
297

 No s’ha fet servir mai al Priorat. 
298

 Treure a mà les males herbes de l’hort. 
299

 A la comarca del Priorat, el collar anava lligat dalt; el que era lligat baix no era el collar típic de la 

zona. 
300

 El mot tercejar només s’ha recollit a Bi, Ma, Ull. La resta de poblacions no coneixen aquesta paraula 

perquè només es feien dues passades amb l’aladre. Cubells (2009, I: 319) recull aquesta forma a la 

majoria de localitat de la Ribera d’Ebre. 
301

 Tipus de falç. 
302

 A la comarca del Priorat, xapo és la forma que designa l’aixada més ampla que l’ordinària i amb el 

mànec corbat i més curt, que serveix per cavar o per arreplegar terra. Cubells (2009, I: 315) la recull a la 

majoria de localitats de la Ribera d’Ebre, Navarro (1996, I: 203) a la Terra Alta, Vilà al Baix Camp 

(1991: 161) i Cubells i Gibert (2004: 273) a la Granadella (Les Garrigues). 
303

 Un paller sempre es feia a l’exterior, en canvi, quan es refereixen a una pallissa, sempre és en un espai 

interior.  
304

 Cinta per subjectar l’albarda. 
305

 La civada només es cultivava pels animals. 
306

 Bossa on s’hi posava el menjar de l’animal i se li penjava del morro. Alcover (DCVB, III: 179) recull 

la forma civader a Balaguer, Lleida, el Pla d’Urgell, Santa Coloma de Queralt i el Priorat. Recasens 

(1985: 231) també recull aquesta variant en algunes localitats del Camp de Tarragona. 
307

 El vencill és un lligam que es feia d’un manat del mateix cereal, o d’espart, i que servia per lligar les 

garbes. 
308

 Per a més informació sobre la caiguda de l’alveolar fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica cf. 

apartat 1.3.4.1 del capítol de Fonètica. 
309

 El mot garbera només s’ha recollit a Bi, Cp, Fi, Gu, Ms, Si, To, Ull. A la resta de poblacions el munt 

de garbes no es designa amb cap nom perquè no hi havia massa producció de cereal. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



288                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

 era    pèsol    boixa (del carro)
310

 

 batre    pesoler    llanta (de la roda) 

 forca    veça
311

    botó (de la roda)
312

  

 pua (de la forca)  desgranar   ramal 

 trill
313

    llegum
314

   carrató 

 pala    tavella    tartana 

 ventar    bast    anar al tros 

 doble (mesura)
315

  rebastet (per llaurar)  anar a jornal 

 cavafems   tafarra (del bast)  fer lloca!
316

 

 tractor    pitral (del bast)  cabestre 

 cossetxadora o màquina de segar 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 [e]rm/[]rm     llavor/llaor

317
 

 formiguer/forniguer    quartà, quartera/cortà, cortera
318

 

 cordill/cordell
319

    sàrria/sària
320

 

 rastoll/rostoll
321

    sarrió/sarió 

 tarròs/torròs
322

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

  
 Aquest camp semàntic que ara ens ocupa ha vist reduït el seu cabal lèxic amb 

formes com trillar, capolar, rodet, batedor, etc., que en el transcurs d’aquesta 

investigació ja no s’han pogut recollir en totes les localitats. La mecanització de les 

feines i eines del camp ha provocat que mots d’ús molt habitual fa uns anys s’hagin anat 

perdent i en alguns casos no només no s’usin sinó que tampoc es recordin.  

                                                 
310

 La boixa era una peça de fusta que anava ficada dins de la cuba del carro i abrigava el cap del fusell. 

Aquest mot només s’ha pogut recollir a Co, Gr, Mr, Pr. Els informants entrevistats de la resta de pobles ja 

no recordaven aquesta paraula. 
311

 Aquest llegum de color fosc s’acostumava a donar com a aliment als coloms. En alguns pobles també 

els utilitzaven per a apostar quan jugaven a cartes. 
312

 Recollit a Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb. A les altres localitats ja no s’ha 

pogut recollir aquest mot. 
313

 A la majoria de localitats del Priorat també s’ha recollit el mot diable, que era una espècies de trill, 

usat a la comarca, que estava format per una fusta rectangular que duia al davall uns corrons de pedra 

amb tallants que anaven trinxant el blat. Qui conduïa l’animal es posava damunt de la fusta i el feia voltar 

per l’era. Molt sovint, també la canalla pujava damunt del diable i mentrestant s’anava cantant. 
314

 Per a més informació sobre el gènere de llegum, cf. apartat 2.1.1.1 del capítol de Morfologia. 
315

 A tots els pobles un doble era una mesura equivalent a uns 10-15 kg. que servia per a mesurar el gra 

(cereals, olives...) i que es crea a partir del sintagma doble decàlitro. 
316

 Aquest expressió s’usava quan no s’havia pogut anar a l’era a ventar perquè no feia vent o plovia. 
317

 El terme llaor –llavor amb caiguda de la labiodental fricativa sonora– s’ha recollit a Bi, Ca, Fi, Ma, 

Ms, Ml, To, Ull, Va, Vb; llavor, a la resta de parlars excepte a Ca, Ms, Ml on usen les dues formes. 
318

 Una quartera és una mesura que equival a uns 40-50 kg. o, el que és el mateix, a quatre dobles. Un 

quartà és també una mesura, més petita que una quartera, que equival a un quart d’una quartera, és a dir 

uns 10-15 kg. Per a més informació sobre el diftong àton cf. apartat 1.2.12 del capítol de Fonètica. 
319

 Per a més informació sobre aquestes dues variants vegeu anàlisi i comentari d’alguns mots d’aquest 

mateix apartat. 
320

 Per a més informació sobre la vacil·lació entre bategants i vibrants cf. apartat 1.3.2.7 del capítol de 

Fonètica. 
321

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
322

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
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 El fet que el Priorat estigui situat geogràficament a cavall entre el bloc 

occidental i el bloc oriental del català permet trobar termes lèxics dels dos blocs com ara 

aladre (occidental; Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml, Vb) i arada (oriental; a la resta de 

localitats) o panís (occidental; Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, 

Pr, Tf, To, Va, Vb) i moresc (oriental i compartit amb el tarragoní; Co, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Ull). La locució adverbial a preu fet (compartida amb el tarragoní i amb el dialecte 

nord-occidental) és la majoritària a la comarca, encara que en algunes localitats del sud-

oest (Be, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml) s’ha recollit a estall, variant pròpia del tortosí. 

 En alguns noms de les eines per treballar la terra es troba una gran varietat de 

formes lèxiques: 

 

podall llarg 10 variants: podall llarg, podall, esbaltrerador, falçó de 

fer abartrers, esbaltregador, falçó per a fer asbaltrers, 

tallador d’esbarzers, falçó, volant per a fer abartrers, 

magall 

picassa 8 variants: magall, amagall, tallantó, aixada, aixadó, 

aixadó amb escarpell, aixadella amb escarpell, aixadelló 

amb escarpell 

aixada de fer brossa 7 variants: aixada de fer brossa, aixada de boca, aixada 

motxa, aixadó, aixada ampla, aixada brossera, aixada de 

boca ampla 

 

 Els parlars de la Bisbal i Margalef adopten solucions pròpies –compartides amb 

el nord-occidental– que s’allunyen de la resta de localitats de la comarca en les variants 

espona (petita elevació o escaló de pedres i terra per a defensar la terra de conreu contra 

les esllavissades; marge a la resta de localitats) i emprimar (donar la primera llaurada a 

la terra quan el camp és rostoll; rompre o trencar a la resta de pobles). El mot llongues, 

en canvi, acosta tots els parlars de la comarca –excepte Bi, Ca, Ma– al subdialecte 

tarragoní. 

 A la comarca del Priorat, per designar un tros de terra no conreat, s’usen els 

mots perdut, botjar i erm. D’aquest últim mot s’han recollit dues variants fonètiques;
323

 

[]rm, a Co, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Vb i [e]rm, a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, 

Ma, Pr, Si, To, Ull, Va. En general, sembla que erm designa un tros de terra que durant 

un període curt de temps no s’ha llaurat o no s’hi ha plantat res, en canvi, quan s’usa el 

mot perdut és per designar un tros de terra abandonat del conreu. 

 La distribució de les variants fonètiques forniguer/formiguer coincideix amb la 

del mot forniga/formiga; forniguer a Cp, Co, Gr, Ma, Mo, Si, Po, To, i formiguer a la 

resta de pobles.
324

   

 El mot pollegana
325

 ha desplaçat els noms arada i aladre, ja que, segons alguns 

informants, la diferència entre l’arada o aladre i la pollagana és que aquest última és un 

tipus d’arada de forcat, que és la que s’usava majoritàriament al Priorat. El DCVB (I: 

300) indica l’etimologia de la forma aladre, provinent del llatí ARATRU. La forma més 

acostada a l’etimologia és aradre. Aquesta forma va seguir dues evolucions diferents: 

                                                 
323

 Recasens (1985: 62-63) recull la variant []rm a la majoria de localitats del Camp de Tarragona però 

també enregistra [e]rm en els pobles més occidentals de la comarca del Baix Camp. 
324

 Per a més informació sobre aquestes variants (forniga, forniguer/formiga, formiguer) cf. apartat 4.1.6 

del capítol de Lèxic. 
325

 Alcover (DCVB, VIII: 724) localitza la forma pollegana a Lleida, el Priorat, Gandesa, Tortosa i 

Morella. Recasens (1985: 185) també la recull al Camp de Tarragona i Plaza (1996: 296) a la Conca de 

Barberà. 
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en català occidental, la dissimilació va produir el canvi de la primera r en l i en va 

resultar aladre; en català oriental la dissimilació va determinar la pèrdua de la segona r i 

en va resultar la forma arade, que es va confondre amb els substantius femenins en -

ada. 

 Al Priorat la interrupció en un solc per descuit o per haver trobat un obstacle 

s’anomena llop, llopada, llobada o lloada. Alcover (DCVB, VII: 51) recull 

exclusivament la variant en masculí a la comarca del Priorat. Remet a Griera (BDC, XI: 

100) per explicar l’evolució del terme: la forma originària era llomada, derivada de 

llom, forma que, per la pèrdua de la m i la conservació de la b del llatí LUMBU, ha 

esdevingut llobada. Segons Alcover, aquest procés fonètic és estrany, completament en 

desacord amb l’evolució normal dels sons; es podria admetre un canvi així per 

equivalència acústica, que fos esporàdic, merament dialectal, però no amb una extensió 

tan gran com la que representa l’àrea de difusió de la forma llobada. Coromines 

(DECat, V: 255), en canvi, pensa que el mot llobada deriva de llop. 

 En els mots panolla i panotxa trobem les variants fonètiques següents: pan[o]lla 

a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, Vb; pan[]lla a Gu, Ull; 

pan[o]txa: Be, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Va; pan[]txa a Bi, Cp, Gr, 

Ma, Po, Ull, Vb. 

 El DCVB (IX: 796) recull la forma sèguil (Ca, Cp, Gu, Fi, Mr, Ms, Mo, Tf, Va) 

a Capçanes i séguel (Bi, Ma) a Sopeira, Pont de Suert, Sort, Vilaller, Senterada, Pobla 

de Segur, Lleida, Massalcoreig i les Borges Blanques. A la resta de localitats del Priorat 

s’ha recollit la variant sègol.
326

 

 La distribució dels mots cordill i cordell per pobles és la següent: cordill a Bi, 

Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Ull, Va, Vb, i cordell a Be, Ca, Cp, Co, Gu, 

Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va. Coromines (DECat, II: 932) indica 

que el duplicat cordill/cordell sembla que ha de ser vell i que la primera forma és la 

pròpia del Principat.
327

 

 Altres mots que s’han recollit però que no consten en les llistes anteriors són: 

anar al defora per anar al tros (Be, Cp, Gu, Ll, Ml, Ms), masia per mas (Bi, Ca, Gu, 

Mr, Ms, Ml, Pr, Si, Ull), horta per hort (Ml, Pb, Si, Va; encara que als quatre pobles 

especifiquen que l’horta té una extensió més gran que l’hort), abonar per escampar 

fems (Be, Cp, Fa, Ll, Mr, Ma, Pb, Pr, Tf, To, Ull, Va; adobar a Mr i femar a Pr). De 

manera esporàdica, a Co, Pb, Po, Pr i Si també es van recollir els mots mongeta i 

mongeta tendra per referir-se al fèsol i la bajoca. A Torroja i a la Vilella Alta és van 

recollir els mots catarana i catrana,
328

 respectivament, que són sinònims de carratell 

(bót de fusta d’uns 2 litres on s’hi posa vi o aigua i té un petit galet per on beure). A la 

comarca del Priorat les eines que s’utilitzaven per segar eren la falç i el volant, a Be, Ca, 

Cp, Gu, Ll, Mr, Pr, Va, Vb, però, es va recollir el mot corbella (falç corba a Pradell), un 

                                                 
326

 En el DECat (VII: 737) es troben les tres variant de SECALE: segla, séguel i sègol i s’hi indica que “les 

tres variants es justifiquen segons la fonètica històrica, car en català la A posttònica interna sovint es 

conserva (escàlem, galàpet), però altres cops es perd (dissabte i davant -l la e sol tornar-se o 

(escàndel>ol). [...] La forma séguel la tinc sobretot a l’Urgellet, Pallars i Ribagorça [...] però deu arribar a 

les Garrigues, Baix Cinca i Priorat car Arqués nota ségel a les Borges (BDLC, VI, 37)”. Cubells i Gibert 

(2004: 271) també la recullen a la Granadella i Satorra (2000: 116) al Vilosell, totes dues localitats 

garriguenques, i Cubells (2009, I: 320) la recull a la Palma d’Ebre (localitat de la Ribera d’Ebre que 

limita amb la comarca de les Garrigues). 
327

 Coromines (DECat, II: 931) recull la forma cordell a Fraga, Tamarit, Tremp, Lleida, Pla d’Urgell, 

Tortosa, Castelló, València, Alacant i Mallorca. També diu que el mot cordell “es tracta de quelcom més 

fort i gruixut que un mer cordill”. Recasens (1985: 191) recull la variant cordell a la majoria de localitats 

del Baix Camp. 
328

 Cap obra de referència recull aquests mots amb aquest significat. 
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tipus de fals desconeguda a la majoria de localitats de la comarca. Al Priorat són ben 

conegudes les mesures quartera i quartà. També s’han recollit, de manera puntual, 

altres mesures com són una faneca (equivalent a mig quartà; Mo, Po, Ull), un quartó 

(més petit que un quartà; cortó a Ull) o una mesureta (equivalent a un quartà; Ma). 

Bancal és un mot comú a tot el Priorat, però també s’han recollit mots que fan 

referència a porcions de terreny més petites com ara rogle (Cp, Gu, Ms), quadro (Gr, Ll, 

Pr, Po) o era (a l’hort; Mo i Po). 

 Alguns castellanismes recollits en aquest camp semàntic són cossetxadora, 

espantapájaros (Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Mo, Po, Pr; en un intent 

d’ultracorrecció s’ha recollit a Fi, Gu, Ml i Po el mot espantamoixons), rastrillo (Pr, 

Va), rastrilla (Be, Gu), rastillo (Co). Les parts del carro, per exemple, presenten un 

nombre prou elevat de castellanismes (igual com en parlars veïns de la Ribera d’Ebre, 

Cubells 2009, I: 328): ràdios (de la roda; a Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Pr), eje (de les rodes; 

a Be, Cp i Po), freno (o topo del freno), toldo, riendes/arriendes/ariendes, etc. 

 

4.1.2 Indústries relacionades amb l’agricultura 

 
4.1.2.1 La vinya 

 
llicorella: llicorella: Mo, Pb, To, Va; llicorell: Be, Mr, Mo; llicollell: 

Pb, To;  llacorella: Pb, Ull; llacorell: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, 

Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Tf; llacollella: Pb, Vb; 

llacollell: Po, Vb; llecorell: Gr; racorell: Co, Pr; rocarell: 

Si (mapa 4/68)
329

 

rabassó:
330

 rabassó: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; ceparró: Bi, Cp, Gu, Ms, 

Ull (mapa 4/69) 

capadre: capadre: Bi, Gr, Gu, Ma, Mr, Ms, Pb, Pr, Si, Tf; 

cappadre: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Ml, Mo, Po, To, Ull, 

Va, Vb (mapa 4/70) 

colgat: arraelat: Bi, Ca, Fi, Ll, Ma, Ml, Vb; arrelat: Co, Fa, Po, 

Pr, Si; realat: Va; colgat: Be, Cp, Gu, Mr, Ms, Mo, To, 

Ull; colzat: Gr; murugó: Pb; abocat: Tf (mapa 4/71) 

pampa: pampa: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, To, 

Ull, Va, Vb; pàmpol: Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Pb, Po, Pr, Tf 

(mapa 4/72) 

espollar: espollar: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Tf, Vb; esporgar: Co, Pb, Si, To, Ull; espimpollar:
331

 Bi, 

Mo, Va; espampolar: Po; esbrotar: Ml; esbrostar: Bi, Ma; 

treure el poll: Pr (mapa 4/73) 

esperonar: esperonar:
332

 Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pr, Tf; treure el cavallet: Co, Mo, Pb, To, Ull; treure 

el rebrot: Ca, Si; escavallar: Po; escapçar: Va; espollar: 

Vb (mapa 4/74)   

                                                 
329

 Per a fer el mapa més intel·ligible s’ha optat per incloure només la variant recollida en primer lloc. 
330

 Soca del cep. El DCVB (III: 117) recull el mot ceparró amb aquest significat al Penedès i al Camp de 

Tarragona. 
331

 A la Bisbal, la Morera i la Vilella Alta, dels brots que es treuen de la soca se’n diuen pimpolls. 
332

 A tots els pobles on s’ha recollit el mot esperonar, dels brots que creixen entre fulla i fulla se’n diuen 

esperons. 
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espampar: espampar: Bi, Ca, Co, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Si, To, Va, Vb; 

espampolar: Be, Cp, Gu, Mr, Mo, Pb, Pr, Tf; espuntar: Fa, 

Fi, Po; despampar: Ull (mapa 4/75) 

caranyena (classe de raïm): caranyena: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; carinyena: Cp, Fa, Gr, Ll, 

Mr, Ma, Pb, Pr, Vb (mapa 4/76) 

gatoll:
333

 gatoll: Be, Cp, Co, Fa, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; 

carroll: Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Va, Vb (mapa 

4/77) 

esgatollar: esgatollar: Be, Cp, Co, Fa, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull; escarrollar: Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Va, 

Vb (mapa 4/77) 

rapa: rapa: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Mo, Pr, Tf; raspa: 

Fi, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, Va, Vb; barrusca: Bi, Ca, 

Ma, Ull (mapa 4/78) 

esfarfalat: despullat malament: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va; escarrat: Fi, Vb; 

esfalat: Ml; esfarfalegat: Gu; escorregut: Ull (mapa 4/79) 

pinyol: pinyol: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; gra: Be, Fa, Mr, Ma, Ms, Si; granilló: 

Gu (mapa 4/80) 

espessigar: espessigar: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; pessigar: Gr, 

Si; pissigar: Mo (mapa 4/81) 

podall: podall: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; podadora: Gr, Ms, Pb, 

Po, Tf, To, Va (mapa 4/82) 

tapa (d’espart): tapa: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; tapadora: Fa, Gu, Po 

(mapa 4/83) 

cistella de vermar: cistell: Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Pb, Pr, Si, Ull, Va, Vb; 

cistella de vermar: Be, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, To; 

cistell vermador: Bi, Cp, Tf, Ull; cistell de vermar: Ms 

(mapa 4/84) 

sindicat: sindicat: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; sendicat: Be, Bi, 

Cp, Ma (mapa 4/85) 

trull: trull: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Vb; cup: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va (mapa 

4/86) 

trascolar (el vi): trescolar: Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Si, Tf; 

trascolar: Ll, Ms, Ml, Po, Pr, To; tresbalsar: Be, Bi, Gu, 

Ms, Mo, Pb, Va, Vb; trasbalsar: Cp, Co, Ml, Pr, Ull 

(mapa 4/87) 

                                                 
333

 A tot el Priorat, el mot gatoll o carroll designa tant una porció d’un raïm que conté alguns grans com 

un penjoll de raïm, especialment de raïm tardà, que els veremadors deixen al cep perquè encara no és 

madur o es cull i s’aprofita per a fer vinagre. 
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baixos (del vi): solatge: Cp, Co, Fa, Fi, Mr, Ml, Mo, Si, Tf, To, Vb; 

baixos: Be, Gr, Gu, Ll, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Ull, Va; 

solada: Bi, Ca, Ma (mapa 4/88) 

vin blanc: vin blanc: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, To, Ull, Va, Vb; vi verge: Be, Cp, Co, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf (mapa 4/89) 

 

Les dues classes de raïm més cultivades al Priorat són la garnatxa i la carinyena 

però també s’han recollit en alguns pobles altres noms de classes de raïm que es 

plantaven o s’havien plantat històricament (encara que només fos pel consum propi) que 

s’indiquen en el quadre següent: 

 

Pobles Classes de ceps i raïms conreats al Priorat 

Cp, Co, Gu, Ms, Mo, Po, Si, To, Va trepat (trobat a Cp, Ms): raïm negre o blanc, de 

pell fina i gust molt dolç. 

Be, Co, Gr, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf, Va, Vb 

picapoll: raïm negre o blanc, de pell molt prima i 

tendra i molt saborós. 

Ca, Cp, Co, Pb alicantí: raïm blanc, de gra gros, tendre i 

cruixent. 

Co, Va mandó: raïm negre, molt abundant els primers 

anys i molt poc productiu després. 

Co, Gr, Pb, Va malvasia: raïm blanc de gust molt dolç. 

Co, Mo gat negre: raïm negre de gra gros i de poca 

qualitat. 

Bi, Pb carrega-rucs (afartapobres a Ull): raïm blanc de 

gra gros i de poca qualitat. 

 

Co, Po colló de gat (bec de gall a Pb): raïm negre de gra 

llargarut i caragolat. 

Co, Pb ullerol: raïm blanc primerenc que per Sant 

Jaume ja és madur. 

Co, Po, Va grumet: raïm negre o blanc, molt tendre i bo. 

Ms, Ml, Ull ull de llebre: raïm blanc de color groguenc amb 

un pic negre a l’ull, regular per a menjar i per a 

fer vi. 

Be, Cp, Ml, Mo, Pb, Po, To, Va pansal: raïm molt dolç, però més bo per a 

assecar-lo i fer-ne panses que per a menjar-lo 

quan és fresc. 

 

Per a desginar una persona que ha begut molt alcohol, a banda de la forma 

borratxo, també s’han recollit un bon nombre de variants que es recullen en el següent 

quadre: 

  
 borratxo  borratxo 

Be anar content 

anar alegre 

Ms anar pet 

Bi anar tarumba Ml anar engatat 

Ca anar begut 

anar de tort 

anar de canto 

Mo anar begut 

anar torrat 

anar gat 
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Cp anar a tomballons 

no anar sol 

anar trompa 

Pb anar calent 

anar content 

anar picat 

anar begut 

anar alegre 

anar torrat 

anar mamat 

portar una turca 

portar un pet 

Co anar encaputxat 

anar empinat 

anar cego 

anar empitorrat 

anar begut 

anar torrat 

Po portar un perdigó a l’ala 

anar begut 

anar xispat 

anar tou 

no anar sol 

anar engatat 

anar content 

portar una trumfera 

Fa anar calent 

anar pet 

anar trompa 

Pr anar gat 

anar trompa 

Fi anar pet 

anar ensofrat 

anar tocat de l’ala 

Si anar encaputxat 

anar mig tocat 

anar torrat 

anar tort 

Gr anar begut 

anar pet 

portar una turca 

Tf anar torrat 

anar trompa 

Gu anar mamat 

aixecar massa el colze 

arrossegar l’ala 

anar tocat 

 

To anar com una cuba 

anar de tort 

anar pitofa (una dona) 

Ll anar trastocat 

anar content 

anar begut 

anar trompa 

Ull anar tocat de l’ala 

portar un perdigó a l’ala 

anar alegre 

anar begut 

anar engatat 

Mr anar torrat 

anar tocat 

Va anar begut 

anar pet 

estar a la vela 

Ma anar torrat Vb anar torrat 

 

Llista de noms comuns 

 
 vinya    macabeu   mares (de la bóta) 

 vinya vella   gra    doga (de la bóta) 

 cep    vermar    cèrcol (de la bóta) 

 cep emparrat   verema    aixeta (de la bóta) 

 empeltar   vermador   càrriga
334

  

                                                 
334

 A totes les localitats de la comarca una càrriga equivalia a la quantitat de raïm que cabia en dues 

portadores, on s’hi podia posar aproximadament uns 60 kg. de raïm a cada una, per tant, una càrriga 

acostumava a oscil·lar entre els 100 i 120 kg. de raïm. 
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 podar    remolc    tina 

 espodassar
335

   abocar    bocoi 

 sarment   tallar    bót 

 brocada   portadora   taverna 

 borró    cornalera   mistela  

 borronar   cimaler
336

   vi 

 parra    premsa    vi tèrbol 

 raïm    premsar   vi picat 

 raïm negre    cofí    vi dolç  

 raïm blanc   cossiol    vi ranci 

 granatxa
337

   fermentar, bullir  vi blanc 

 granatxa blanca  most    vi rosat
338

 

 moscatell   bóta    vi negre
339

 

 cooperativa
340

 

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 

 mallol/maiol
341

    piar/pisar
342

 

 covi/cove
343

     brisa/bria
344

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 Les diverses formes lèxiques que es recullen en aquest camp semàntic il·lustren 

la situació de transició de la comarca del Priorat entre el bloc occidental i el bloc 

oriental del català. D’aquesta manera es troben paral·lelismes amb el nord-occidental en 

                                                 
335

 Espodassar és el mot que s’utilitza al Priorat per designar una acció que es feia a l’hivern, abans de la 

poda, i que consistia en tallar alguns sarments del cep per poder llaurar millor la terra. 
336

 El DCVB (IX: 810) recull el mot cimaler a Falset, Gandesa, Elx i Mallorca. 
337

 Per a una explicació detallada de l’origen del mot granatxa vegeu Veny (1991: 53-54). 
338

 Veny (1991: 60) observa que la designació vi rosat és d’introducció moderna; “Més modern sens 

dubte és el vi rosat, procedent del most de raïms blancs i negres, però fermentat sense la brisa; deu 

constituir un calc del fr. rosé.” 
339

 Sobre el sintagma vi negre, Veny (1991: 58-59) fa la següent observació: “[...] en català hem assistit a 

una substitució de vi vermell per vi negre. Quin factor pot haver-hi contribuït? Al meu parer, la clau del 

canvi radica en l’estreta relació que es dóna entre el nom del raïm i el del vi: macabeu és el nom d’un 

raïm (i d’un cep) i del vi que se n’extreu; igualment moscatell, garnatxa, carinyena, etc. Ara bé, la 

contraposició més general que es fa dels raïms segons el color dels grans és raïm blanc o raïm negre, 

distinció que es repeteix, amb poques excepcions, en els noms de les varietat: garnatxa blanca / garnatxa 

negre, picapoll blanc / picapoll negre, moscat blanc / moscat negre, valencí blanc / valencí negre, 

verdiell blanc / verdiell negre, etc. Si a raïm blanc correspon vi blanc, a raïm negre correspondrà vi negre 

(o a raïm vermell, vi vermell). 
340

 A la Torre de Fontaubella també s’ha recollit la variant comprativa. 
341

 Per a més informació sobre la lateral palatal cf. apartat 1.3.2.1 del capítol de Fonètica. Cubells (2009, 

I: 328) recull mallol a la majoria de localitats de la Ribera d’Ebre i maiol a Flix. Plaza (1996: 279-280) 

recull mallol a Vilanova de Prades i maiol a la resta de la Conca de Barberà. 
342

 Per a més informació sobre la caiguda de l’alveolar fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica cf. 

apartat 1.3.4.1 del capítol de Fonètica. El DCVB (VIII: 550) recull la forma piar al Pla d’Urgell, la 

Segarra i el Priorat. Recasens (1985: 212) també recull aquesta variant a Prades (Baix Camp), l’ALDC 

(V, mapa 966) a la Febró (Baix Camp) i Cubells (2009, I: 329), a Darmós, Garcia i la Serra d’Almos 

(Ribera d’Ebre). 
343

 Per a més informació sobre el tancament de /e/ en [i] cf. apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
344

 Per a més informació sobre la caiguda de l’alveolar fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica cf. 

apartat 1.3.4.1 del capítol de Fonètica. 
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mots com pampa (fulla del cep; pàmpol a Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Pb, Po, Pr, Tf) i barrusca 

(a Bi, Ca, Ma, Ull per designar el raïm despullat de grans). A la resta de poblacions la 

forma usada és rapa/raspa, compartida amb el valencià. En canvi, és tortosina la variant 

carroll (Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Va, Vb) que comparteix ús al Priorat amb la 

forma tarragonina gatoll (a la resta de localitats).
345

 

  Per designar la roca pissarrenca de gra molt fi, generalment de color negre 

blavós, i que es divideix fàcilment en fulls plans, al Priorat, s’han recollit 10 variants 

fonètiques diferents; llicorella, llicorell, llicollell, llacorella, llacorell, llacollella, 

llacollel, llecorell, racorell, rocarell.  El carinyena és una de les classes de raïm més 

preuades a la comarca, a la majoria de pobles, però s’ha recollit la forma amb 

assimilació vocàlica caranyena (Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Po, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; carinyena a la resta).
346

 

 També trobem un alt nombre de variants lèxiques per referir-se als processos i 

operacions que es fan al cep perquè creixi i doni bons fruits: 

 

espollar
347

 7 variants espollar, esporgar, espimpollar, espampolar, 

esbrotar, esbrostar, treure el poll 

esperonar
348

 6 variants esperonar, treure el cavallet, treure el rebrot, 

escavallar, escapçar, espollar 

espampar
349

 4 variants espampar, espampolar, espuntar, despampar 

 

 La distribució per pobles de totes aquestes variants coincideix en bona part amb 

la informació recollida per Navarro (2000a: 81 i 82) encara que difereixen algunes 

solucions. 

 
  Navarro (2000a)   ALPri 

espollar treure el brot (Bi; m. 54)  espimpollar, esbrostar (Bi; m. 4/73) 

  esbrostar (Ca; m. 54)   espollar (Ca; m. 4/73) 

  espampolar (Co; m. 54)  esporgar (Co; m. 4/73) 

  esporgar (Mo; m. 54)   espimpollar (Mo; m. 4/73) 

  espollar (Pr; m. 54)   treure el poll (Pr; m. 4/73) 

esperonar esbrostar (Bi; m. 55)   esperonar (Bi; m. 4/74) 

  espimpollar (Vb; m. 55)  espollar (Vb; m. 4/74) 

  espampar (Co; m. 55)   treure el cavallet (Co; m. 4/74) 

  espambolar (Po; m. 55)  escavallar (Po; m. 4/74) 

  espollar (Ca, Ma, Va; m. 55)  treure el rebrot (Ca; m. 4/74),   

       esperonar (Ma; m. 4/74),  

       escapçar (Va; m. 4/74) 

  treure el cavallet (Si; m. 55)  treure el rebrot (Si; m. 4/74) 

 

                                                 
345

 Cubells (2009, I: 328) recull la forma carroll a la majoria de localitats de la Ribera d’Ebre. També la 

recull Navarro (1996, I: 208) a la Terra Alta. Recasens (1985: 189) recull la variant carroll a les localitats 

més occidentals del Baix Camp, mentre que a la resta de pobles del Camp de Tarragona enregistra la 

forma gatoll. 
346

 Per a una explicació detallada de l’origen del mot carinyena vegeu Veny (1991: 54-55). 
347

 Aquesta és la primera operació que es realitza al cep de cara a la primavera i consisteix en treure els 

brots i rebrots de la soca per només deixar-ne dos, que anomenen brocada i capadre, que són els que 

trauran el raïm. 
348

 Aquesta és la segona operació que es realitza al cep després d’espollar i consisteix en treure els brotets 

que surten entre fulla i fulla del cep. 
349

 Aquesta és la tercera operació que es pot realitzar al cep que consisteix en treure algunes fulles i 

rebrots més per així aclarir el cep. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                297 

 

 

 Tot i que el mot borró és comú a tots els parlars del Priorat, els informants 

coincideixen en el fet que és una paraula que s’utilitza només per a designar la gemma 

que conté el futur brot d’un cep. Quan designa el futur brot d’un altra arbre o planta es 

poden utilitzar els següents mots: nus a Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Pr, To, Ull, Va; ullet a Ca, 

Gr, Va; grifo a Bi, Ma; grifoll a Tf; botó a Mr i mugró a Ull. 

 El vin blanc (recollit a Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, 

Po, To, Ull, Va, Vb) és un vi fet de raïm negre que no ha fermentat amb la brisa perquè 

el separen d’aquesta abans de bullir. Això fa que tingui un color vermellós, entre blanc i 

negre, i quedi un vi amb un punt de dolç. Es prenia com a vi de postre o per acompanyar 

amb una torrada (llesca de pa amb oli). Aquest mateix vi és el que es feia servir per a la 

missa. En la majoria de parlars assenyalats, el sintagma vin blanc apareix en la cançó 

del tronc de Nadal (“caga torrons i pixa vin blanc”). 

 Altres mots que s’han recollit però que no consten en les llistes anteriors són:
350

 

vi apuntat per vi picat (Co, Si, Ull), vi de missa per vi verge o vin blanc (Be, Fi, Mr, Pb, 

Po) carga per càrriga (Bi, Co, Fa, Ma, Ull; càrrega a Gr, Ml), pòsit per solatge 

(d’introducció moderna a Fa, Fi, Mo, Va; impòsit a Bi, Ms) o piador (estri per piar; a 

Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Pr, Tf i piot a Gr).
351

 

  El lloc on antigament s’anava a beure vi era la taverna, al Priorat, però, també 

era usual el que a la Vilella Alta anomenen anar a seguir cellers, que consistia en anar 

de celler en celler del poble i anar provant el vi de cada celler. Per a descriure aquesta 

mateixa acció, a la Morera es va recollir l’expressió anar a aixecar el ruc. A la majoria 

de pobles de la comarca també s’ha recollit la parèmia següent: Ai mallol! Quan siràs 

vinya?, que els pagesos usaven per referir-se al cep jove amb l’esperança que aviat 

creixés i pogués donar fruit. I fent referència a l’època de l’any que el cep comença a 

brotar també s’ha recollit aquesta altra fórmula rimada; Per Sant Josep, lo brot al cep. A 

Cornudella, parlant de la mistela, un informant explica la següent llegenda: 

 
Fa molt de temps, un rei va organitzar un concurs de vins. L’home que 

fes lo vi més bo s’emportaria com a premi la filla del rei, la princesa. 

Quan lo rei ja havia provat molts vins va arribar un home que va 

deixar provar al rei la mistela. El rei va dir que era el vi més bo que 

havia provat mai i l’home va dir: “Si t’agrada la mistela, per mi és la 

damisela” 

 

4.1.2.2 L’oliver 

 

oliver bord: bord: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; bordís: Fa, Gr, Ll; 

bordissot: Bi (mapa 4/90) 

arrel: arrel: Cp, Co, Fa, Gr, Mr, Ms, Pb, Pr, Si, Ull, Vb; rel: Be, 

Bi, Cp, Gr, Ma, Mo, Pb, Si, Tf; rael: Bi, Ca, Fi, Ll, Ma, 

Ml, To, Va, Vb; arrael: Gu, Ll, Ml, Po (mapa 4/91) 

escorça: escarrotxa: –escarr[]txa: Be, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Pr, Tf i escarr[o]txa: Vb–; carr[]txa: Fa, Gr, Po; 

                                                 
350

 Algunes solucions que s’inclouen en l’apartat d’Anàlisi i comentari d’alguns mots no apareixen ni en 

l’inventari de variants lèxiques ni en la llista de mots comuns, això és perquè o bé són formes que no 

s’han pogut recollir en la totalitat de localitats de la comarca, o bé perquè s’ha considerat que eren mots 

d’introducció moderna i, sempre que es comptava amb una variant pròpia de la comarca s’ha optat per 

incloure aquesta última en l’inventari de formes lèxiques. 
351

 Plaza (1996: 293) també recull el mot piador a Vilanova de Prades (La Conca de Barberà). 
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escorça: –esc[]rça a Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Si, To, 

Ull, Va i esc[o]rça a To, Ull (mapa 4/92) 

esqueixar: esqueixar: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Si, Tf, Va, Vb; esquixar: Bi, Gr, Po, To, Ull; 

esquinzar: Gu; esguinzar: Pr (mapa 4/93) 

mostra: rapa: Ca, Cp, Co, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; mostra: Be, Bi, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml (mapa 

4/94) 

anar a collir olives: anar a collir aulives: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; anar a 

l’auliva: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; anar a fer aulives: Cp, Fa, Gu, 

Ms, Ml (mapa 4/95) 

cavall (de collir olives): cavallet: Fa, Gr, Ll, Mr, Ml; cavall: Cp, Gu, Pr, Tf, To, 

Va, Vb; banc: Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Si; escaler: Be, Mo, Pb, 

Po, Ull; escala de tres peus: Ms (mapa 4/96) 

sarpeta (de collir olives): sarpeta: Be, Bi, Fi, Gr; rasclet: Co, Si; rascleta: Fa; 

risclet: Cp, Gu; raspa: Mo, Ull; raspeta: Ca, Ll, Vb; 

rasqueta: Pr; pinta: Ma, Ml, Pb; escarrador: Mr, Ms; 

cullidor d’aulives: Va; màquina/maquineta de collir 

aulives: Bi; arqueta: Po, Tf, To (mapa 4/97) 

escarrar: escarrar: Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf, Va; 

pentinar: Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Pr, Si, Vb; collir: Mo, Pb, 

Po, To, Ull (mapa 4/98) 

porgador: porgador: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, 

Si, Tf, To, Va, Vb; tirador: Bi, Ca, Fi, Ma; triador: Co, 

Po, Ull (mapa 4/99) 

sansa: sansa: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; pinyolada: Co, Mo, Pb, Si, 

Ull (mapa 4/100)  

paella: paella: Bi, Ca, Cp, Gu, Ms, Ml, Pr, Tf; plegador: Co, Fa, 

Gr, Ll, Mr, Si, To; llegidora: Co, Pb, Va; plat: Fi, Ms, Mo; 

espàtua: Be, Po, Vb; llauseta: Ma, Ull (mapa 4/101) 

cassa: cassa: Co, Pb, Po, Si, To; casso: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Gu, 

Ml, Tf, Ull, Vb; cassó: Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pr, Va 

(mapa 4/102) 

clotxa: clotxa: a tots els pobles; clotxina: Bi, Ca, Ma; cantó de pa: 

Cp, Fa, Ll, Pb; cantó amb arengada: Gu, Mr, Ms, Ml 

(mapa 4/103) 

 

Encara que a la comarca del Priorat la varietat d’oliva que més abunda és 

l’arbequina, també s’han recollit en alguns pobles altres noms de classes d’olives que es 

cultiven per al consum propi i que s’indiquen en el quadre següent: 

 

Pobles Classes de olivers i olives conreats al Priorat 

Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Ma, Mo, Pb, Pr, Tf, To, Ull, Va 

rojal: és llarguera, mitjancera, de color vermellós, 

bona per fer oli, però no gaire per a menjar. 

Be, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, 

Ml, Pb, Va, Vb 

sevillana: varietat relativament grossa, procedent 

d’Andalusia, generalment llarguera, verda, bona 

per a menjar, però poc productiva d’oli. 
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Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, 

Pr, Vb 

farga: és negra, llarguera i no gaire grossa, bona 

principalment per a oli, però no per a menjar, 

perquè té molt de pinyol. 

Be, Ca, Cp, Co, Mo, Pb, Si grossal o grossa: és rodona, grossa de color morat 

fosc molt bona tant per menjar com per fer-ne oli. 

Cp, Gu, Mr morruda: és rodona, de color negre i amb un 

bequet a l’extrem. 

 

Llista de noms comuns 

 
 oliver    brotar    molí 

 arbre    oliva    moldre  

 soca    arbequina (classe d’oliva) cofí 

 tronc    collita    morca
352

 

 rama    borrassa   basseta 

 fulla    cabàs    barral 

 buscall    sac    gerra 

 esporgar   parar (el sac)   rosta
353

 

 brot    oli 

  

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 

 Per designar l’oliver bord, al Priorat s’usa el terme bord a la majoria de 

localitats, però també s’ha recollit la variant tortosina bordís a Falset, Gratallops i el 

Lloar (bordissot a la Bisbal).
354

 També són variants pròpies del tortosí els mots cofí 

(recollit a tots els pobles de la comarca) i sansa (pinyolada de les olives; recollit a la 

majoria de localitats excepte a Cornudella, Siurana i Ulldemolins on és pinyolada).
355

 El 

mot mostra (flor de l’oliver), propi del valencià, es recull a Be, Bi, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, 

Ml mentre que a la resta de pobles és rapa.
356

 

 L’escarrotxa (amb les variants escarr[]txa, escarr[o]txa i carr[]txa) és el mot 

que s’usa a la majoria de pobles del Priorat per designar l’escorça d’un arbre. Malgrat 

que aquesta és la forma genuïna, a la meitat de les localitats de la comarca s’ha recollit 

la variant normativa escorça. A Be, Ca, Co, Ll, Mr, Ml, Pb, Po, Si, Tf les formes 

escarrotxa i escorça s’usen per designar l’escorça del pi (més gruixuda), en canvi, s’ha 

recollit la forma pell per a referir-se a l’escorça (més prima) d’altres arbres. 

 Els mots rama, esporgar, brot, brotar, cabàs i moldre s’han recollit a tots els 

pobles de la comarca. Tot i així, durant les entrevistes es van recollir també altres 

                                                 
352

 A Porrera també es va recollir la variant fonètica molca. A Ca, Fa, Gr, Mr, Ms i Pb expliquen que la 

morca s’aprofitava per a fer sabó. 
353

 Llesca de pa torrat i mullat dins el primer oli al mateix molí. Alcover (DCVB, IX: 590) recull aquest 

mot amb aquest mateix significat a Igualada, Lleida, el Vendrell i el Camp de Tarragona. 
354

 Cubells (2009, I: 331) recull la variant bordís a alguns pobles de la Ribera d’Ebre i bordissot, a la 

Serra d’Almos. Recasens (1985: 185) també recull el mot bordís a Pratdip (Baix Camp) i Navarro (1996, 

I: 210) enregistra la mateixa forma a la majoria de localitats de la Terra Alta. 
355

 A la veïna comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 333) i a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 211) 

s’usa la variant sansa. Recasens (1985: 219) recull la mateix forma en algunes localitats occidentals de la 

comarca del Baix Camp. A la Conca de Barberà (Plaza, 1996: 294), en canvi, ja només es recull el mot 

pinyola.  
356

 El mot mostra (flor de l’oliver) s’ha recollit a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 334), a la Terra Alta 

(Navarro 1996, I: 211) i a l’Urgell (DCVB, VII: 621). A la Conca de Barberà (Plaza 1996: 300) i a Prades 

(Recasens 1985: 215) s’enregistra el terme rapa. 
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formes com branca (a Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Si, Ull, Va). De l’acció d’esporgar també 

se’n pot dir aclarir (a Co, Mr, Pb, Tf), escapçar (a Gu, Tf, Ull), coronar (a Po) i 

escoronar (a Be); el branquilló tendre o brot comparteix ús amb brosta a Bi, Ma, Po i 

l’acció de treure brots (brotar) també es pot dir brostar a Ma i Ull. A Ca, Po i Pr del 

cabàs també en diuen senalló. A Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, Mo, Pr, Tf, Va, Vb es recull el mot 

xafar amb el significat de moldre. 

 Al Priorat, els sintagmes anar a collir aulives, anar a l’auliva i anar a fer 

aulives designen l’acció d’arrencar de l’oliver les olives. En relació amb el conreu de les 

olives, a Marçà es va recollir la parèmia següent:“Si per Sant Pere vas a l’aulivar i veus 

una auliva aquí i una auliva allà, ves cap a casa que collita hi haurà.” 

 Al Priorat, la maneta de fusta amb sis o set pues –semblant a un rasclet de mà– 

que serveix per a collir olives té dotze noms diferents: sarpeta a Be, Bi, Fi, Gr; rasclet a 

Co, Si; rascleta a Fa; risclet a Cp, Gu;  raspa a Mo, Ull; raspeta a Ca, Ll, Vb; rasqueta 

a Pr; pinta a Ma, Ml, Pb; escarrador a Mr, Ms; cullidor d’aulives a Va; 

màquina/maquineta de collir aulives a Bi; arqueta a Po, Tf, To. Pinta, raspa i raspeta 

són variants compartides amb el lleidatà, escarrador és un mot propi del tortosí i 

sarpeta, rasclet, rascleta, risclet, rasqueta i arqueta són formes que Alcover no recull 

amb aquest sentit.
357

 

 L’acció de collir olives té tres noms diferents a la comarca: escarrar (terme 

propi del subdialecte tortosí) a Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf, Va; pentinar a 

Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Pr, Si, Vb, i el genèric collir a Mo, Pb, Po, To, Ull. 

 Les entrades del qüestionari batre (les olives) i bastó de batre van quedar en 

blanc a tots els pobles perquè segons tots els informants enquestats al Priorat les olives 

no es baten. La classe d’oliver que més abunda a la comarca és l’arbequí, que fa una 

oliva de mida petita que s’ha de collir amb el rascle de collir olives o amb les mans. 

L’operació de batre l’oliver, doncs, no s’ha dut a terme mai, ja que si es baten les olives 

no cauen totes i en queden moltes a dalt de l’arbre. 

 El receptacle que servia per separar les olives de les fulles i les rametes és diu 

porgador a la majoria de pobles de la comarca del Priorat. A Co, Po i Ull es recull el 

mot triador –tirador a Bi, Ca, Fi, Ma–, variant que té a veure amb la funció de l’eina: 

triar les olives de les fulles i rametes.
358

 

 A la comarca del Priorat, el recipient de poca fondària que serveix per treure 

l’oli de la pica sense agafar els baixos té set noms: paella a Bi, Ca, Cp, Gu, Ms, Ml, Pr, 

Tf; plegador a Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Si, To; llegidora a Co, Pb, Va; plat a Fi, Ms, Mo; 

espàtua a Be, Po, Vb; llauseta: Ma, Ull. Les variants paella i plegador són variants 

lèxiques no documentades amb el sentit que se’ls dóna a la comarca del Priorat, només 

Cubells (2009, I: 332) recull aquestes formes en algunes localitats de la Ribera d’Ebre 

amb el mateix signficat.
359

 Navarro (2012: 173) diu que el mot llegidora “deriva, com 

fàcilment es pot deduir, del verb llegir en el sentit etimològic de «distingir», 

«destriar».”
360

 Sobta que en el mot llauseta es conservi el diftong au i no hagi 

                                                 
357

 Cubells (2009, I: 332) també recull les variants sarpeta, rascleta, rasqueta en algunes localitats de la 

Ribera d’Ebre. 
358

 Cubells (2009, I: 332) recull el mot porgador a la majoria de pobles de la Ribera d’Ebre, Navarro 

(1996, I: 210) a algunes localitat de la Terra Alta i Plaza (1996: 297) a la Conca de Barberà. Vilà (1991: 

39) recull la forma triador a Prades i la Selva del Camp (Baix Camp). El DCVB (X: 301) enregistra la 

variant tirador a Massalcoreig; també es pot localitzar a la localitat garriguenca de la Granadella (Cubells 

i Gibert 2004: 272) i a la Palma d’Ebre (Cubells 2009, I: 332). 
359

 Alcover recull plegadora, en femení i amb aquest sentit, a la Segarra i Tortosa (DCVB, VIII: 663). 
360

 Al Baix Camp el terme llegidora és ‒o era‒ usual, a més de Cambrils, a les Borges, Castellvell, 

Montbrió i Riudecanyes; a l’Alt Camp: a Cabra, Picamoixons i la Riba; al Tarragonès: a la Canonja i al 

Morell (Recasens 1985: 205). A la comarca de la Ribera d’Ebre, llegidora és present a Benissanet 
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monoftongat, com és habitual en català –lloseta. Cap obra de referència recull aquesta 

variant amb aquest significat.
361

 

 De la pica o dipòsit on s’arreplega l’oli que surt de la mòlta de les olives se’n diu 

basseta a tots els pobles del Priorat. A Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, To, Va també es 

va recollir la variant nau, paraula masculina i gairebé sempre usada en plural (los naus). 

El DCVB (VII: 715) també recull el significat d’aquesta forma al Priorat, encara que no 

assenyala que el gènere del mot és masculí. 

 S’han recollit cinc maneres diferents per designar l’oli que brolla de la pasta 

abans de premsar-la o amb una pressió molt petita, sense haver estat en contacte amb 

l’aigua calenta: oli verge a Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; oli nou a Be, Gr, Pb, Ull; lo primer raig a Co, Fa, Gr, Mr; oli 

del raig a Mr, Mo; lo primer oli a Bi, Gu, Ll, Pb. 

 A tots els pobles de la comarca s’ha recollit el mot clotxa –alternant amb 

clotxina a Bi, Ca, Ma– per designar el menjar consistent en un cantó de pa abuidat i ple 

de tomaca, ceba, alls escalivats, una arengada i un raig d’oli. Tot i que totes les localitats 

saben què és una clotxa i n’han menjat, totes coincideixen en l’observció que no és un 

menjar típic del Priorat sinó de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 333) i la Terra Alta 

(Navarro 1996, I: 210). La variant clotxa, doncs, sembla que podria ser un mot 

d’introducció recent, amb la qual actualment es fa propaganda d’aquest menjar típic 

que, a la comarca veïna de la Ribera d’Ebre, ja compta amb unes jornades 

gastronòmiques anuals. Així doncs, podria ser que les formes cantó de pa (Cp, Fa, Ll, 

Pb) i cantó amb arengada (Gu, Mr, Ms, Ml) fossin les solucions genuïnes.
362

   

 

4.1.2.3 El blat 

 

segó: segó: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; segon: Co, Mo, Pb, Si, Ull 

(mapa 4/104) 

lliurador: llaurador: Be, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, Pr, Tf, 

To, Va, Vb; lliurador: Bi, Cp, Co, Fi, Ma, Ml, Mo, Si, Ull 

(mapa 4/105) 

llevat llevat: a tots els pobles; rent: Ca, Co, Fi, Ma, Si, To, Ull, 

Va (mapa 4/106) 

pastisser: pastisser: Be, Bi, Ca, Co, Cp, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Vb; forner: Fa, Fi, Mr, Pb, Si, 

Va (mapa 4/107) 

crostó: crostó: Be, Co, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Si, Tf, Va
363

, Vb; 

cantó: Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, Pb, Po, To, Ull, Va; punta: Gr, 

Pr; mugró: Bi (mapa 4/108) 

sola: sola: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; solera: Bi, Ms
364

 (mapa 

4/109) 

                                                                                                                                               
(Cubells 2009: 332); a la comarca de la Terra Alta: a Caseres, Horta de Sant Joan, Prat de Compte i a 

Vilalba dels Arcs (Navarro 1996, I: 210). Plaza (1996: 276) també recull el mot llegidora a la Conca de 

Barberà. 
361

 El doctor Pere Navarro, en conversa privada, formula la hipòtesi que el mot llauseta podria ser un 

occitanisme. 
362

 Alcover (DCVB, III: 223) només recull aquest mot al Camp de Tarragona (també Recasens 1985: 

231). 
363

 A la Vilella Alta tenen dues formes per designar l’extrem del pa segons si és d’un pa redó o d’una 

barra; crostó i cantó, respectivament. 
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pa besat: pa besat: Cp, Co, Gr, Si, Vb; bessons: Be, Gu, Ma, Mo, 

Pr, Ull; s’han besat: Ca, Fa, Fi, Ll, Mr, Ms, Po, Tf, To; 

s’han fet un petó: Ml, Pb, Va; pa embessonat: Bi (mapa 

4/110) 

pa sec: pa sec: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Si, Tf, To, Ull, Va; pa eixut: Fa, Mr, Vb; pa dur: Be, 

Ll, Pr (mapa 4/111) 

pa redó: pa redó: Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mo, Ml, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; pa de pagès: Be, Bi, Ms; pa: Ca, Ll, Mr, 

Ma, Pb (mapa 4/112) 

pa moreno: pa moreno: Be, Bi, Cp, Co, Gu, Ma, Ml, Mo, Po, Pr, Si, 

To, Vb; pa integral: Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Pb, Tf, 

Ull, Va (mapa 4/113) 

 

Llista de noms comuns 

 
 molí    llesca    pa tou    

 farina    rosegó (de pa)   pa florit  

 pastera   ull del pa (o pa ullat)  barra  

 escaleta
365

   llescar    llengüet 

 forn    crosta    sedàs 

 pala    pastar
366

       

 pa    molla        

        

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 

 Actualment, queda molt poca gent que es faci el pa a casa com abans i això ha 

fet que el camp semàntic del blat hagi vist reduït el seu cabal lèxic amb formes com 

cerndre, fresar, fènyer, la rasadora, l’escombra del forn, etc. Una informant es referia a 

aquesta situació amb aquesta frase: “La padrina feie pa quant ere jove, però fa molts 

anys d’això. Jo ja no n’hai vist fer mai a casa. Sempre l’ham ‘nat a comprar al forn 

d’aquí al poble.” Veny (2001: 17) reflecteix aquesta mateixa situació en el següent 

paràgraf: 

 
La cultura popular, després d’una vida mil·lenària, de lenta evolució, es troba 

en vertiginosa decadència davant l’impacte de la revolució industrial, amb 

derivacions lingüístiques, que es manifesten en un progressiu empobriment del 

cabal lèxic expressador d’aquesta multiforme i rica cultura, acumulada segle 

rere segle. Així, a la societat rural era freqüent la fabricació del pa a la pròpia 

casa; d’aquesta manera, cada família coneixia els termes diguem-ne tècnics, 

específics, d’aquesta operació: cerndre, cernedor, sedàs, fènyer, fenyedor, 

(pa) tou, (pa) curt de tou, (pa) besat, escombrar (el forn), tenir bon sòl, etc. 

Avui, en canvi, sol comprar-se el pa a la fleca i la majora part dels mots 

esmentats cauen en l’oblit per manca d’ús, per absència dels referents. 

                                                                                                                                               
364

 El DCVB (IX: 995) recull el mot solera amb aquest significat a Calasseit, Navarro (1996, I: 207) a 

Corbera (Terra Alta) i Cubells (2009, I: 334) a Flix i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). 
365

 Bastiment damunt el qual es fa anar i venir el sedàs per cendre la farina. 
366

 A Bi, Ms, Po, Pr, To també es va recollir la forma amassar. 
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 El segó és el conjunt de pells de blat mòltes, que se separa de la farina i es dóna 

com a aliment als porcs, gallines i altres animals. A Co, Mo, Pb, Si, Ull s’ha enregistrat 

la variant segon, que Coromines argumenta que és la forma originària.
367

 

 El recipient de metall, a manera de pala còncava, que serveix per a trasbalsar 

grans, farines, etc., d’un lloc a un altre, té dues variants al Priorat. La primera, lliurador, 

és la forma etimològica. La variant més estesa a la comarca, llaurador,
368

 es pot 

explicar, segons Coromines (DECat, V: 227), per una “ultracorreció de la pronúncia 

descurada lluradó, facilitada pel fet que llaurar és popular i ja no ho és lliurar.” 

 Per designar la massa fermentada que es barreja amb una altra per fer-la 

fermentar s’utilitza la forma llevat i el castellanisme llevadura. A Ca, Co, Fi, Ma, Si, 

To, Ull, Va encara s’ha recollit la variant rent.
369

 

 En la majoria de pobles del Priorat, el mot pastisser, no només designa una 

persona que fa pastissos sinó també que fa o ven pans. A la resta de pobles utilitzen el 

mot forner. 

El pa que en coure’s ha estat en contacte amb un altre pa, i en conserva el senyal 

que és un bocí cru o molt poc cuit compta amb 6 variants a la comarca: 

 

pa besat: Cp, Co, Gr, Si, Vb; bessons: Be, Gu, Ma, Mo, Pr, Ull; s’han besat: Ca, 

Fa, Fi, Ll, Mr, Ms, Po, To; s’han fet un petó: Ml, Pb, Va; s’han aferrat: Tf; pa 

embessonat: Bi 

 

Per designar aquesta característica del pa s’utilitza una perífrasi verbal (s’han 

besat, s’han fet un petó, s’han aferrat), un adjectiu (besat, embessonat) o un substantiu 

(bessons). 

A la comarca del Priorat, per designar l’extrem d’una barra de pa trobem 4 

variants:  

 

crostó: Be, Co, Fi, Ll, Ma, Ms, Mo, Si, Tf, Va, Vb; cantó: Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, 

Pb, Po, To, Ull, Va; punta: Gr, Pr; mugró: Bi 

 

Per designar la peça de pa de forma rodona i de grans dimensions trobem 3 

formes; pa redó/rodó, pa de pagès i pa. La metonímia ha provocat que, en alguns 

pobles de la comarca, la denominació pa prengui el significat d’aquest tipus de pa 

concret. 

El pa que s’ha fet aprofitant la farina de tot el blat, sense separar-ne el segó té 

dues variants a la comarca del Priorat:  

 

pa moreno: forma més col·loquial que fa referència al color del pa 

                                                 
367

 Coromines (DECat, VII: 749) explica que l’origen del mot segó és “controvertit” i que l’explicació 

més convincent és “creure que ve d’una variant de l’adjectiu, segon, aplicada al secundari de la mòlta 

resultant d’una operació segona o consecutiva de porgar i moldre. La forma originària degué ser segon, 

que es troba des d’antic com a nom d’aquest producte [...], segon fou reemplaçat per segó, en forma 

paral·lela a redón > redó, blan > bla, i anàlegs.” Alcover (DCVB, IX: 795) recull aquesta variant a 

Palafrugell, Igualada, Reus, Sort, Guissona, Fontpedrosa i Prada. 
368

 Vilà (1991: 117) també recull aquesta forma al Baix Camp i Cubells (2009, I: 333), en el seu treball 

sobre la Ribera d’Ebre, només l’enregistra a la Serra d’Almos. 
369

 Alcover (DCVB, IX: 364) també enregistra aquesta forma a l’Urgell, Lleida, La Llitera, Fraga, 

Mequinensa, el Maestrat, el País Valencià, la Conca de Barberà (Plaza 1996: 304) i el Camp de Tarragona 

(Recasens 1985: 217). A la Ribera d’Ebre, Cubells (2009, I: 333) recull aquesta forma a Faió, la Palma 

d’Ebre, Tivissa i la Torre de l’Espanyol.  
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pa integral: forma més culta que fa referència a la substància que porta el pa 

 

L’origen de la paraula llengüet, usat a tots els pobles de la comarca, l’hem 

d’anar a cercar en el mot llonguet (diminutiu de llong, que significa llarg) fent 

referència a la forma allargada d’aquest tipus de pa. Segons Coromines (DECat, V: 251) 

aquesta alteració fonètica (llonguet > llengüet) es podria explicar per la influència del 

mot llengua, molt més usat que no pas llong. 

 

4.1.3 Els vegetals 

 
4.1.3.1 Les verdures 

 
escarola: esquirola: Bi, Ca, Fi, Gr, Ma, Mo, Si, To, Va, Vb; 

esquerola: Be, Co, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, Ull; escarola: 

Cp, Fa, Pb, Po; esc[]rola: Pr (mapa 4/114) 

bitxo:
370

 bitxo: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; coralet: a tots els pobles (mapa 

4/115) 

pebrot: pebrot: Ca, Co, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Ull, Va, Vb; 

prebot: Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Pr, To; prevot: Si; pevrot: 

Tf;  prebina: Be, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Pr; 

pebrina: Bi, Co, Fa, Gr, Ma, Mo, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; 

previna: Tf; pevrina: Ca (mapa 4/116) 

pebroter: pebroter: Cp, Co, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Ull, Va, Vb; 

preboter: Fa, Pr, Si; pebrer: Bi, Gr, Ll, Ma, Po, Pr, To, Va, 

Vb; preber: Be, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf; pevrer: 

Ca (mapa 4/117) 

tomaca: tomaca: Be, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, 

To, Ull, Va, Vb; tomata: Bi, Ca, Cp, Fa, Mr, Ma, Po, Tf 

(mapa 4/118) 

tomaquera: tomaquera: Be, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, 

To, Ull, Va, Vb; tomatera: Bi, Ca, Cp, Fa, Mr, Ma, Po, Tf 

(mapa 4/118) 

tomacó: tomacó: Be, Co, Gr, Ms, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; 

tomaca de penjar: Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pr, To, Ull, Vb; 

tomata de penjar: Bi, Ca, Cp, Fa, Mr, Ma, Po, Tf (mapa 

4/119) 

espàrrec: espàrrec: Bi, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; espàrric: To; espàric: Be, Ca, 

Fi, Gr (mapa 4/120) 

esparreguera: esparraguera: Bi, Cp, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Si; 

esparreguera: Co, Fa, Ll, Ms, Ml, Tf, Ull, Va, Vb; 

esparriguera: To; esparr[]guera: Pr; espariguera: Be, 

Ca, Fi, Gr (mapa 4/121) 

cabeça (d’alls): cabeça: Be, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Mo, Pb, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; caboça: a tots els pobles (mapa 4/122) 

                                                 
370

 A les localitats on comparteixen ús bitxo i coralet s’usa el primer mot i el segon és vist com un mot 

antic. 
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forc: forc: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, 

Pr, Tf, Ull, Va; rastre: Be, Ms, Po, Si, To, Vb; carràs:
371

 

Ca, Ml (mapa 4/123) 

escalunya: escalunya: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Ma, Mr, Ml, Pb, Pr, 

Si, Tf, Ull; escurunya: Ll, Ms, Va, Vb; escarunya: Cp, Gr, 

Mo, Po, To (mapa 4/124) 

ceballot: ceballot: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, 

Ull, Vb –ceb[e]llot: Fi, Ms, Po, Si, Tf i ceb[]llot: Pr–; 

ceba tendra: Cp, Co, Fa, Gu, Mo, To, Va (mapa 4/125) 

xirivia: xuruvia: Bi, Ca, Co, Ll, Po, Tf, To, Va, Vb; xorivia: Be, 

Fi, Gu, Mr, Ull; xurivia: Fa, Gu, Mo, Si; xorovia: Cp, Gr, 

Ms; xoravia: Ms, Ml; xerivia: Pb; xoruvia: Ma; xuravia: 

Pr (mapa 4/126)  

moniatera: moniatera: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; moniater: Bi, Ca, Ma, Mr, 

Tf (mapa 2/11) 

patata: trumfo: Bi, Ca, Ma; trumfa: a la resta dels pobles; patata: 

a tots els pobles (mapa 4/127) 

 

Llista de noms comuns 

 
 enciam    madur    ceba 

 espinac   verós    pastanaga 

 bleda
372

   carabassa   safranòria
373

 

 col    carabassera   nap 

 pinya (de la col)  carabassó   remolatxa 

 bròquil    pepino    moniato 

 carxofa   morat, morada  trumfera/patatera 

 carxofera   all    pell (de la patata) 

 julivert    gra (d’all) 

 àpit
374

    porro 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 

 pebre/prebe
375

       tr[]nxo/tr[o]nxo 

 aubergínia/aubergínyia/aubergina    rave/ravi
376

 

 auberginiera/auberginyiera/auberginera 

 

                                                 
371

 La forma carràs, amb el significat de “trena d’alls o de cebes composta de dues cames unides per un 

extrem”, no ha estat recollida en cap dels materials lexicogràfics consultats. Només Cubells (2009, I: 337) 

recull aquest mot amb el mateix significat a la Torre de l’Espanyol i a Vinebre (Ribera d’Ebre), localitats 

veïnes del Priorat. 
372

 A Porrera i a Torroja es va recollir aquesta frase feta escatològica que parla de les bledes: “Les bledes 

es mengen calentes i es caguen fredes.” 
373

 Segons la descripció dels informants, la pastanaga és de color carabassa, en canvi, la safranòria és 

morada i més dolça de gust. 
374

 L’epítesi consonàntica de la dental apareix a tots els parlars de la comarca. 
375

 Per a veure la distribució de formes per pobles cf. apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
376

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal postònica final cf. apartat 1.2.5 del capítol de 

Fonètica. 
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Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 
 La ubicació geogràfica del Priorat li dóna una interessant fesomia lingüística. 

Aquesta comarca, a més de ser terra fronterera entre els dos grans blocs dialectals 

‒occidental i oriental‒, ho és també entre el nord-occidental i el valencià ‒el qual, 

lèxicament es perllonga cap al nord a través del tortosí. Això possibilita que el Priorat 

sigui una vertadera cruïlla de trets dialectals entre l’orient i l’occident, i entre el nord i el 

sud del nostre domini lingüístic. 

 Esquirola (escarola) és una forma lleidatana (DCVB, V: 481) recollida a Bi, Ca, 

Fi, Gr, Ma, Mo, Si, To, Va, Vb, que podria explicar-se per una confusió amb el mot 

esquirol.
377

 A la resta de parlars es recull escarola i esquerola –amb obertura de la vocal 

inicial del segment es- en les dues variants–, en la segona solució es produeix una 

modificació de la vocal pretònica interna, segurament per dissimilació. 

 A la comarca del Priorat, l’espècie de pebrot molt llarg i prim, vermell i molt 

coent, que és el fruit de la planta Capsicum annum, s’anomena coralet. Ara bé, a la 

majoria de pobles, la variant oriental bitxo està desplaçant la forma genuïna (coralet). 

En aquestes localitats, on comparteixen ús bitxo i coralet, el segon és vist com un mot 

antic. L’any 2000, Navarro (2000a: 36) només recollia la forma bitxo a Co, Pb, Si i Ull. 

Quinze anys després, durant la realització del treball de camp per aquesta tesi, ja es 

recull la variant bitxo a setze localitats més (Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb), fet que demostra que el procés de substitució de 

bitxo per coralet segueix avançant.
378

 

 Un cas semblant el trobem en els mots patata, d’ús general a tot el Priorat però 

d’introducció recent, i trumfa/trumfo, formes genuïnes desplaçades per la forma 

moderna patata. Actualment, aquesta forma és la variant més estesa i s’utilitza en tots 

els contextos. Patata té un valor de prestigi respecte a trumfa/o, perquè coincideix amb 

la forma estàndard, mentre que la variant trumfa/o és considerada local. Els informants 

de més edat, sobretot si són pagesos, empren la variant local, sobretot en determinats 

contextos: sembrar trumfes/os. També és normal en aquestes situacions el mot trumfera 

referit a la planta, en lloc de patatera. Algunes frases recollides en les entrevistes a uns 

informants de Poboleda i Porrera reflecteixen aquesta situació de canvi:
379

  

 
Nantros quant érem petits ja ni dèiem patates perquè mos ho ensenyaven al col·lègit, 

però els padrins deien: “‘nem a plantar trumfes.” (Poboleda)  

                                                 
377

 També recull el mot esquirola Cubells (2009, I: 336) a Ascó, Faió i la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre), 

l’ALDC (V, mapa 1129) a la Febró (Baix Camp) i Marçà (en aquest treball només s’ha recollit la variant 

esquerola), Arbós (2000: 174) a Fulleda (Garrigues) i Recasens (1985: 233) recull al Baix Camp la forma 

escariola a Alforja i Castellvell i esquiriola a Vandellòs. 
378

 Recasens (1985: 262) observa un procés de substitució similar en algunes localitats occidentals del 

Baix Camp: “A Mont-roig, el vocable colaret ha estat desplaçat pel vocable bitxo. A Alforja coexisteixen 

ambdós vocables. Únicament a Vandellòs i Pratdip, el bitxo és designat mitjançant el vocable colaret.” A 

la resta de pobles del Camp de Tarragona, Recasens (1985: 191) recull el terme bitxo. A tots els pobles de 

la Ribera d’Ebre, en canvi, es recull el mot coralet o colaret (Cubells 2009, I: 337). La variant coralet 

apareix documentada al Camp de Tarragona i per tot el català occidental (DCVB, III: 512) i també des del 

nord del País Valencià fins als Pirineus, dins del català occidental, i pel Camp de Tarragona (DECat, II: 

921). 
379

 Recasens (185: 267) observa una situació semblant al Camp de Tarragona: “el vocable pataca es 

considerat com a recent [a les localitats occidentals de la comarca del Baix Camp]. Juntament amb pataca 

també ha arribat patata. Patata substituí l’antic i quasi oblidat terme trumfo/a a l’extrem oriental del 

Camp [...] És interessant observar que, a la zona central del Camp, pataca presenta forta vigència i es 

troba en fase expansiva sense que de moment hom pugui detectar casos de coexistència entre la variant 

més antiga pataca i el correlat modern patata.” 
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Això de dir trumfa fa de pagès, m’entens? (Porrera) 

  

 Les formes genuïnes trumfo (a Bi, Ca, Ma) i trumfa (a la resta de parlars) 

acosten el Priorat als parlars lleidatans. A Siurana, també es va recollir, de manera 

esporàdica, la forma tortosina pataca (i pataquera) .
380

 

 El mot pebrot i les seves variants (prebot ‒amb metàtesi de la líquida‒, prevot 

‒amb metàtesi de la líquida i articulació d’una labiodental sonora‒) són d’introducció 

recent a la comarca del Priorat i són vistes com a formes modernes enfront de la més 

antiga (i genuïna) pebrina (i variants; prebina ‒amb metàtesi‒, pevrina ‒amb 

labiodental sonora‒, previna ‒amb metàtesi i labiodental sonora‒). Segons Alcover 

(DCVB, VIII: 433) la variant pebrina és exclusiva del Priorat i el Camp de Tarragona. 

S’ha observat que, en molts pobles, el nom de la planta i de la verdura no es 

corresponen.
381

 

 A Bi, Ca, Cp, Fa, Mr, Ma, Po, Tf, s’ha recollit la forma tomata, que acosta 

aquests parlars al nord-occidental; en canvi, a la resta de parlars de la comarca es recull 

la variant tomaca, compartida amb el valencià. L’adjectiu verós (no madur), recollit a 

tots els pobles de la comarca, és una forma compartida amb el nord-occidental.
382

 

 A tots els pobles del Priorat s’ha recollit el mot pastanaga, que designa el 

vegetal d’arrel comestible, gruixuda i de color taronja. En canvi, la variant safranòria, 

que també s’ha recollit a tots els parlars, es refereix a un tipus de pastanaga de color 

morat i més dolça de gust. És possible, però, que es pugui usar la variant safranòria per 

a referir-se a la pastanaga (però no a l’inrevés).
383

 

 Per designar arrel comestible de la xirivia, grossa i cònica, emprada com a 

verdura i com a farratge, al Priorat, s’han recollit 8 variants fonètiques diferents; 

xuruvia, xorivia, xurivia, xorovia, xoravia, xerivia, xoruvia i xuravia. 

 També es recullen tres variants fonètiques del mot albergínia (mapa 4/128); 

aubergínia (a Be, Ca, Co, Gu, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Va) amb vocalització de la /l/ 

                                                 
380

 La variant pataca també es troba al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 224), a la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 338) i a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 214). La forma trumfa és recollida per Recasens 

(1985: 224) a la majoria de localitats del Baix Camp i en alguns pobles de l’Alt Camp (també recull 

trumfo als parlars més occidentals del Baix Camp), per Cubells (2009, I: 338) a Darmós, la Palma d’Ebre, 

la Serra d’Almos i Tivissa (Ribera d’Ebre, recull també trumfo a Flix, Garcia, Riba-roja, la Torre de 

l’Espanyol i Vinebre) i Plaza (1996: 165-166) a Vilanova de Prades, Passanant, Vallclara, Vimbodí, Lilla 

i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà, trumfo a la resta de la Conca). 
381

 Cubells (2009, I: 337) només recull el mot pebrot a la Palma d’Ebre, mentre que a la resta de la Ribera 

d’Ebre recull la forma previna (i d’altres com primentó, preventó i priventó). Recasens (1985: 265) 

explica que “el vocable pebrot és reconegut com a recent a la zona on encara és més vigent pebrina, tret 

de Colldejou, Vandellòs, Pratdip i Mont-roig [Baix Camp] on la forma pebrot és desconeguda o bé 

jutjada com a forana. A Botarell [Baix Camp], la nova denominació ja ha desplaçat l’antiga pebrina, com 

s’esdevingué molt segurament a altres indrets del Camp segons suggereix la igualació entre ambdues 

denominacions al Morell [Tarragonès]”. 
382

 El mot verós també és recollit per Cubells (2009, I: 338) a la Ribera d’Ebre, Recasens (1985: 225) al 

Camp de Tarragona, Navarro (1996, I: 216) a la Terra Alta, Plaza (1996: 322) a la Conca de Barberà i 

Alcover (DCVB, X: 749) a Lleida. 
383

 Segons Alcover (DCVB, IX: 660), safranòria és la forma usada per designar la pastanaga a Girona, 

l’Urgell, Lleida, el Camp de Tarragona, Tortosa i el País Valencià. Etimològicament, prové de l’àrab 

isfanāríya. Navarro (1996, I: 63), que recull el mot safranòria a la Terra Alta, explica que la primera /r/ és 

adventícia. També recullen aquest mateix mot Cubells (2009, I: 338) a la Ribera d’Ebre, Recasens (1985: 

219) a Colldejou, Pratdip, Vandellòs i Prades (Baix Camp) i Plaza (1996: 309) a Vilanova de Prades 

(Conca de Barberà). 
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en síl·laba trabada, aubergínyia (a Cp, Fa, Fi, Gr, Mr, Ms, Ml, Tf, To, Ull, Vb) amb 

vocalització de la /l/ i palatalització de l’alveolar nasal /n/, i aubergina a la Bisbal.
384

  

 Altres variants recollides, però no cartografiades, per referir-se al bròquil són 

coliflor blanca (Ca, Cp, Fa, Mr, Po, To, Va, Vb); rebordonit (Pr), terme propi dels 

parlars del Camp (Recasens 1985: 239), i bròcul (Cp), forma valenciana i tortosina 

(DCVB, II: 684), amb assimilació de la vocal posttònica a la tònica. 

 Una dels castellanismes d’ús habitual a tots els parlars de la comarca és el mot 

pepino. La majoria de pobles coneixen la forma cogombre i encara que no l’usen 

gairebé mai sí que noten que la gent jove l’usa molt més que pepino. En l’adaptació 

fonètica del castellanisme tronxo, el Priorat presenta dualitat de solucions: tr[o]nxo (a 

Bi, Ma, Mo, Vb) i tr[]nxo (a la resta de parlars).
385

 Per designar el tronc d’una planta 

d’horta a Ms, Mo, Si i Ull també es va recollir el mot mànic i a Be, Ca, Cp, Ll, Ms i Va, 

punxó. 

 

4.1.3.2 Plantes, arbustos, bolets 

 

agzavara: agzavara: Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; atzavara: Be, Ca, Fi, Ms, To 

(mapa 4/129) 

esbarzer: esbarzer: Gu, Mr, Ms, Si, Ull; abartrer: Bi, Cp, Co, Gr, 

Pb; bartrer: To; abaltrer: Fi, Ll, Va, Vb; baltrer: Ca, Mo; 

asbaltrer: Ma, Ml; asbarder: Be, Fa; barder: Po, Pr, Tf 

(mapa 4/130) 

gavarrera: gavarrera: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, 

Pr, Tf, Ull, Va, Vb; garravera: Co, Mo, Pb, Si, To; roser 

bord: Bi, Ca, Fi, Mr, Pb, Si (mapa 4/131) 

ginesta: ginesta: Be, Bi, Ca, Co,m Gr, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; ginestera: Be, Cp, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Ml (mapa 4/132) 

ortiga: picamoros: Bi, Be, Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, 

Pr, Tf, To, Va; ortiga: Bi, Co, Fi, Ll, Mr, Si; artiga: Gr, 

Ma, Pb, Vb; mariaespia: Ull; picacames: Ca (mapa 4/133) 

angelet (flor del llicsó): bufallums: Co, Ma, Mo, Pb; apagallums: Bi, Ca, Po; 

angelet: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, To, Ull, 

Vb; estel: Bi, Fi, Pr, Si, Ull; colomet: Va (mapa 4/134) 

                                                 
384

 La forma aubergina és recollida per Cubells (2009, I: 337) a Faió i la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre) i 

l’ALDC (V, mapa 1123) recull la mateixa variant a Margalef, malgrat que en aquest treball només s’ha 

enregistrat el mot aubergínia. Segons Coromines (DECat, I: 147), “la paraula catalana deu venir d’una 

variant aràbiga diferent, potser d’una forma morisca tardana *al-bergina més adaptada al sistema de la 

llengua aràbiga [...] a part de la doble forma -ina i -ínia, que ja és ben antiga, avui el mot es presenta 

dialectalment dins el català amb moltes variants [...] Fora del País Valencià aquesta forma sense la i 

posttònica avui té molta poca extensió, de manera que segons AlcM només apareixeria a Tamarit de 

Llitera [...] la i tònica no hem de prendre-la com a resultat d’una metafonia causada per la final -ia (a la 

manera de sínia, síquia, celístia) vist que es troba igual en la forma sense i posttònica (antiga i originària 

segons l’etimologia) com que en català a penes hi ha cap rastre de variant amb é, cal admetre que aquesta 

i es deu a una pronúncia amb imela del tipus tardà”. 
385

 Cubells (2009, I: 69) en una nota a peu de pàgina assenyala que “Joan Veny, en les indicacions de la 

lectura de la tesi doctoral, em fa notar que no és clar que tronxo sigui un castellanisme. Coromines 

(DECat, VIII: 843) el va interpretar com un mossarabisme i Veny mateix assenyala que la documentació 

del mot català és anterior a la del castellà. Tot i això, el DCVB (X: 551) assenyala que l’ètim és 

TRŬNCŬLU i que el mot català ha arribat del llatí probablement per conducte del castellà.” 
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regalíssia: regalíssia: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; regalèssia: Mo, Si, Ull 

(mapa 4/135) 

alfàbiga: aufàbiga: Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Tf, To, Ull, Va, Vb; aufàguima: Co, Pr, Si; aufàdiga: 

Bi, Ca, Ma (mapa 4/136) 

timó: farigola: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; timó: a tots els pobles (mapa 4/137) 

sajolida: sajolida: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; sedolitja: Bi, Ca, Fi, Ll, Ma, Ull 

(mapa 4/138) 

poniol: poniol: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Tf, 

Va –p[u]niol: Ml, Po, Pr, Si, To, Ull, Vb; p[u]liol: Gr; 

paniol: Ma, Ms (mapa 4/139) 

esparnellat: esparnellat: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ms, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Vb –esp[e]rnellat: Bi, Ma i esp[]rnellat: Pr–; 

esparnellac: Gr, Mr, Ml, Tf, Va; esparnellà: Cp (mapa 

4/140) 

molsa: molsa: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, To, Ull, Va, Vb; borra: Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, 

Po, Pr, Si, Tf (mapa 4/141) 

xicòria: xicòira: Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Po, Pr, Si, Tf, To; xicòria: 

Be, Cp, Gu, Mr, Ms, Pb, Ull, Va, Vb; xicoia: Bi, Ca, Fi, 

Ma (mapa 4/142) 

vímet: vimen: Bi, Ll, Si, Ull, Vb; vínem: Mr, Ml, Pr, Tf; vimin: Fi, 

Gu, Ma, Mo; vínim: Ca, Cp, Ms, To; vímet: Be, Fa, Pb; 

vímit: Va; vime: Co, Gr; vínom: Po (mapa 4/143) 

sarga: sarga: Be, Ca, Co, Fa, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va, 

Vb; serga: Mo; sarja: Fi, Gr, Ll, To; sarguera: Bi, Cp, 

Gu, Ma, Tf (mapa 4/144) 

puro (de la boba): puro: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va; coet: Ca, Ma, Si, Vb (mapa 

4/145) 

plumero (de la canya): plumero: Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; plomero: Bi, Ca, Gr, Ma; plumall: Be, 

Fi, Mr; plomell: Cp; canyó: Gr, Va; espiga: To (mapa 

4/146) 

estepa: estepa: Bi, Cp, Gr, Gu, Ma, Mo, Si, Ull; estapera: Fa, Ml, 

Mo, Po, Pr, Tf; estepera: Be, Ca, Co, Fi, Ll, Mr, Ms, Pb, 

To, Va, Vb (mapa 4/147) 

violeta: violeta: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Ull, Vb; viola: Ca, Cp, Co, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, 

To, Va, Vb (mapa 4/148) 

lilà: lilà: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; lilàs: Ca, Fi, Va, Vb (mapa 

4/149) 

gladiol: gladiol: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; guardiol: Cp, Ms, Tf; glodiol: 

Mr; gloriol: Fi (mapa 4/150) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



310                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

mocosa: mocosa: Ca, Co, Fi, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; 

pegalosa: Be, Bi, Cp, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml; cogoma: Fa, 

Gr, Ll, Pr (mapa 4/151) 

 

Llista de noms comuns 
  

 maduixa   safrà    roser 

 maduixera   canyella   margarita 

 grèvol    ruella    clavell 

 vesc    marialluïsa   claveller 

 heura    romer    clavellina 

 ginebre   espígol    clavellinera 

 ginebró   cotó    dàlia 

 saüc    cotofluix   lliri 

 saüquer   boga    rovelló 

 baladre   junc    gírgola 

 colitxo    canya    mataparent 

 card    trèvol    gesmí 

 argilaga   rosa 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 móra/mora

386
     fredolic/ferdolic/fedrolic

 387
 

 fonoll/fenoll
388

    pebràs/prebàs
389

 

 sàlvia/sàuvia
390

    falguera/falaguera 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 També en aquest camp semàntic trobem reflectida la idea de cruïlla lingüística 

entre el bloc occidental i l’oriental del català, que conflueixen a la comarca del Priorat. 

Així podem trobar mots o variants fonètiques que són propis de l’occidental, com ara 

romer,
391

 timó, junc, i termes propis de l’oriental, com ara heura i vesc. 

 A divuit pobles dels 24 que té la comarca del Priorat, la variant oriental 

d’introducció recent farigola està desplaçant la forma occidental genuïna (timó). 

Navarro (2000a: 36) en el seu treball, l’any 2000, només recollia la forma farigola a Be, 

Co, Fa, Gu, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va. Avui, ja es recull la variant farigola a vuit localitats 

més (Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb), fet que 

demostra que el procés de substitució de farigola per timó no s’atura.
392

 Un informant 

                                                 
386

 Per a més informació sobre el tractament de Ō i Ŭ tòniques llatines cf. apartat 1.1.6 del capítol de 

Fonètica. 
387

 Per a més informació sobre les metàtesis cf. apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
388

 Per a més informació sobre assimilacions vocàliques cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
389

 Per a més informació sobre les metàtesis cf. apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
390

 Per a més informació sobre la vocalització de [l] en síl·laba travada cf. apartat 1.3.2.2 del capítol de 

Fonètica. 
391

 També trobem el mot romer al Baix Camp (Recasens 1985: 218), la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 

340), la Terra Alta (Navarro 1996, I: 215) i a Vilanova de Prades, localitat de la Conca de Barberà que 

limita amb el Priorat (Plaza 1996: 307). Sorprenentment, l’ALDC (V, mapa 1099) recull la variant 

romaní, pròpia del català oriental a la Torre de Fontaubella. 
392

 Trobem una situació semblant a la del Priorat al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 267);“Farigola i 

timó coexisteixen a Pratdip i Colldejou [Baix Camp]; timó era l’única denominació vigent i farigola s’ha 
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del Lloar reflecteix aquesta situació amb la declaració següent: “Antes dèiem timó però 

ara diem més farigola. Mos ‘nem modernitzant.” 

 Per a Veny (1982: 23), els resultats junc/jonc, procedents de la Ŭ breu de IŬNCU, 

representen un dels trets de distinció entre el català occidental i l’oriental. El resultat 

junc, que comparteixen els dialectes occidentals i bona part del tarragoní (Recasens 

1985: 204) i la Conca de Barberà (Plaza 1996: 275) és la forma que s’ha recollit a tots 

els parlars del Priorat, tret que l’engloba dins del bloc occidental del català. 

 Per contrapartida, a tota la comarca s’ha recollit el mot heura. Els resultats 

hedra/heura, procedents de HEDERA, també li serveixen a Veny (1982: 20) com a tret 

distintiu entre els dos blocs principals del català. En aquest cas, però, el Priorat quedaria 

dins del bloc oriental.
393

 El mateix passa amb el mot vesc, recollit a tots els parlars de la 

comarca. Vesc és la forma considerada oriental, enfront de visc, occidental. Cubells 

(2009, I: 339) recull la forma visc a la Ribera d’Ebre i Plaza (1996: 322) recull la forma 

vesc a la Conca de Barberà. La síntesi entre ambdues es troba al Camp de Tarragona: 

visc i vesc (Veny 1960: 33). 

 Al Priorat, l’herba de la família de les cariofil·làcies, de fulles glauques i flors 

blanques amb el calze molt inflat, pròpia de les vores de camins i d’altres indrets una 

mica ruderals, els rebrots de la qual, quan encara són tendres, poden ésser consumits 

com a verdura, s’anomena colitxo (gairebé sempre en plural; colitxos), mot que 

comparteix amb el Camp de Tarragona (DCVB, III: 270; Recasens 1985: 232), alguns 

pobles de la part oriental de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 339) i bona part de la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 240). 

 Per designar la vegetació que s’adhereix al sòl, a les roques, a les soques, etc., 

formada per líquens, hepàtiques o algues, al Priorat s’han recollit dues variants; molsa i 

borra. Aquesta última no la recull el DCVB, però sí que ho fa Cubells (2009, I: 340) a 

la Serra d’Almos (Ribera d’Ebre), Manent (2003: 105) a les Borges del Camp i 

Castellvell (Baix Camp) i Plaza (1996: 228) a Montblanc, Barberà, Sarral i Pira (Conca 

de Barberà). 

 En alguns casos, la variació fonètica d’un mateix terme és considerable:  

 

esbarzer 8 variants: esbarzer, abartrer, bartrer, abaltrer, baltrer, 

asbaltrer, asbarder, barder 

vímet 8 variants: vimen, vínem, vimin, vínim, vímet, vímit, vime, 

vínom 

 

 En el mot roella s’ha produït, a tot el Priorat, la caiguda de l’alveolar fricativa 

sonora /z/ en posició intervocàlica. El mateix fenomen ha estat enregistrat per Cubells 

(2009, I: 340) a la Ribera d’Ebre, Navarro (1996, I: 213) a la Terra Alta, Recasens 

(1985: 129) al Camp de Tarragona i Plaza (1996: 307) a Vilanova de Prades (Conca de 

Barberà). El mot aufàguima acosta els parlars de Co, Pr i Si al subdialecte tarragoní, en 

canvi, la variant aufàdiga –recollida a Bi, Ca, Ma– és un paral·lelisme amb el 

subdialecte lleidatà. Algunes variants no cartografiades per referir-se a la roella són 

ruvella (Gu), amb una consonant antihiàtica, florimonjo (Gr) i monja (Co, Gu, Po, Pr, 

                                                                                                                                               
introduït com a terme prestigiós. A Prades [Baix Camp] aquest procés d’introducció no ha reeixit i hom 

usa únicament timó; el vocable farigola és vigent únicament a l’expressió sopes de farigola.” També a la 

Conca de Barberà on Plaza (1996: 164) observa que la variant autòctona timó només la utilitza la gent 

gran i en molts casos ha estat substituïda per farigola. A la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 340), en canvi, 

es manté amb vigor el mot timó. 
393

 Als pobles més orientals de la Ribera d’Ebre que limiten amb el Priorat, Cubells (2009, I: 339) també 

recull la variant heura, mentre que a la resta de pobles de la comarca recull les formes hedra i hiedra. 

Fins i tot, Navarro (1996, I: 213) recull heura a la Pobla de Massaluca (Terra Alta). 
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Tf). A Margalef, per referir-se a la margarita també s’ha recollit el sintagma botonet de 

Sant Joan. 

 
4.1.3.3 Les fruites 

 
cirera de pastor: cirera d’arbocer: Pb, Ull; cirera d’arboç: Ml; cirera de 

pastor: a tots els pobles (mapa 4/152) 

cirerer de pastor: arboç: Co, Fa, Ml, Pb, Po; arbocer: Bi, Co, Mo, Pb, Tf, 

Ull; asbrocer: Ca, Fi; cirerer o cirer de pastor: a la resta 

de pobles (mapa 4/153) 

nespro: nespro: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; nispro: Be, Bi, Mr, Ma, Ml; níspero: Gr, 

Ll (mapa 4/154) 

nesprer:
394

 nesproner: Ca, Co, Gu, Pb, Po, Tf, To, Vb; nesprer: Cp, 

Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pr, Si, Ull, Va; nisprer: Gr, 

Mr; nisproner: Be, Bi (mapa 4/155) 

nesprera:
395

 nesprera: Ca, Mr, Ml, Pb, Po, Pr, Va, Vb; nesprer: Be, Bi, 

Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Mo, Si, Tf, Ull; nesproner: 

Gu, To (mapa 4/156) 

meló: moló: Be, Co, Fi, Gr, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; 

meló: Bi, Ca, Cp, Fa, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Si, Ull (mapa 

4/157) 

melonera: melonera: Ca, Fa, Gu, Ll, Ms, Ml, Pb, Si; molonera: Be, 

Co, Fi, Gr, Mo, Pb, Po, Pr, To, Va, Vb; meloner: Bi, Cp, 

Ma, Ull; moloner: Mr, Tf (mapa 4/158) 

séndria: síndria: Bi, Fa, Mr, Pb, Pr, Si; séndria: a totes les 

localitats (mapa 4/159) 

sendriera: sindriera: Bi, Fa, Mr, Pb, Pr, Si; sendriera: a totes les 

localitats (mapa 4/159) 

tall: tallada: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Mr, Pb, Si, To, Ull, Va; 

tall: Bi, Fa, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, Vb; 

llesca: Bi, Gu, Ull (mapa 4/160) 

figa de moro: figa de moro: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Pb, 

Po, Pr, To, Ull, Va, Vb; figa xumba: Be, Bi, Cp, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Si, Tf, Va (mapa 4/161) 

xumbera: xumbera: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Gu, Ll, Ma, Ms, Mo, Po, Pr, 

Tf, To, Va; figuera xumba: Be, Ml, Si; figuera de moro: 

Co, Fi, Gr, Gu, Mr, Pb, Po, Ull, Vb; (figuera de) pala: Pr, 

To, Va (mapa 4/162) 

préssec: préssec: Cp, Co, Fa, Ll, Mr, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va; 

préssic: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va, Vb –prèssic: Bi, Ma; aubèrgim: Gu; 

auberge: Fa (mapa 4/163) 

presseguer: presseguer: Cp, Co, Fa, Ll, Mr, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va; 

pressiguer: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, 

                                                 
394

 Aquesta entrada es refereix a l’arbre de l’espècie Eriobotrya japonica, procedent del Japó, que dóna 

com a fruit el nespro, de color carabassa quan és madur i forma ovalada. 
395

 Aquesta entrada es refereix a l’arbre de l’espècie Mespilus germanica, que dóna com a fruit la nespra, 

de color marronós i forma rodona amb una cavitat profunda, que es cull verda i es conserva amb palla fins 

que ha madurat. 
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Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; aubergener: Fa; 

auberginer: Gu (mapa 4/164) 

toronja: toronja: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, To, Ull, Va, Vb; taronja: Cp, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf 

(mapa 4/165) 

toronger: toronger: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; taronger: Cp, Gu, Mr, Ms, Ml, Tf 

(mapa 4/165) 

galló: galló: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; gallo: Cp, Gu; grill: Pr 

(mapa 4/166) 

caqui (arbre): palo-santo: Be, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Vb; palo-santer: Bi, Ca, Fa, 

Pr, Va (mapa 4/167) 

 

En diversos pobles del Priorat s’han recollit alguns noms de classes de figues i 

cireres. Com que aquests mots no s’han recollit de manera sistemàtica a tots els pobles 

de la comarca en fem una llista en els quadres següents:  

 

Classes de figues conreades al Priorat Pobles 

coll de dama: figa tardana de color fosc, 

grossa i amb el capoll llarg, la pell 

gruixada, i la molla molt vermella i dolça. 

Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb 

de flor: figa de color fosc que és la del 

primer esplet de les figueres que en fan 

dos cada any i madura cap al juny. 

Be, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Po, Pr, Tf, To, Ull 

negra: figa de color negre que s’acostuma 

a assecar, perquè és millor seca que verda. 

Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ml, Po, To, 

Vb 

sajola: figa petita, cendrosa, un poc groga, 

bona, i ve a l’agost. 

Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf, To, Ull, Va, Vb 

cendrosa: figa grossa i rodona de color de 

cendra, dolça, bona per menjar i per 

assecar. 

Co, Mo, Pb, Si, To 

 

perdigona: figa petita, de pell forteta, de 

color més o menys obscur i amb tot de 

pics morats, és molt bona i ve al setembre. 

Fi, Gu, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va 

d’Acre: figa grossa, de color vinós, de pell 

clivellada i gra vermell fosc; quan són 

seques, són blanques; abunden poc. 

Po, Tf 

de tres-fan-càrriga: figa molt grossa, 

cendrosa, primerenca i no gaire bona. 

Co, Si, Tf 

de carabasseta: figa blanca groguenca 

amb ratlles verdes, grossa, bona. 

Pb, Po 

de Fraga: figa de color blanc, grossa, una 

mica aplanada, bona, i maduren entre 

l’agost i l’octubre. 

Ma, Pb, Po 

de Cornudella: figa blanca, petita amb la 

molla vermella i molt bona. 

Po 

afartabalitre: figa tardana, grosseta, 

gustosa, i abunda molt. 

Gu, Po 
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blanca: figa verda per fora i blanca per 

dintre, grossa i prou bona; madura pel 

setembre. 

Be, Cp, Fa, Gu, Ml, Ull, Va 

de genyiva de mort: figa que per dintre té 

un color blanquinós com a descolorit 

Pb, Po, To 

 

Classes de cireres conreades al Priorat Pobles 

negreta: cirera de color molt fosca, petita, 

amb molt de pinyol i poca carn però molt 

dolça. 

Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Vb 

cor de colom: cirera grosseta, vermella, 

molt dolça; madura el juliol. 

Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Pb, Po, Tf, To, Ull 

de pom: cirera de mida grossa, rogenca i 

amb molta carn 

Bi, Ca, Fi, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, 

Va, Vb 

brancal: cirera de mida mitjana, rogenca i 

molt bona; però és molt delicada, perquè 

si es cull massa aviat es fa malbé. 

Bi, Fa, Gr, Ms, Mo, Po, Pr, Si, To, Ull 

 

Llista de noms comuns 

 
 serva    pruna    pera 

 servera   prunera   perera 

 figa    suc    codony  

 figuera    llimona   codonyer 

 figa seca   llimoner   codonyat 

 canyís    cirera    palo-santo
396

 

 pinyol    cirer, cirerer   nespra 

 aubercoc   poma    primerenca (fruita) 

 aubercoquer    pomera   tardana (fruita) 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 mangrana/magrana

397
   mandarina/manderina

398
 

 mangraner/magraner
399

   mandariner/manderiner
400

 

 meló/moló
401

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
  

 A la majoria de pobles del Priorat s’ha recollit la forma toronja, sense 

dissimilació vocàlica, atès que l’ètim d’on prové és l’àrab túrung (Navarro 1996, I: 60). 

També s’articula sense dissimilació el nom de l’arbre fruiter, toronger. La forma 

                                                 
396

 En alguns pobles coneixen la forma caqui, encara que no l’usen gairebé mai i la perceben com a 

variant forana. 
397

 Per a més informació sobre la nasal adventícia cf. apartat 1.3.5.2 del capítol de Fonètica. 
398

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
399

 Per a més informació sobre la nasal adventícia cf. apartat 1.3.5.2 del capítol de Fonètica. 
400

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
401

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
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tor[]nja també és la variant pròpia d’alguns parlars veïns, com la Palma d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 75), la Pobla i Juncosa (Cubells i Satorra 2001: 35).
402

  

 Per a designar cadascuna de les parts en què està naturalment dividida la part 

comestible d’un fruit, com la taronja, a la majoria de pobles del Priorat s’usa el mot 

galló, que els acosta al bloc occidental del català. A Capçanes i els Guiamets es recull la 

forma gallo, amb desplaçament d’accent i a Pradell trobem la variant oriental grill.
403

 

 La variant figa xumba, recollida a Be, Bi, Cp, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Si, 

Tf, Va, també és la variant pròpia del tortosí. Alcover (DCVB, X: 971) explica que és 

l’adaptació del castellà chumbo, feminitzat per fer-lo concordar amb el català figa. A la 

Morera i Porrera de la figa seca també se’n pot dir secallona, i del canyís que es fa 

servir per assecar les figues se’n pot dir sequer a Margalef. 

 A tots els parlars de la comarca, per designar l’arbre que fa cireres, s’han recollit 

les formes cirer i cirerer. La variant cirer també apareix a la Ribera d’Ebre (Cubells 

2009, I: 341), el Baix Camp (Recasens 1985: 190) i la Conca de Barberà (Plaza 1996: 

238).
404

  

 Les variants préssec, préssic (amb tancament de la vocal final /e/ en [i]) i prèssic 

(amb tancament de la vocal final i obertura de la vocal tònica) són les formes quasi 

exclusives de la comarca. Només a dues localitats apareix un altre mot, amb dues 

variants: auberge a Falset i aubèrgim als Guiamets.
405

 Les formes auberge/aubergi es 

troben també, amb un ús més generalitzat, a la veïna comarca de la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 341).
406

 És per aquest motiu que a Be, Bi, Cp, Fi, Mr, Ma, Ms 

coneixen les variants auberge i aubèrgim i les perceben pròpies de la comarca de la 

Ribera d’Ebre. A Ca, Gr, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb també s’han recollit els 

mots aubergi i aubèrgim per a referir-se a una varietat de préssec primerenc, més petit 

que l’ordinari i de polpa blanca. 

 

 

 

 

                                                 
402

 Aquesta variant és recollida per Alcover (DCVB, X: 159) a Esterri, Isavarri, Pont de S., Torre de C., 

Pobla de S., Sort i Tremp; segons Coromines (DECat, VIII: 315) “fou la forma que predominà a l’E.M., 

tot i que taronja era força comuna”, el mateix autor assenyala que “la variació to-/ta- era forta”. 
403

 Cubells (2009, I: 341) recull galló a la majoria de localitats de la Ribera d’Ebre i gallo a Ginestar i 

Tivissa. Navarro (1996, I: 217) també recull gallo a la majoria de pobles de la Terra Alta i diu que la /o/ 

final presenta un paral·lelisme amb l’aragonès. La mateixa forma és recollida per Alcover (DCVB, VI: 

147) a la vall de Cardós i per Recasens (1985: 201) a Vandellòs i Pratdip, i galló a Colldejou i Prades 

(Baix Camp). Plaza (1996: 267 i 272) recull galló i grill a la Conca de Barberà. Recasens (1985: 201) 

recull grill a la majoria de localitats del Camp de Tarragona. 
404

 Beltran (1997: 50) també recull la forma cirer a algunes localitats de la Marina i explica que en aquest 

mot “s’ha produït una reducció sil·làbica o síncope per a facilitar la pronunciació”. Segons Alcover 

(DCVB, III: 168), cirer es tracta d’un derivat de cirera i la forma cirer és el resultat d’una haplologia. 

Coromines (DECat, II: 713-714) comenta que la “variant cirer és la que apareix regularment fins a 

l’època més o menys moderna (...). Avui, cirer té una difusió bastant gran”. 
405

 En el seu treball sobre els parlars del Priorat, Navarro (2000a: 35) també recull la forma prèssic a la 

Vilella Baixa i la variant préssic a la Torre de Fontaubella. També explica que, a Ulldemolins, un 

informant recordava que els més vells deien príssic. Recull la forma aubergi al Molar i comenta que a la 

localitat del Guiamets es té memòria que, abans, els més vells empraven, també, la variant aubergi. 

L’ALDC (V, mapa 1166) també recull el mot préssic a Marçà i la Torre de Fontaubella. També podem 

trobar prèssic a Miravet, la Palma d’Ebre i Rasquera (Ribera d’Ebre; Cubells 2009, I: 341) i a Vandellòs 

(Baix Camp; Recasens 1985: 62). 
406

 Coromines (DECat, VI: 798) explica que auberge i aubergi són formes que provenen de l’àrab vulgar i 

que han aglutinat l’article àrab al-, en el qual s’ha produït la vocalització de la lateral agrupada.  
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4.1.3.4 Els arbres 

 
palma: margalló: Ca, Cp, Mr, Mo, Pb; bargalló: To; pauma: Cp, 

Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml; palma: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Ma, Po, 

Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb (mapa 4/168) 

(avellana) folla: folla: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, 

Vb; follada: Be, Cp, Fa, Mr, Ml, Po; fallada: Gu, Ms, Pr, 

Tf (mapa 4/169) 

cuc (flor de l’avellaner): cuc: Be, Bi, Co, Mr, Ma, Mo, Pb, Ull, Va; cordó: Cp, Gu, 

Ms, Po, Pr, Si, Tf, To; moc: Fa, Fi, Gr, Ll, Vb; eruga: Ca, 

Ml (mapa 4/170) 

lluc: lluc: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, To, Ull, 

Va, Vb; pollanc: Tf; mamador: Po, Pr; poll: Co, Si; 

rebrotim: Gu, Mr, Ms, Ml (mapa 4/171) 

ametlla: ametlla: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; metlla: Bi, Ca, 

Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Tf, To, Ull, Va; 

aumetlla: Co, Pb, Pr, Si (mapa 4/172) 

ametlló: ametlló: Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, To, Ull, Va, 

Vb; metlló: Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, Si, Tf, To, 

Ull; aumetlló: Co, Pb, Pr, Si; ametlla tendra: Be, Bi, Ca, 

Fi, Ma, Ms, Pb, Pr, Va; metlla tendra: Bi, Ca, Ms, Po 

(mapa 4/173)  

ametller: ametller: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; metller: Bi, Ca, 

Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Tf, To, Ull, Va; 

aumetller: Co, Pb, Pr, Si (mapa 4/172) 

clafolla (de l’ametlla): clafoll: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, Va, Vb; clafolla: Be, Fi, Ll, Mr, Ml, 

Mo, Pb, Tf, To, Ull (mapa 4/174) 

xiprer: xiperer: Ms; xiprer: a la resta de parlars (mapa 4/175) 

bola de xiprer: bola de xiprer: Be, Bi, Fa, Fi, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Vb, Ull; xipra: Bi, Ca, Ma, 

Ml; pinya de xiprer: Cp, Co, Si; calavera: Fa, Ull; pelitxa: 

Va; bolitxa: Gr (mapa 4/176) 

pi roig: pi roig: Be, Bi, Ca, Fi, Gr, Ma, Ml, Pb, To, Va, Vb; pi 

rojalet: Co, Ll, Ms, Mo, Pr, Si, Tf, Ull; pi rojal: Cp, Fa, 

Gu, Mr, Po (mapa 4/177) 

pi negre: pi negre: Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Tf, To; pi cerrut: Co, Si, Va, Vb; pi escarraçó: Bi, Ca, 

Ma, Mo; pi escarracer: To; pi carracer: Ull (mapa 4/178) 

pi pinyoner: pi pinyoner: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Mr, Ma, Ms, Pb, Po, 

Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; pi ve(r): Fi, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, 

Si, Tf; pi ve[r]: Cp (mapa 4/179) 

fulla de pi: fulla de pi: a tots els pobles; agulla de pi: Ma, Mr, Ml, Pb, 

Ull, Vb (mapa 4/180) 

pinassa: pinassa: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Ull, Va, Vb; fullaraca: Be, Cp, Gu, Ms, To, Va; 

fulleraca: Fi, Mr, Tf (mapa 4/181) 
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lledoner: llidoner: Be, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb; lladoner: Co, Fa, Si; allidoner: 

Ms; llironer: Bi; olidoner: Ma (mapa 4/182) 

lledó: llidó: Be, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; lladó: Co, Fa, Si; allidó: Ms; lliró: Bi; 

olidó: Ma (mapa 4/182) 

desmai: desmai: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb; esmai: Cp, Gu, Mr, Ma, Si 

(mapa 4/183) 

freixera: freixe: Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml; freixa: Be, Ca, Co, Fi, Gr, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Vb; freixera: Bi, Fa, Ma, Ms, Pr, Tf, 

To, Ull, Va (mapa 4/184) 

alzina: carrasca:
407

 Bi, Ca, Gu, Ma, Ms, Ml; carrasca (alzina 

borda): Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; alzina: a tots els pobles (mapa 4/185) 

didal (de la gla): barret: Ml, Po; caputxa: Ca, Ml; clotxina: Bi; didal: a la 

resta de pobles (mapa 4/186) 

 

Llista de noms comuns 

 
 palmera   castanyer   pelar (ametlles) 

 garrofa   castanyer bord  plançó  

 garrofer   closca (de l’ametlla)  empeltar 

 garrofí    gra (de l’ametlla)  avet 

 castanya   batre ametlles   bosc 

 pi    pinya    xop 

 pi blanc   pinyó    roure
408

 

 pinar (o bosc de pins)  llorer 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 anou/nou

409
     avellaner/vellaner

410
 

 anoguer/noguer
411

    sabina/sebina
412

 

 avellana/vellana
413

    aglà/gla
414

 

 reïna/resina
415

    àubir/àuber
416

 

 

 

                                                 
407

 A Bi, Ca, Gu, Ma, Ms i Ml, el mot carrasca és un sinònim d’alzina. A la resta de localitats la variant 

carrasca designa una tipus d’alzina “borda, més petita i amb més punxes”. 
408

 Per a més informació sobre el tractament de Ō i Ŭ tòniquese llatines cf. apartat 1.1.6 del capítol de 

Fonètica. 
409

 Per a més informació sobre la pròtesi vocàlica cf. apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
410

 Per a més informació sobre l’afèresi cf. apartat 1.4.4 del capítol de Fonètica. 
411

 Per a més informació sobre la pròtesi vocàlica cf. apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
412

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
413

 Per a més informació sobre l’afèresi cf. apartat 1.4.4 del capítol de Fonètica. 
414

 Per a més informació sobre la pròtesi vocàlica cf. apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
415

 Per a més informació sobre la caiguda de l’alveolar fricativa sonora /z/ en posició intervocàlica cf. 

apartat 1.3.4.1 del capítol de Fonètica. 
416

 Per a més informació sobre aquest mot cf. apartats 1.2.5 i 1.3.2.2 del capítol de Fonètica. 
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Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 De la branca o brot tendre que surt de la soca d’un arbre se’n diu lluc a Be, Bi, 

Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, To, Ull, Va, Vb –forma que acosta aquests parlars al 

nord-occidental i al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 206)–, pollanc a la Torre de 

Fontaubella –variant pròpia dels parlars orientals–, poll a Cornudella i Siurana –mot 

compartit amb el tortosí, el tarragoní (Recasens 1985: 213) i alguna localitat de la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 296)–, mamador a Porrera i Pradell –solució que el 

DCVB (VII: 233) recull també al Priorat– i rebrotim a Gu, Mr, Ms, Ml –forma que 

comparteixen amb alguns pobles veïns de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 331). 

 El mot carrasca, recollit a totes les localitats de la comarca, és un paral·lelisme 

lèxic amb el valencià.
417

 A Bi, Ca, Gu, Ma, Ms i Ml, la variant carrasca és un sinònim 

d’alzina, però a la resta de localitats designa un tipus d’alzina “borda, més petita i amb 

més punxes”. 

 Al Masroig s’ha recollit el mot xiperer (xiprer), que no apareix recollit en cap de 

les obres lexicogràfiques consultades. Cubells (2009, I: 94) recull a la Torre de 

l’Espanyol i a Vinebre (Ribera d’Ebre) el mot peritxer i observa que aquesta variant “es 

podria explicar a partir d’una variant xiperer, amb incorporació d’una vocal epentètica i 

d’una posterior metàtesi recíproca”. Per designar la nou del xiprer al Priorat s’usen 6 

mots: pinya de xiprer, bola de xiprer (per la forma esfèrica del fruit), calavera 

(segurament perquè la forma ho recorda), pelitxa (documentada pel DCVB, VIII: 

399),
418

 bolitxa (podria ser un creuament entre bola i pelitxa) i xipra (no documentada 

per cap diccionari de referència). 

 A Ulldemolins per designar les pinyes que han caigut del pi i es recullen per a 

cremar al foc se’n diuen bous (gairebé sempre en plural i femení; les bous). El DCVB 

(II: 635) recull aquest mot a Mallorca amb el significat de “pinya petita, llarguera, 

encara no oberta, que sembla una banya i els al·lots l’empren per jugar a manera de 

baldufa”. L’ALDC (V, mapa 1253) també recull la forma bou a Margalef (pinya que no 

fa pinyons) i a la Febró (Baix Camp; pinya que no s’ha obert). Referint-se a aquest mot, 

Veny (2001: 20) dóna l’explicació següent:  

 
L’antiga utilització en el pessebre mallorquí de les pinyes del pi blanc, closes, 

amb quatre palets adossats com si fossin les quatre extremitats per a 

representar anyells i bous pasturant, ha donat lloc, com ha intuït Cosme 

Aguiló, als noms xot, mè, bou, que rep segons els pobles, el fruit del pi sense 

descloure’s i que no trobem a la resta del domini; en parlars francoprovençals 

bovo (amb les seves variants buva, bovata, etc.) “bou” i “pinya” podria tenir el 

mateix origen. 

 

 En algunes localitats del Priorat, en l’adjectiu ver –pi ver–, l’alveolar no només 

no es veu reforçada amb una consonant oclusiva, sinó que no és articulada: pi v[è] (a Fi, 

Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Si, Tf). 

 L’arbre caducifoli del gènere Fraxinus, de la família de les oleàcies, de fulles 

oposades, pinnaticompostes, i fruit en sàmara té 4 noms al Priorat: fr[e]ixe a Cp i Mr,  

fr[]ixe (amb obertura de la vocal tònica) a Gu, Ll, Ms, Ml, fr[]ixa (de gènere femení i 

obertura de la vocal tònica) a Be, Ca, Co, Fi, Gr, Mo, Pb, Po, Si, To, Vb, i freixera (que 

                                                 
417

 Cubells (2009, I: 343) recull el mot carrasca a tota la Ribera d’Ebre excepte a la localitat de la Palma 

d’Ebre on és alzina. 
418

 Cubells (2009, I: 343) recull a la Torre de l’Espanyol i Vinebre (Ribera d’Ebre) la forma peritxa. 
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segons Alcover és un derivat de freixe amb el sufix -era) a Bi, Fa, Ma, Ms, Pr, Tf, To, 

Ull, Va. 

 Altres variants recollides però no cartografiades són: escallar a Margalef i 

Ulldemolins i esclafollar a Pradell amb el significat de pelar ametlles. També a Pradell 

es va recollir la forma llaurer (llorer: amb diftongació de /o/ àtona en [aw]). A tots els 

parlars de la comarca del clafoll també se’n pot dir pell (de l’ametlla). Per a referir-se al 

desmai (arbre) a Capçanes i Poboleda es va recollir el castellanisme salze lloron (lloron 

als Guiamets). En l’adaptació fonètica del castellanisme xop (arbre), el Priorat presenta 

dualitat de solucions: 

 

x[]p: a totes les localitats, llevat de Co, Fi, Mr, Pr, Si i Ull, on la 

forma recollida és x[o]p (mapa 4/187) 

 

4.1.4 Els animals domèstics 

 
gatet: gatet: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

To, Ull, Va, Vb; gatolí: Cp, Gu, Mr, Ms, Tf; miolí: Gu (mapa 

4/188) 

ànec: pato: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, 

To, Ull, Vb; ànec: Be, Cp, Gr, Mo, Pr, Si, Tf, Va; ànic: Co, Ms, 

Po (mapa 4/189) 

ànega: pata: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, 

To, Ull, Vb; ànega: Be, Cp, Si, Tf, Va; àniga: Co, Ms, Po (mapa 

4/190) 

aneguet: patet: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, 

To, Ull, Vb; aneguet: Be, Cp, Si, Tf, Va; aniguet: Co, Ms, Po 

(mapa 4/190) 

pedrer: pedrer: Be, Bi, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; guier: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, 

Si, Ull, Va, Vb (mapa 4/191) 

esperó: esperó: a tots els pobles; espoló: Ca, Co, Fa, Gu, Mr, Pb, Vb 

(mapa 4/192) 

barballera: barbellera: Bi, Gr, Ma, Po, Pr, Si, Tf, To, Va; barballera: Co, 

Mo, Pb, Ull; barbillera: Ca, Fi, Vb; barbatxera: Be, Cp, Ll, Mr, 

Ms, Ml; barbutxera: Fa, Gu (mapa 4/193) 

ploma: ploma: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Ma, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, Ull; pluma: 

Be, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, Pr, To, Va, Vb (mapa 

4/194) 

joquer: joquer: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Mr, Ma, Ms, Si, To, Va; 

ajocador: Fi, Gu, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, Ull, Vb; lloquer: Ll 

(mapa 4/195) 

ou fallat: ou d’aigua: Bi, Ca, Fi, Pb, To, Va; ou fallat: Be, Cp, Fa, Mr, Ma, 

Ms, Pr; ou pollat: Bi, Fi, Gu, Ll, Mo, Ull; ou follat: Ml, Vb; ou 

foll: Co, To; ou clar: Po, Si; aigua poll: Gr, Tf (mapa 4/196)   

aviram: aviram: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; viram: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, 

Mr, Mo, Pr, Tf, To, Va, Vb; aferam: Bi, Ma, Mo, Si, Ull (mapa 

4/197) 

cau: cau: a tots els pobles; lloriguera: Cp, Mr, Va, Vb; lluriguera: Tf, 

Ull; llodriguera: Ll; lludriguera: Be, Ca, Ma, Si (mapa 4/198) 
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femer: femer: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pr, Pb, Po, Si, To, 

Ull, Va, Vb; pleta: Be, Cp, Gu, Mr, Ms, Tf (mapa 4/199) 

canastró: canastró: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; canastó: Be, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml (mapa 4/200) 

ensumar: ensumar: Fa, Ll, Mr, Tf, Va, Vb; rastrejar: Be, Co, Ms, Si; seguir 

el rastre: Gr, Gu, Po, To; buscar el rastre: Bi, Ma, Ull; plegar el 

rastre: Pb; trobar el rastre: Mo, Pr; plegar el flat: Ca, Fi, Ml; 

seguir lo flat: Cp (mapa 4/201) 

crin: la clin: Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf, To; la crin: Be, Bi, 

Co, Ma, Mo, Pb, Si, Ull; la cril: Va; garceta: Ca, Fi, Gr, Ll, Vb 

(mapa 4/202) 

quadra: estable: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Mr, Ms, Pb, Pr, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; quadra: Co, Fa, Ml, Mo, Po, Si (mapa 4/203)  

brida: brida: Bi, Ca, Fa, Fi, Ma, Po, Tf, To, Ull, Va, Vb; bocado: Be, 

Gu, Mr; sarreta: Cp, Gr, Ll, Ml, Pb, Pr; bocal: Co, Ms, Mo, Si 

(mapa 4/204) 

domar: domar: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, 

To, Va, Vb; adomar: Bi, Gu, Ma, Ull; amansir: Co, Si (mapa 

4/205) 

euga: iegua: Be, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Va, Vb; 

egua: Bi, Cp, Co, Fi, Mr, Ma, Tf, To, Ull (mapa 4/206) 

soll: la soll: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pr, Tf, Vb; lo corral: 

Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va (mapa 4/207) 

mamelló: mamelló: Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, Ull, Va; garrí: Be, Cp, 

Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, To; g[u]rrí: Fi, Tf, Vb (mapa 

4/208) 

furgar: furgar: a tots els pobles; escarbar: Cp, Fa, Gu, Mr (mapa 4/209) 

freixures: freixures: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Tf, To, 

Ull, Va; menuts: Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Pr, Si, 

Vb (mapa 4/210) 

cuixot: pernil: a tots els pobles; cuixot: Bi, Ca, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Po, Tf, To, Va (mapa 4/211) 

botifarra culana: culana: Be, Ca, Cp, Gu, Fa, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, To; 

bisbe: Ca, Co, Gr, Pb, Po, Si, Vb; bisbessa: Bi, Ma, Ull, Va; 

botifarra del bisbe: Fi (mapa 4/212) 

llangonissa seca: llangonissa seca: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va; secallona: Cp, Fi, Ll, Ml, Ull, 

Vb (mapa 4/213) 

renillar: renillar: Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Si, Tf, Ull; 

rellinar: Be; relinxar: Ca, Gr, Gu, Ll, Ma, Pb, Pr, To, Va, Vb 

(mapa 4/214) 

miolar: miolar: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; meular: Bi, Ca, Ll, Ma, Ml (mapa 

4/215) 

bordar: bornar: Be, Fa, Ll, Mr, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va; 

abornar: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Mo, Po, To, Vb; 

bordar: Cp, Co, Ml, Mo, Pb, Si, Vb (mapa 4/216) 

escainar: escainar: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Po, Si, Ull, Va; 

cloquejar: Be, Fa, Fi, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, Vb (mapa 

4/217) 
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Llista de noms comuns 
 

 gat    rovell    fer porra 

 gata    clara    ruc 

 gos    closca    somera
419

 

 gossa    ponedor   pollí
420

 

 cadell    pondre    cavall 

 gossa moguda   pollet    potro
421

 

 gos rabiós   covar    pota (del cavall) 

 oca    corral    casco 

 gall    titot, gall dindi, pavo
422

 astrínjol
423

 

 pollastre   conill    matxo 

 bec    conilla    mula 

 pap    catxap    raspall
424

 

 pota (del gall)   llebra    tocino, tocina 

 cresta    farnaca   verro, verra 

 capó    jaç    granja 

 gallina    caçador   corral 

 galliner   caçar    rebolcâ’s 

 lloca    ratera    morro 

 ou    reclam    matança 

 lo present
425

   trinxat    matador 

 budell    salador   femer 

 bufeta    salmorra   gallinassa 

 llardó    pernil dolç   ganyolar (el gos) 

 mandongo
426

   botifarra   clapir (el gos) 

 mandonguera   botifarra negra  bramar 

 llangonissa
427

   botifarra blanca  grunyir 

 cansalada   botifarra catalana  cantar (el gall) 

         belar 

  

                                                 
419

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal pretònica (s[u]mera) cf. l’apartat 1.2.8 del capítol 

de Fonètica. 
420

 El pollí és la cria del ruc i la somera. 
421

 El potro (poltre) és la cria del cavall i l’euga. 
422

 En l’anàlisi i comentari d’alguns mots hi ha una explicació detallada de l’ús d’aquestes tres variants 

que al Priorat són sinònims per designar la mateixa espècie d’au.  
423

 L’estríjol és un raspall de ferro, fixat a un mànec de fusta, que serveix per a netejar el pèl dels cavalls, 

de les mules, etc. S’ha recollit el mot astrínjol  a Be, Bi, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Po, Si, To, Ull. A la 

resta de localitats, els informants ja no recorden el nom d’aquest estri i usen mots genèrics per a designar-

lo com ara raspall de ferro, rasqueta, rascleta, raspeta, rasclet de ferro, rastrell o pinta. 
424

 Per a més informació sobre la dissmilació en el mot r[e]spall cf. l’apartat 1.4.6.1 del capítol de 

Fonètica. 
425

 Lo present és el plat de carn, embotits i altres productes frescs del porc, que s’envia el dia després de 

les matançes, com a obsequi, a les cases dels parents i amics de la família que ha mort el porc. Aquest 

terme també el trobem a la comarca veïna de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 350) i a la Terra Alta 

(Navarro 1996, I: 218). 
426

 El mandongo és el conjunt d’operacions que es fa des que el porc és mort i obert per a elaborar la seva 

carn i vísceres i fer els embotits. Aquesta forma ha estat recollida per Cubells (2009, I: 350) a la Ribera 

d’Ebre, Navarro (1996, I: 218) a la Terra Alta, Recasens (1985: 207) al Camp de Tarragona i Plaza (1996: 

280) a la Conca de Barberà. 
427

 Per a més informació sobre metàtesis cf. apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
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Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
  minjadora/menjadora

428
   coa/cua

429
 

  sagí/segí
430

      

 

4.1.5 La vida pastoral 

 
mardà: marrà: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, Ull, Va; mardà: Cp, Fi, Gu, Ll, Ms, Pr, To, Vb 

(mapa 4/218)  

ricar: ricar: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; arricar: Bi, Ca, Ma; tossar: 

Gu (mapa 4/219) 

corder: corder: a tots els pobles; be: Be, Co, Ll, Mo, Pb, Ull, Vb 

(mapa 4/220) 

esquilar: esquilar: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Vb; xollar: Bi, Ca, Cp, Fa, Gr, Ll, Ma, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb (mapa 4/221) 

marcar: marcar: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Tf, To, Ull, Va, Vb; sinyalar: Co, Po, Pr, Si 

(mapa 4/222) 

arracada (de la cabra): arracada: Co, Pb, Pr, Ull –arr[e]cada: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, 

Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, To, Va, Vb; racada: Fa, Pr, 

Si –r[e]cada: Gu, Ms, Tf (mapa 4/223) 

cobrir la cabra: cobrir: Fa, Gu, Ll, Mr, Vb –c[u]brir: Cp, Gr, Ma, Pb, Po, 

Si, Tf, To; montar: Fi, Ms, Ml –m[u]ntar: Bi, Ca, Co, Ull; 

saltar: Be, Mo, Pr, Va (mapa 4/224) 

excrement de cabra: xèrrit: Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Mo, Si, To, Va, Vb, Ull; xerri: 

Bi, Gr, Ms, Ml, Pb; aixèrrit: Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Po, Pr, 

Tf (mapa 4/225) 

toro: toro: Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Pb, Pr, Si, To, Ull, Va, 

Vb; bou: Be, Cp, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Po, Tf (mapa 

4/226) 

llet quallada: llet metonada: Co, Fi, Ms, Ml, Si; llet ammetonada: Pb, 

Si, Ull; llet ametonada: Ca, Gu, To; llet quallada: Be, Fa, 

Ml, Po, Pr, Ull, Va, Vb; llet apresa: Bi, Cp, Ll, Ma, Ms, 

Tf; llet agremullada: Gr, Pb; llet agramullada: Vb; llet 

agrumullada: To; llet agremulada: Mo; llet gromullada: 

Gr (mapa 4/227) 

  

Llista de noms comuns 

 
 ramat    anar moguda   davantal (del bóc)

431
 

 pastor    ovella    mamar 

                                                 
428

 Per a més informació sobre el tancament de la pretònica inicial cf. apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
429

 Per a més informació sobre el tractament de Ō i Ŭ tòniques llatines cf. apartat 1.1.6 del capítol de 

Fonètica. 
430

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7.1 del capítol de Fonètica. 
431

 Per a més informació sobre dissimilacions cf. apartat 1.4.6.1 del capítol de Fonètica. 
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 rabadà    banya    vaca 

 sarró    criar    munyir 

 esquella    capar    bou
432

 

 collar (de l’animal)  llana    vedell
433

 

 mansa (ovella)  cabra    llet 

 pedra    cabrit    llet agra 

 sal    braguer   tel (de la llet) 

 llepar    mamella   formatge 

pasturar  bóc    brossat/metó
434

 

  barba (de la cabra) 

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 motlle/motllo

435 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 
 Formes com corder

436
 i catxap

437
 (conill de bosc jove) s’empren a tot el bloc 

occidental. Altres termes són propis del català nord-occidental com és el cas de 

l’expressió fer porra
438

 (tornar el caçador a casa sense haver caçat res) o el mot 

farnaca
439

 (llebre jove). A Falset, aquest mateix mot serveix per a referir-se de manera 

despectiva a una dona grossa i dropa, significat que també recull el DCVB (V: 749) al 

Camp de Tarragona (dona malfeinera) a Vimbodí (dona grossa, dropa i golafra) i a 

Tortosa (dona grassa i malgirbada). Plaza (1996: 261) també recull el mot farnaca amb 

el significat de “dona malfeinera” a la Conca de Barberà. 

 Altres mots compartits amb el nord-occidental són brossat (substància espessa 

que es forma bullint la llet de la qual s’ha extret el formatge; a tots els parlars). Ara bé, a 

la majoria de pobles, la variant moderna mató (amb tancament de la vocal medial oberta 

‒metó) està desplaçant la forma antiga (brossat). A la Figuera i el Masroig es va recollir 

com a sinònim de brossat el mot formatget.
440

 

 A tots els pobles del Priorat s’usa pernil; a Bi, Ca, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Po, Tf, To, Va, també s’ha recollit el mot cuixot, variant compartida amb el valencià i el 

tortosí. El mot cuixot gaudeix de plena vitalitat a les comarques de la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 348) i la Terra Alta (Navarro 1996, I: 218). Al Priorat, en canvi, el mot 

                                                 
432

 No a tot arreu és un mascle castrat; a vegades és sinònim de toro. 
433

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (v[a]dell) cf. apartat 1.2.2 del capítol de 

Fonètica. 
434

 Per a més informació sobre dissimilacions (m[e]tó) cf. apartat 1.4.6.1 del capítol de Fonètica. 
435

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7.1 del capítol de Fonètica. 
436

 Recasens (1985: 192) recull corder al Baix Camp i Cubells (2009, I: 351) a la Ribera d’Ebre. 
437

 La forma catxap és recollida per Recasens (1985: 189) al Baix Camp, Cubells (2009, I: 350) a la 

Ribera d’Ebre, Navarro (1996, I: 220) a la Terra Alta i Plaza (1996: 236) a la Conca de Barberà. 
438

 L’expressió fer porra també s’ha recollit en algunes localitat del Camp (Recasens 1985: 214), a la 

Terra Alta (Navarro 1996, I: 220), a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 350), a Lleida, Tortosa i el País 

Valencià (DCVB, VIII: 762). 
439

 Alcover (DCVB, V: 749) recull farnaca a Lleida, Urgell, Conca de Barberà (Plaza 1996: 261), Camp 

de Tarragona (Recasens 1985: 199), Gandesa (Navarro 1996, I: 220) i la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 

350). 
440

 El mot brossat també el trobem en els parlars més occidentals del Baix Camp (Recasens 1985: 186), a 

la majoria de pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 351), a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 219) i a 

la Cerdanya, el Pallars, Tremp, el Pla d’Urgell, Solsona, Mallorca i Menorca (DCVB, II: 685). 
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pernil està desplaçant la forma genuïna cuixot. També és pròpia del valencià la forma 

mardà (mascle de l’ovella) recollida a Cp, Fi, Gu, Ll, Ms, Pr, To, Vb (marrà a la resta 

de parlars).
441

 A tota la comarca l’embotit cru del porc s’anomena llangonissa (amb 

metàtesi recíproca; llonganissa > llangonissa).
442

  

 A la majoria de localitats de la comarca, del segon estómac de les aus se’n diu 

pedrer, però a Cp, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Ull, Va, Vb també s’ha recollit guier, encara que 

Alcover (DCVB, VI: 457) avisa que “molta gent confon el guier amb el pedrer; són 

cavitats diferents”.
443

 

 A la Torre de Fontaubella, juntament amb el mot lloca (gallina que cova) es va 

recollir la forma cloca, enregistrada també per Cubells (2009, I: 347) a Faió (Ribera 

d’Ebre). És possible que l’origen del mot sigui onomatopeic, és a dir, que s’hagi format 

damunt del so que fan al cridar les gallines (cloc-cloc).  Sobre l’etimologia de la forma 

lloca, Alcover (DCVB, VII: 41) comenta que procedeix del llatí vulgar *CLŎCCA i 

relaciona el mot amb el verb llatí GLOCIRE (escatainar) i diu que “en tot cas la ʎ- del mot 

català queda sense explicar”. 

 A Be, Cp, Gu, Mr, Ms, Tf es va recollir el mot pleta amb dos significats; d’una 

banda per a referir-se al lloc on els conills acostumen de fer les deposicions, i d’altra 

banda per a designar el tros compacte d’excrement de forma cilíndrica. Cap diccionari 

de referència recull pleta amb aquests significats.
444

 

 Per a designar el lloc tancat on es tenen els porcs s’han recollit dues variants; lo 

corral (Bi, Ca, Co, Fi, Ma, Mo, Po, Si, To, Ull, Va) i la soll (Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Ml, Pr, Tf, Vb). A la Bisbal, Poboleda i Torroja també s’ha recollit el mot soll però 

els informants expliquen que no l’usen per a designar el corral dels porcs sinó que ja 

només s’usa en l’expressió “això està fet una soll” (això està molt brut). A la resta de 

pobles on s’ha recollit aquest mot també es coneix i s’usa aquesta expressió.
445

 

 A la llista de variants lèxiques, a part de l’entrada bordar n’hem inclòs dues 

més; ganyolar i clapir. En un primer moment, aquests mots formaven part d’una sola 

entrada; bordar, però quan es va observar que cada paraula tenia un significat diferent 

es va optar per crear una entrada per cada terme. Al Priorat, bordar (amb les seves 

variants bornar i abornar) designa el lladruc fort i estrident d’un gos, ganyolar és un 

lladruc més constant i agut semblant a un plor, i clapir designa el lladruc sec que el gos 

fa quan persegueix algun conill o algun altre animal. La variant (a)bornar no apareix al 

DCVB però es pot trobar a majoria de pobles de la Terra Alta (Navarro 1996, I: 220), a 

alguns pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 349) i a Mont-Roig (Baix Camp; 

                                                 
441

 Alcover (DCVB, VII: 234) recull la forma mardà a Massalcoreig, Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 

351), Baix Aragó, València, Mallorca i Menorca. Navarro (1996, I: 220) també la recull a la Terra Alta i 

Recasens (1985: 207) a Vandellòs, Pratdip, Colldejou i Hospitalet (Baix Camp). 
442

 Alcover (DCVB, VII: 49) recull aquesta forma a Andorra, Esterri, Pobla de Segur, Amposta, 

Benidorm, Sort, Tremp, Alcoi, Urgell i l’Ametlla, malgrat que comenta que no és un mot desconegut en 

oriental i baleàric. Coromines (DECat, V: 20) diu que “com és sabut, la pronúncia amb metàtesi, 

llangonissa, avui té una extensió molt general en el Principat, i ja passava així a la fi del segle XV [...] al 

Migdia del Principat, sobretot en els parlars occidentals, dellà de l’Ebre, la forma vulgar (que també he 

sentit a d’altres bandes) és llanguanissa”. 
443

 Alcover (DCVB, VIII: 198) també recull el mot pedrer al Conflent, l’Empordà, la Garrotxa, Girona, 

Plana de Vic, Pont de Suert, Ponts, Barcelona, Penedès i Tarragona. 
444

 Alcover (DCVB, VIII: 666) recull el mot pleta amb el significat de lloc tancat, generalment amb 

andans, on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya a Cerdanya, Ripollès, Girona, 

Guilleries, Bagà, Pobla de Lillet, Plana de Vic, Vall d’Àneu, Pont de Suert, Senterada, Pobla de Segur, 

Tremp i Urgell. Plaza (1996: 296) també el recull a la Conca de Barberà. 
445

 El mot soll es pot trobar a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 348), el Baix Camp (Recasens 1985: 221) 

i la Conca de Barberà (1996: 313). 
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Recasens 1985: 12). Segons Alcover (DCVB, VI: 178) la forma ganyolar és pròpia del 

nord-occidental i el tortosí. 

 A Bi, Ma, Mo, Si, Ull es va recollir el mot aferam (aviram o viram a la resta de 

parlars). Massip (1989: 44) recull aquesta forma en tortosí i observa que “moltes 

vegades la part final de l’article es pren com a inicial del mot que el segueix; en els 

parlars tortosins això es produeix sovint. Exemples: La feram ha passat a l’afaram 

(masculí) perquè s’ha interpretat la a de l’article com a inicial del mot següent.” 

 El camp semàntic de la vida pastoral ha vist reduït el seu cabal lèxic, degut al fet 

que, avui en dia, gairebé no queda cap pastor a la comarca del Priorat i, per tant, ja no es 

coneix aquest lèxic. Una de les formes caigudes en desús és rabadà, mot que no 

s’utilitzava massa, ja que els pastors del Priorat acostumaven a anar sols amb el gos i el 

ramat. A Be, Bi, Fa, Pb, Mr, Ml, Tf, sí que recorden que al xiquet que prenien al tros 

perquè fes el dinar i anés a omplir el barral d’aigua n’hi deien sagal. De banyegar 

(donar cops amb les banyes dos animals) al Priorat se’n diu ricar (arricar a Bi, Ca, Ma). 

Als Guiamets també es va recollir la variant tossar.
446

  

 A Be, Ca, Ll, Ma, Si es va recollir el mot llodriguera/lludriguera, que designa 

un cau de conills (lloriguera o cau a la resta de pobles). Alcover (DCVB, VII: 58) 

indica que la forma etimològica és lloriguera i que “la variant llodriguera o lludriguera 

es pot explicar per influència del nom d’animal llúdriga.” 

 En aquests camps semàntics trobem un bon nombre d’interferències amb 

l’espanyol. Pato, casco (peülla dels animals) i pavo s’estenen per tota la comarca. En el 

cas de pavo aquest mot comparteix ús amb titot i gall dindi. Encara que aquestes tres 

variants s’hagin recollit a tots els pobles, sembla que hi ha un procés de canvi que es pot 

dividir en tres estadis. En el primer tindríem la forma titot, la més antiga i genuïna, avui 

gairebé oblidada. En un segon estadi entraria el castellanisme pavo i en l’últim estadi, 

amb la percepció del parlant que pavo és una paraula forana i la voluntat de corregir-ho, 

adoptarien com a forma “correcta” la normativa gall dindi. Encara és viu, però, a tots els 

parlars de la comarca, el mot titot emprat com a insult (beneitot). Navarro (2012: 265-

266), que recull la forma titot a Cambrils (Baix Camp), explica l’origen de la paraula:  

 
El mascle de l’au gal·linàcia Meleagris gallopavo, és anomenat titot a 

Cambrils; aquesta forma és recollida pel DCVB (X: 318) a les Terres de 

l’Ebre i al País Valencià. Aquest animal, originari de Mèxic i dels Estats 

Units, quan va arribar a casa nostra va rebre una diversitat de denominacions. 

N’hi ha que fan referència al seu origen geogràfic com ara gall d’indi 

(Menorca) [...] Les variants titot i tito (ambdues localitzades en tortosí i 

valencià) es creen per masculinització damunt de l’hipocorístic tita, nom 

genèric per designar qualsevol animal. 

 

 Pluma (recollit a Be, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, Pr, To, Va, Vb) és 

també un castellanisme juntament amb tocino (a tots els parlars) encara que Navarro 

(1996, I: 221) diu que “es fa difícil identificar com a aragonesismes o com a 

castellanismes el mot tocino (porc) atès que ambdues llengües presenten aquests 

paral·lelismes lèxics.”
447

  

                                                 
446

 Alcover (DCVB, IX: 485) recull la forma ricar al Camp de Tarragona i a la Ribera d’Ebre, on també la 

recullen Recasens (1985: 217) i Cubells (2009, I: 350), respectivament. Plaza (1996: 306) també la recull 

a la Conca de Barberà. La variant arricar, amb pròtesi vocàlica, és exclusiva de la comarca del Priorat. 
447

 Tocino, amb significat de porc, s’estén, segon l’ALEANR (mapa 644), pràcticament per tot l’Aragó, 

llevat del sud de Terol.” El DCVB (X: 327) el considera un castellanisme inadmissible, però, Navarro 

(2012: 263) segueix argumentant que “tocino tindria una procedència aragonesa. En la llengua espanyola, 

tocino equival al català cansalada; en canvi, en aragonès, tocino és el nom amb què es designa el porc.” 
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 També són d’origen castellà cacarejar (escatainar les gallines, a Be, Cp, Co, Fa, 

Gu, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Vb), matarife (home que té per ofici matar porcs, a Gr, Mr, Ma, 

Pb, Pr, Va), iema (massa groga que hi ha a l’interior dels ous, a Fa, Pr, Ull), cepillo 

(estri per raspallar el cavall, a Be, Ll, Ml, Ull), bocado (peça de ferro semicircular amb 

una vora dentada, que se subjecta sobre el morro d’una bèstia, perquè, en estirar-li les 

regnes a les quals va unida la dita peça, l’animal es deixi guiar; a Be, Gu, Mr), iegua 

(Be, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Va, Vb), potro (només pollí a Bi, 

Mo, Po), espoló (esperons del gall a Ca, Co, Fa, Gu, Mr, Pb, Vb) i pic (bec a Bi, Fa, Ml, 

Pr). 

 Altres variants recollides però no cartografiades són: estar en [s]el a Fa, Gu, Ll, 

Pr, Ull, Va, Vb i anar bona, a Cornudella, amb el significat d’anar moguda (apetit 

sexual en els animals). 

 Per designar la part presa o coagulada de la llet, al Priorat, s’han recollit 10 

variants diferents: llet metonada, llet ammetonada, llet ametonada, llet quallada, llet 

apresa, llet agremullada, llet agramullada, llet agrumullada, llet agremulada, llet 

gromullada. De totes maneres és probable que no totes aquestes variants signifiquin ben 

bé el mateix. 

 De l’apèndix carnós que tenen sota la mandíbula inferior o en el coll alguns 

animals, principalment dels galls, a la comarca se’n pot dir: barbellera, barballera, 

barbillera, barbatxera, barbutxera. Les dues últimes només han estat recollides per 

Cubells (2009, I: 347) a la majoria de localitats de la Ribera d’Ebre i per Navarro (1996, 

I: 217) a Corbera (Terra Alta).  

 

4.1.6 Els animals vertebrats i invertebrats 
 

brugir: brumir: Bi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Po, Pr, Tf, Ull; 

brugir: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ms, Mo, Pb, Si, To, Va 

(mapa 4/228) 

abegot: abegot: Be, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Va; abugot: Co, Mo, Ull, Vb;
448

 aubigot: Bi, Ca, 

Ma (mapa 4/229) 

mosca saballonera: mosca saballonera: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; 

mosca cuquera: Bi, Ma (mapa 4/230) 

cuïc: cuïc: Co, Fi, Ll, Mo, Ull –cuic: Fa, Pb–; cuït: Cp, Mr, Ma 

Si, Tf –cuit: Pr; rendilla: Bi, Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, To –

randilla: Be, Ca, Ms, Po, Va, Vb (mapa 4/231) 

tavà: tavà: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Po, Pr, Si, 

Tf, Va, Vb; tavanc: Gu, Ms, Ml; tavan: Mo, To; taval: Pb, 

Ull (mapa 4/232) 

brumerot: brumerot: Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, Ull, Va, Vb –br[o]merot: Be, Ca, Co, Ll, Ma, Ml, 

To–; borinot: Bi, Ca, Mo, Ull (mapa 4/233) 

formiga: formiga: Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Ull, Vb –

f[u]rmiga: Pb, Pr, Tf, Va–; forniga: Cp, Gr, Ma, Po –

f[u]rniga: Co, Mo, Si, To (mapa 4/234) 

                                                                                                                                               
 
448

 A la Vilella Baixa el mot abugot també s’usa per a designar una persona dropa (“Ets un abugot!”). 
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cau (de formigues): cau: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, 

To, Va, Vb; niu: Be, Fi, Ms, Ull; formiguer: Fa, Mr, Po, Tf 

(mapa 4/235) 

processionària: processionària: Bi, Cp, Co, Fi, Gr, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Tf, To, Va, Vb; professionària: Gu, Ull; eruga del pi: 

Be, Ca, Fa, Gu, Ll, Ms, Ml, Si, To, Vb (mapa 4/236) 

papallona:
449

 papallona: Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va –papellona: Be, Fa, Mo; paloma: a tots els 

pobles (mapa 4/237) 

escorpí: escorpit: Cp, Co, Fi, Gu, Ml, Mo, Po, Ull –esc[u]rpit: Be, 

Fa, Ll, Mr, Ms, Pb, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; esc[u]rpí: Bi, 

Ca, Gr, Ma (mapa 4/238) 

teranyina: telaranya: Be, Ca, Co, Ll, Mr, Ma, Ml, Po, Pr; talaranya: 

Fa, Gr, Va; teleranya: Fi, Ms; tataranya: Pb, Vb; 

tetaranya: To; tereranya: Si; tararanya: Gu; teranyina: 

Mo; taranyina: Bi; teranyana: Cp; telanyana: Tf; 

titaranya: Ull (mapa 4/239) 

libèl·lula: voltabasses: Be, Bi, Cp, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va; 

rodabasses: Ca, Fa, Fi, Gr, Mr, Ma, Ms, Ml, Vb; 

passabarrancs: Gu; cavall de serp: Co, Si; cavall d’aigua: 

Ll (mapa 4/240) 

llangost: llangosto: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, 

Si, Tf, To; llangost: Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Tf, Ull, 

Va, Vb (mapa 4/241) 

marieta: marieta: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va; gallineta: Co, Pb; 

gallineta del cel: Vb; gallineta de Nostre Sinyor: Fi; cuca 

de Nostre Sinyor: Mo
450

 (mapa 4/242) 

bernat pudent: bernat pudent: Be, Ca, Co, Fa, Gr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Ull, Va; bernat: Bi, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, To, Vb 

(mapa 4/243) 

escarabat piloter: escarabat piloter: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; escarabat del fem: Be, Va; 

escarabat merder: Cp, Ll, Ml; escarabat merdaguer: Fa, 

Mr (mapa 4/244) 

panerola: panerola: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, Ull; panderola: Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, To, Va, Vb 

(mapa 4/245) 

estisoreta: estisoreta: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; tallamocs: Bi, Ca, Ull; 

tallarobes: Pb; agafadits: Fi (mapa 4/246) 

llémenes: llémenes: Bi; llèmenes: Ma; llémines: Ms, Ml; llèmines: 

Fa, Fi, Mr; llèminis: Mo, Pr, Ull; llímenes: Gr, Gu, Va, 

                                                 
449

 A les localitats on comparteixen ús papallona i paloma s’usa més el primer mot i el segon, tot i que 

encara s’usa, és vist com un mot antic. 
450

 Cubells (2009, I: 355) recull gallineta de Nostre Senyor a Faió i gallineta a algunes localitats de la 

Ribera d’Ebre. Navarro (1996, I: 222) recull gallineta a Vilalba (Terra Alta). 
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Vb; llímines: Pb, Po, To; llíminis: Co, Si; llénemes: Ll; 

llènimes: Be, Cp; llínimes: Ca, Tf (mapa 4/247)
451

 

centpeus: santapia: Co, Gr, Po, Pr, Si, Vb; santapiga: Be, Cp, Fa, 

Gu, Mr, Ms; mariaespia: Ull; santaspiga: Pb; santapica: 

Ca, Fi, Ma, Mo; santaspina: Bi; santaspia: Tf; malapia: 

Ll, To, Va; pia-pia: Ml (mapa 4/248) 

tartanya:
452

 tartany: Bi, Co, Ma, Ms, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va; 

tartanya: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, 

Pr, Tf, Vb (mapa 4/249) 

sangonera: sangonella: Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Mo, Si, To, Ull –

sang[u]nella: Pb, Po, Va, Vb; sangonera: Be, Cp, Fa, Gr, 

Gu, Mr, Ms, Ml, Pr, Tf (mapa 4/250) 

corcó (de la fusta) corcó: a tots els parlars; quera: Ca, Mr, Ms, Ml, Po (mapa 

4/251) 

llumeneta: llumeneta: Ca, Co, Mo, Si, Tf, To, Ull, Va –llumineta: Co, 

Po, Pr; cuc o cuquet de llum: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Ml, Va, Vb; cuca o cuqueta de llum: Bi, Fi, Va, Vb; 

lluerna: Ma, Pb; cuca de Sant Joan: Pb (mapa 4/252) 

plegamans: plegamans: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Po, Pr, Tf, Va, Vb; plegamanos: Co, Mo, Pb, Si, 

To, Ull (mapa 4/253) 

pastoreta: pastereta: Be, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Si, 

Tf, Ull, Vb; pastoreta: Bi, Cp, Fi, Pr, Va; tocinet: Co, Mr, 

Ms, To (mapa 4/254) 

llimac: llimac: Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Va, 

Vb; caragol llimac: Si; llimat: Gr, Gu, Ms; caragol llimat: 

Be, Cp, Fa, Mr, Po, Pr, Tf (mapa 4/255) 

caragola:
453

 caraguina: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Mo, Pb, Po, To, Va, Vb; 

caragola: Be, Cp, Fa, Gu, Ll, Ms, Ml; caragolina: Mr, 

Ma, Si, Pr, Tf, Ull (mapa 4/256) 

caragolí:
454

 caragolí: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; caragolina: Be, Fi, Ml 

(mapa 4/257) 

dragó: dragó: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Vb; adragó: Tf, Va; 

esquixarobes: Po (mapa 4/258) 

                                                 
451

 El tancament de /e/ en posició àtona final en [i] en posició àtona final dels mots llèminis i llíminis és 

una característica pròpia dels parlars xipelles que indica que, en èpoques reculades, aquest fenomen 

potser coneixia una extensió més àmplia a la comarca del Priorat. Per a més informació sobre aquest 

fenomen cf. apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
452

 El DCVB (X: 164) situa tartanya a Fraga i Tarragona (Recasens 1985: 222) i tartany a Lleida; el 

DECat (VIII: 325), per la seva banda, ubica tartanya al Priorat, l’Ebre i el Baix Segre. Cubells (2009, I: 

355) recull tartany a la Palma, papaterra a Ascó i tartanya a la resta de localitats de la Ribera d’Ebre. 

Navarro (1996, I: 225) recull papaterra a tots els parlars de la Terra Alta. 
453

 El mot caragola designa el caragol de cos allargat i de forma troncocònica. Navarro (1996, I: 223) 

recull el mot caragola en algunes localitats de la Terra Alta i Cubells (2009, I: 356), a Ascó (Ribera 

d’Ebre). Recasens (1985: 188) recull el mot caraguina a l’Alt Camp i al Tarragonès. El mot caragolina el 

podem trobar a la Palma (Ribera d’Ebre; Cubells 2009, I: 356), a Santa Coloma de Queralt (Conca de 

Barberà; Plaza 1996: 234) i a Fulleda (Garrigues; Arbós 2000: 172). 
454

 El mot caragolí designa el caragol petit que es troba, normalment, enganxat al fonoll o d’altres herbes. 

Navarro (1996, I: 223) recull caragolí i caragolina a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 356) recull caragolí 

a Miravet, la Palma i la Serra d’Almos i caragolina a la resta de parlars de la Ribera d’Ebre 
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sargantilla: sargantilla: Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, Ml, Pb, Po, To, Va, Vb; 

sangartilla: Co, Fi, Mo, Si, Ull; sagartilla: Ms; 

sargantana: Be, Cp; sargantina: Mr; sangartina: Fa; 

sagartana: Gu; sagartina: Pr, Tf (mapa 4/259) 

llangardaix: llargandaix: Bi, Ca, Gr, Ma, Po, To, Va; llangardaix: Bi, 

Co, Mo, Si, Ull; llangandaix: Fi, Vb; fardatxo: Be, Cp, Fa, 

Gu, Ll, Mr, Ms, Tf; esfardatxo: Ml; lluert: Pb, Pr (mapa 

4/260) 

gripau: sapo: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; sàput: Bi, Ca, Co, Mo, Si, 

Ull (mapa 4/261) 

granota: granot: a tots els pobles; granota: Cp, Fa, Mr, Ma, Ml, Pb 

(mapa 4/262) 

cullereta: cullereta: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cuereta: Fa; 

escurereta: Ull; escudella: Ca, Ma, Vb; escudelleta: Mo 

(mapa 4/263) 

voltor: voltor: Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Pb, Pr, Ull; buitre: Be, Bi, 

Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Va, Vb 

(mapa 4/264) 

àguila: àguila: Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, Si, Tf, Va, 

Vb; àliga: Be, Bi, Ca, Gu, Ma, Ml, Mo, Pr, To, Ull (mapa 

1/165) 

òliba: òliba: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, To; òbila: 

Be, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Tf, Ull, Va, Vb; mifa: 

Gu, Ll, Ms, Ml (mapa 4/265) 

xot: xut: Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Po, Pr, Si, Tf; xuta: Be, Bi, 

Ca, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Va, Vb (mapa 

4/266) 

duc: dugo: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Si, To, Ull, 

Va, Vb; dúgol: Cp, Gu, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf (mapa 

4/267) 

oreneta: aureneta: Cp, Co, Gr, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, Si; aurineta: Bi, 

Fa, Gu, Ms, Ml, Tf; auriona: Ca, Po, To; aurirona: Ull, 

Vb; allidona: Va; aulidona: Ma; gruneta: Be, Fi (mapa 

4/268) 

pitall: pitall: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, To, Ull, Va, Vb;
455

 barba-roig: Cp, Gu, Mr, Ms, Tf 

(mapa 4/269) 

ramat (de perdius): vol: Mr, Mo, To; ramat: a tots els pobles (mapa 4/270) 

retxar: retxar: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Po, Si, Ull, Vb; 

cantar: Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, Pb, Pr, Tf, To, Va (mapa 

4/271) 

faisà: faixan: Be, Cp, Co, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Po, Ull, Va; 

faixà: Bi, Ca, Fa, Mr, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To; faisan: Fi, Ll, 

Vb (mapa 4/272) 

                                                 
455

 La variant pitall no ha estat recollida en cap diccionari de referència. Navarro (1996, I: 224) recull la 

variant pital a la Pobla (Terra Alta) i comenta que aquesta solució podria haver-se format a partir de “pit” 

per la seva particularitat cromàtica. 
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puput: puput: Be, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Si; putput: a la resta de 

pobles (mapa 4/273)
456

 

abellerol: abellerol: Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Mr, Pb, Si, To, Ull, Vb; 

bellerol: Ca, Co, Ma, Pr, Tf; ballerol: Ml; bellerola: Be, 

Gu, Ll, Ms, Po, Va; ballarola: Mo (mapa 4/274) 

tórtora: tórtola: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; tórtora: Ml, Tf; 

tórtera: Ms (mapa 4/275) 

colomí: colomí: a tots els parlars; pitxó: Be, Ca, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, 

Ma, Ms, Ml, Po, Pr, To, Va (mapa 4/276) 

colomar: colomar: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Si, 

Tf, Ull, Va; colomer: Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Po, Pr, To, Vb 

(mapa 4/277) 

cucut: cucuc: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Po, Pr, Tf, To; cucut: Be, Fa, Mr, Pb, Si, Ull, Va, Vb 

(mapa 4/278) 

pastorella: pastorella: Cp, Fa, Fi, Gu, Ma, Mo, To, Ull, Va, Vb –

past[u]rella: Be, Ca, Co, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf; pasterulla: Bi (mapa 4/279) 

cigonya: cigüenya: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Po, Si, Tf, To, Va, Vb; cigonya: Mr, Mo, Pr, Ull 

(mapa 4/280) 

cadernera: cadarnera: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cadernera: Fa, Po, Pr; 

carderola: Bi, Ma (mapa 4/281)   

primavera (moixó): primavera: Be, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, To; xitxapera: Fi, Ma, Va, Vb; xitxifera: Bi, 

Si; xitxampera: Ull; ximxapera: Ca (mapa 4/282) 

trencapinyes: trencapinyes: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; picapinyes: Fi, 

Mo, Pb (mapa 4/283) 

moixó: muixó: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; mixó: Co, Si, Ull (mapa 

4/284) 

pelatxo: pelat: Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Va; pelatxo: Ca, Co, Fi, Ll, Ull, Vb (mapa 

4/285) 

faigina: faigina: Be, Gr, Mr, Ma, Po, Pr, Tf, Va; feigina: Cp, Co, 

Gu, Ms, Mo, Pb; faixina: Ca, Fi, Ll, Si; feixina: Bi, Fa, To, 

Ull, Vb; fetgina: Ml (mapa 4/286) 

ratapanat: ratapanat: Be, Ca, Co, Fi, Gr, Ms, Ml, Mo, Si, To, Va, 

Vb; ratapanada: Cp, Fa, Gu, Mr, Pr, Tf; rapatanat: Bi, 

Ma, Po; ratapanà: Ll, Pb; ratapà: Ull (mapa 4/287) 

gat cerval: gat mesquer: Co, Gr, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va; gat 

cerval: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Tf, Va, Vb; gat fréstec: Gr, Ml, Si, Tf; gat salvatge: 

Fa, Mr; gat fréstic: Ull; gat fagí: Pr (mapa 4/288) 

                                                 
456

 Puput i putput són formes masculines a tots el Priorat. 
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geneta: gineta: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Tf, Ull, Va, Vb; geneta: Fa, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, 

Si, To (mapa 4/289) 

senglar: []abalí: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; [k]abalí: Ma, Ms, 

Pr, Si; senglar: Co, Mr, Mo, Ull; porc senglar: Gr, Pb, Va 

(mapa 4/290) 

rabosa: guineu: Ca, Co, Fa, Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va; rabosa: a 

tots els pobles de la comarca (mapa 4/291) 

lloba: llopa: Bi, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; lloba: Be, Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms (mapa 

4/292) 

ós: osso: a tots els pobles; ós: Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, Ull, Va; alonso: Be, Gr, Ml, Ull, Vb; 

onso: Po (mapa 4/293) 

 

En diversos pobles del Priorat s’han recollit alguns noms de classes de caragols. 

Com que aquests mots no s’han recollit de manera sistemàtica a tots els pobles de la 

comarca (amb l’excepció del caragol bover i el caragol cristià) en fem una llista en el 

quadre següent:  

 

Pobles Classes de caragols que es troben al Priorat 

A tots els pobles bover: caragol de closca molt resistent, de color 

marró fosc o castany amb bandes, taques o 

ratlles grogues 

A tots els pobles cristià: caragol de closca gruixuda i sòlida, de 

color marró amb petites taques difuses més 

clares, saborós 

Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Si, To, Ull, Va, Vb 

cabreta: caragol petit, de color blanc, molt bones 

per a menjar 

Cp, Fa, Fi, Ll, Mr, Pr, Tf, Ull regina: caragol de closca clara i amb una ratlla 

espiral fosca de superfície estriada i fina, 

comestible 

 

Llista de noms comuns 

 
 arna    mel    careta

457
 

 eixam    bresca    picar 

 cera    crestar    fibló 

 mosca    escurçó   colom 

 mosquit   falcó    pigot 

 alada (formiga)  mussol    pardal 

melitxa (formiga petita) gaig    gafarró 

 eruga    garça    estornell 

 aranya    gralla    passarell 

 grill    corb    verderol 

 cadell    merla    pinsà
458

 

                                                 
457

 Tot i que, arna, eixam, cera, mel, bresca, crestar, careta i manxa de fumar no es tracta de noms 

d’animals, s’inclouen en aquest apartat perquè formen part del mateix camp semàntic de les abelles. 
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 somereta   tord    fura 

 cigala    rossinyol   mustela 

 escarabat   perdiu    ratolí 

 poll    perdigot   rata 

 caparra   perdigana   rata cellarda 

 puça    guatlla    eriçó 

 xinxa    becada    tau
459

 

 caragol   oriol    esquirol 

 salamandra   niu    llop 

 serp    todó    fer l’alonso, ser un alonso 

manxa de fumar  reina (abella)
460

  obrera (abella) 

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 abella/bella

461
     falzilla/falcilla

462
 

 vespa/avespa
463

    esparver/esparaver
464

 

 vesper/avesper    teixó/toixó
465

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 El mot caparra (paparra), recollit a tota la comarca del Priorat, és compartit amb 

el bloc occidental del català (DCVB, II: 952).
466

 Sobre l’origen del mot caparra 

Coromines (DECat, VI: 249) en diu el següent:  

 
Probablement alteració dialectat i antic caparra per influència de papa «cuca» 

[...] és caparra la forma que s’usa, almenys, en la gran majoria dels dominis del 

català occidental i valencià [...] en fi, consta que allà s’ha mantingut, sense 

interrupció, des d’abans dels temps dels moros, car ja era el mot del mossàrab 

oriental.  

 

 També són compartits amb el català occidental els mots perdigana (perdiu 

jove)
467

 i tavà (tavanc, amb articulació de la velar final, a Gu, Ms, Ml; tavan, amb 

                                                                                                                                               
458

 A tots els parlars del Priorat el mot pinsà s’articula amb una alveolar fricativa sorda [s], potser per un 

creuament amb pinça degut a la seva assimilitud formal. Cubells (2009, I: 359) també recull aquesta 

articulació a la Serra d’Almos (Ribera d’Ebre). 
459

 Per a més informació sobre el mot tau cf. apartat 1.3.2.2 del capítol de Fonètica. 
460

 Per a més informació sobre la palatalització de /n/ cf. apartat 1.3.5.1 del capítol de Fonètica. 
461

 Per a més informació sobre el fenomen de l’afèresi cf. apartat 1.4.4 del capítol de Fonètica. 
462

 Per a més informació sobre les alveolars cf. apartat 1.3.4.2 del capítol de Fonètica. 
463

 Per a més informació sobre la pròtesi vocàlica cf. apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
464

 La variant amb anaptixi esparaver es troba també a Petrer, Manacor, Esterri, Pont de S. i Tremp 

segons el DCVB (V: 389). En el DECat (III: 621) s’indica que “una variant amb anaptixi, esparaver, és 

pròpia de gran part del català occidental”. Navarro (1996, I: 225) recull esparver a tota la Terra Alta, 

Cubells (2009, I: 356) localitza esparaver a la Palma i esparver a la resta de pobles de la Ribera d’Ebre i 

Plaza (1996: 256) recull esparver a tota la Conca de Barberà. 
465

 Per a més informació sobre assimilacions cf. apartat 1.4.7 del capítol de Fonètica. 
466

 També trobem el mot caparra a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 225), la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, 

I: 355) i Vandellòs, Pratdip, Hospitalet i Colldejou (pobles de l’extrem occidental de la comarca del Baix 

Camp; Recasens 1985: 188). 
467

 El mot perdigana també ha estat recollit a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 293), a la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 357), a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 225) i a dos pobles occidentals del Baix Camp 

que són Vandellòs i Botarell (Recasens 1985: 211). 
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emmudiment de la velar final, a Mo, To; tavà a la resta de parlars de la comarca). A 

Poboleda i Ulldemolins s’ha recollit la forma taval recollida pel DCVB (X: 93 i 181) a 

Cotlliure, Vall d’Àneu, Sort, Peralta de la Sal i Pla del Llobregat (també recull tavaler o 

mosca tavalera al Pallars).
468

 

  El terme papallona ‒d’ús general en el bloc oriental‒ alterna amb paloma 

‒forma pròpia dels parlars occidentals. A les localitats on comparteixen ús papallona i 

paloma s’usa més el primer mot i el segon, tot i que encara s’usa, és vist com un mot 

antic. És important de destacar que la forma paloma es troba en recessió en tots els 

parlars i està sent substituïda pel geosinònim oriental, papallona.
469

 Una prova d’aquest 

procés de canvi la tenim en el fet que l’any 2000, Navarro (2000a: 40), a Bellmunt, 

Falset i el Lloar només va recollir la forma paloma. Més de quinze anys després, el 

terme papallona ja s’ha introduït en aquestes tres localitats. A la Bisbal també es va 

recollir la variant bruixa, que segons els informants, s’usa per designar una papallona de 

mida més gran que la comuna.
470

 

 Al Priorat, per a designar l’insecte de vàries espècies que rosega i destrueix 

cereals, fruites o fusta s’ha recollit la forma corcó, compartida amb el bloc occidental 

del català (DCVB, III: 526).
471

 A Ca, Mr, Ms, Ml i Po també es va recollir la forma 

tortosina quera, compartint ús amb corcó.
472

  

 L’escarabat de cuina és conegut a la comarca amb el nom de panerola o 

panderola, mot compartit amb el valencià i que també recull Recasens (1985: 210) al 

Camp de Tarragona i Cubells (2009, I: 355) a algunes localitats de la Ribera d’Ebre.
473

 

 El mot ocell és inusual al Priorat, al seu lloc s’empren les formes moixó ‒a 21 

localitats‒ i la variant mixó ‒a l’extrem nord-oriental: Cornudella, Siurana, 

Ulldemolins.
474

 Alguns mots d’aquesta llista de noms d’animals es retroben pel nord-

occidental com moixó, crestar (tallar les bresques),
475

 arna (rusc), retxar (cantar el 

perdigot)
476

 i sangonella (recollit als pobles de la meitat nord de la comarca).
477

 

                                                 
468

 Les formes que designen l’insecte dípter de l’espècie Tabanus, que xucla la sang de diversos animals,  

tavà, tavan i tavanc han estat recollides a diferents punts del territori com són la Ribera d’Ebre (Cubells 

2009, I: 354), la Terra Alta (Navarro 1996, I: 222), el Camp de Tarragona (Recasens 1985: 241) o Callosa 

d’en Sarrià (Marina Baixa; Beltran 1994: 83). La variant taval també es pot trobar a Santa Coloma de 

Queralt i Vilanova de Prades (Conca de Barberà; Plaza 1996: 314), a Prades (Baix Camp), l’Alt Camp i 

algunes localitats del Tarragonès (Recasens 1985: 241) i a Pedreguer (Marina Alta; Beltran i Garcia 1994: 

126). 
469

 També han recollit el mot paloma Recasens (1985: 210) a Mont-roig (Baix Camp), Cubells (2009, I: 

354) a tots els parlars de la Ribera d’Ebre (excepte a la Palma d’Ebre on va recollir papallona i 

papellona) i Navarro (1996, I: 222) a la Terra Alta. 
470

 Alcover (DCVB, II: 693) també recull la variant bruixa (papallona) a l’Empordà i explica que els nois 

la persegueixen i la claven amb una agulla a les portes. Cubells (2009, I: 354) recull la mateixa forma a 

Darmós (Ribera d’Ebre). 
471

 El mot corcó també s’ha recollit al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 191), a la Conca de Barberà 

(Plaza 1996: 241) i a la majoria de pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 355). 
472

 Navarro (1996, I: 225) recull la variant quera a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 355), a Benissanet, 

Faió, Móra la Nova i Rasquera (Ribera d’Ebre). Atès que la forma quera s’ha recollit a un poble de 

l’extrem oriental de la comarca –Porrera– es pot pensar que, segurament, en un passat no gaire llunyà 

aquesta forma gaudia d’una extensió més àmplia a la comarca del Priorat. 
473

 Pere Navarro (2000a: 40) recull també cucamolla a Vb; escarabat a Bi, Mo, Pb, Si, Ull; pasterola a Po 

i cucaratxa (interferència lèxica de l’espanyol) a Co, Fi. 
474

 Recasens (1985: 208) recull les formes moixó i mixó al Camp de Tarragona, Cubells (2009, I: 359) 

recull moixó a la Ribera d’Ebre i Plaza (1996: 283) recull mixó a la Conca de Barberà, excepte a 

Montblanc i Vilaverd on recull moixó. 
475

 Navarro (1996, I: 222) i Cubells (2009, I: 359) també recullen la forma crestar a la Terra Alta i la 

Ribera d’Ebre, respectivament. 
476

 Alcover (DCVB, IX: 172) recull ratxar a Lleida, l’Urgell, la Segarra i el Camp de Tarragona 

(Recasens 1985: 216). 
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 La forma onso (ós; recollida a Porrera) també es retroba en nord-occidental i 

balear (DCVB, VIII: 7).
478

 A la comarca del Priorat, per a designar aquest mamífer 

s’usa el castellanisme osso a tots els pobles. En alguns pobles, els informants, 

conscients que la forma osso és una paraula forana, usen també el terme normatiu ós. 

Només a Be, Gr, Ml, Ull, Vb s’ha recollit la variant genuïna alonso (onso a Po). Malgrat 

que avui ja no s’usa per designar l’animal, a Cp, Co, Fa, Fi, Ma, Ms, Po, Va, s’ha 

recollit l’expressió fer ballar l’alonso. Segons els informants d’aquests pobles, quan 

eren petits passaven pels pobles del Priorat grups de gitanos amb un ós que feien ballar 

per poder aconseguir diners. Tot i això, la variant alonso, ha quedat fosilitzada, com a 

insult, en tots els parlars de la comarca i designa una persona que és molt lenta en els 

moviments o que té molt poca espenta.
479

 

 El mot rabosa (guineu) és propi del valencià i el tortosí (també es recull a les 

Illes Balears) i s’ha recollit a tots els pobles del Priorat, encara que a Co, Mo, To i Ull 

coneixen el terme però asseguren no usar-lo. Ara bé, a la majoria de localitats, la forma 

moderna guineu està desplaçant la variant genuïna (rabosa).
480

 

 Un altre terme compartit amb el tortosí és rendilla (classe de mosquit; a Bi, Fi, 

Gr, Gu, Ll, Ml, To –randilla a Be, Ca, Ms, Po, Va, Vb) que Alcover (DCVB, IX: 358) 

defineix d’aquesta manera “mosquit molt petit, però que pica molt fort”, definició que 

coincideix amb la que donen els informants del Priorat.
481

 Per referir-se a aquest mateix 

insecte també s’ha recollit el terme cuïc (amb les seves variants fonètiques cuic, cuït i 

cuit a Cp, Co, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, Ull), que Alcover (DCVB, III: 817) recull a 

Barcelona, Tarragona, Valls, Reus i Vimbodí.
482

 

                                                                                                                                               
477

 Navarro (1996, I: 223) recull sangonera a tots els pobles de la Terra Alta, excepte a la Fatarella, 

Favara, Gandesa, Nonasp i la Poblea on recull sangonella. Cubells (2009, I: 335) també recull sangonera 

a tots els parlars de la Ribera d’Ebre, excepte a Faió, Flix, la Palma i Riba-roja on recull sangonella. 

Segons Alcover (DCVB, IX: 729), les dues formes provenen del llatí SANGUĬNARĬA, però sangonella 

presentaria un canvi de sufix. 
478

 Segons Coromines (DECat, VI), la forma onso es forma a partir de “contextos del tipus «un osso», 

«u(n) o(n)so». Molt estès en català antic, i avui reclòs a les zones més laterals del català occidental i als 

parlars aragonesos pirinencs.” Navarro (1996, I: 226) diu que podria tractar-se d’un aragonesisme, atès 

que l’aragonès també té aquesta forma. La variant onso ha estat recollida per Navarro (1996, I: 225) a la 

Terra Alta, Cubells (2009, I: 359) a Benissanet, Miravet, Móra la Nova i Vinebre (Ribera d’Ebre) i Sistac 

(1993: 117) a la Ribagorça. 
479

 El mot alonso usat com a insult també s’ha recollit al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 228), a la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 219), a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 359) i en algunes localitats de 

les Garrigues (Arbós 2000: 176). Segons Plaza (1996: 219) el mot alonso seria el resultat de l’aglutinació 

de l’article i el terme onso. Alcover (DCVB, I: 540) creu que ve de onso, amb contaminació del nom 

propi foraster Alonso. 
480

 A tots els pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 359) i de la Terra Alta (Navarro 1996, I: 226) es 

recull la variant rabosa. 
481

 La forma etimològica de rendilla no apareix mencionada en el DCVB, però Veny (2001: 168) en 

busca l’etimologia, a partir d’un resseguiment documental força exhaustiu, i conclou que en totes les 

variants formals (randell, rantell, rantella, rentelleta, randella, rendilla, rampell, rampella, tarantella) 

s’hi veu la presència d’un morfema diminutiu, que estaria en relació amb la dimensió reduïda del 

mosquit, a la qual s’al·ludeix en alguns comentaris o definicions que ell il·lustra. I aquest sufix es troba 

en la proposta de Coromines (rebutjada pel mateix autor) que Veny considera versemblant: “un derivat de 

RICINU, RICINELLU > *RINICELLU > renezell > *renzell > rendell, randell; d’aquí hauria passat a rantell, 

amb canvi de dental, i a rampell per l’homonimització esmentada”. L’àrea de rendilla és, encara segons 

Veny, algun punt del Montsià i Baix Ebre, amb un apèndix al Baix Llobregat (Sant Boi) i la Canal de 

Navarrès. Cal afegir-hi també la comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 354) i Vandellòs, al Baix 

Camp (Recasens 1985: 90). El DECat (VII: 99) també la situa al Priorat. 
482

 Recasens (1985: 190) recull les formes coïc i coït per tot el Camp de Tarragona. Cubells (2009, I: 354) 

també recull cuïc, coïc, coït a la Ribera d’Ebre. Alcover intenta explicar l’etimologia d’aquesta variant de 

la següent manera: “segons Montoliu (BDC, III: 45), cuït ve d’una forma llatina *CULICITUM, mat. sign, 

derivada i germana de *CULICINUM, que és la forma a la qual s’ha atribuït l’orgien del prov. cozin i fr. 
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 La meitat nord del Priorat presenta la forma llangost ‒amb la nasal adventícia 

pròpia dels parlars occidentals‒, que trobem a Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, To, Ull, 

Va, Vb. Al nord, només a Cornudella i Siurana apareix la variant llangosto ‒amb nasal 

adventícia i /o/ final‒, que s’estén, també, pel sud de la comarca a Be, Cp, Fa, Fi, Gu, 

Ll, Mr, Ms, Ml, Pr, Tf. L’explicació de la vocal final del mot llangosto és diferent 

segons l’autor que consultem. Coromines (DECat, V: 28) explica que aquest terme 

“continua encara (...) per l’Alt Aragó (Bielsa, Linás, 1965-6)” i que es tracta, 

segurament, d’una forma mossàrab. Veny (1991: 122), en canvi, considera que aquesta 

modificació fonètica és imputable a bases morfològiques. En una primera època trobem 

un singular llangost i un plural llangosts; en una segona època, sg. llangost i pl. llangots 

o llangostos, i en una tercera època, sg. llangot – pl. llangots; sg. llangosto – 

llangostos.
483

 

 La variant forniga, localitzada a Cp, Co, Gr, Ma, Mo, Po, Si, To i també en gran 

part del català nord-occidental, a l’Alt Camp i al Tarragonès (Recasens 1985: 200), a la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 130) i en alguns pobles de la Ribera d’Ebre (Cubells 

2009, I: 354), pot explicar-se, segons Coromines (DECat, IV: 128), per dissimilació de 

bilabials,
484

 i segons Recasens (1991: 254) també per “coarticulació anticipatòria del 

gest d’elevació i avançament linguals. Les característiques acústiques del murmuri nasal 

i de les transicions vocàliques són ben similars en el cas de [mi] i [ni] (Ohala 1975); en 

conseqüència, no pot descartar-se que el canvi es degui a motius perceptuals”.  

 La formiga rossa, petita i de picada forta s’anomena melitxa a tots els pobles de 

la comarca.
485

 Una altra classe de formiga d’abdomen punxegut i picada forta, que 

s’acostuma a posar a les soques podrides dels arbres (sovint dels ametllers), al Priorat, 

es pot designar de sis maneres diferents: colegut a Cabacés i Porrera, cuculut a la Bisbal 

i els Guiamets, coculut a Bellmunt, cocolut al Masroig, cugulut a Margalef i escabalut a 

la Torre de Fontaubella. A la resta de localitats no es va poder recollir el nom específic 

per designar aquesta classe d’insecte i s’usa el mot genèric formiga.
486

 

 Per designar el rèptil saure de mida petita i aspecte esvelt, de cap i cos molt 

deprimits, que abunda en els ambients rocallosos i en les construccions humanes, al 

Priorat s’han recollit vuit variants diferents: sargantilla a Bi, Ca, Gr, Ll, Ma, Ml, Pb, Po, 

To, Va, Vb; sangartilla a Co, Fi, Mo, Si, Ull; sagartilla a Ms; sargantana a Be, Cp; 

                                                                                                                                               
cousin, mat. sign. Però Meyer-Lübke (REW, 3a ed., 2373) considera fonèticament difícil aquest origen de 

les formes provençal i francesa, i referent a la catalana cuït i cuïc diu que és una mera onomatopeia. En 

realitat es tracta de mots sobre l’etimologia dels quals no s’ha dit encara la darrera paraula.” 
483

 Segons el DCVB (VI: 896) llagost es diu a Gandesa, Ribera d’Ebre, Benassal i Llucera. Però també 

assenyala que la forma occidental i valenciana és llangosto (Ribagorça, Pallars, Tremp, Llitera, Fraga, 

Lleida i el Pla d’Urgell). El DECat (V: 27) indica que “la variant amb llang- és del català occidental i 

s’estén fins a València però del Xúquer o del Cap de la Nau enllà reprèn llagosta [...] avui s’usa llagost en 

alguns sectors del català oriental i dels parlars de les Illes [...] però llangost cap a la zona xipella [...] a la 

part tarragonesa [...] i en català occidental (Valls de Biosca, Flamicell, Farrera de P., Isàvena, Ribagorça i 

Garrigues”; també apunta una possible etimologia *longusta que “ja devia circular en temps visigòtics”. 

Recasens (1985: 204) recull llangosto a Pratdip i Vandellòs i llangost a la resta de pobles del Baix Camp. 

Cubells (2009, I: 355) recull llangost a Ascó, Faió, la Palma i la Torre de l’Espanyol i llangosto a la resta 

de localitats de la Ribera d’Ebre. Navarro (1996, I: 222) recull llangosto i llangusto a la Terra Alta. 
484

 Coromines situa la forma amb alveolar nasal (i vocal velar tancada àtona) en els parlars occidentals, 

des del Priorat fins al capdamunt del Pallars (general a Cardós i Vall Farrera). Segons el DCVB (V: 991) 

les formes amb n es troben a Tarragona, Pont de Suert, Senterada, Sort, Tremp, Organyà, Ponts, Fraga, 

Pradell i Artesa de Segre. 
485

 Recasens (1985: 207) recull les formes melitxa a Colldejou i melinxa a Pratdip (Baix Camp) i Cubells 

(2009, I: 354) recull melitxa (i altres variants com merletxa, metxilla, meletxa i melatxa) a la majoria de 

localitats de la Ribera d’Ebre. 
486

 Recasens (1985: 231) recull la variant colegut a Pratdip (Baix Camp) i Alcover (Alt Camp). Cubells 

(2009, I: 354) recull cuculut a la Serra d’Almos (Ribera d’Ebre). 
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sargantina a Mr; sangartina a Fa; sagartana a Gu; sagartina a Pr, Tf. S’observa, 

d’entrada, que en els pobles de la meitat nord de la comarca s’han recollit les formes 

amb el sufix -illa, mentre que als pobles del sud el sufix és -ana o -ina. Aquest mot es 

pot comparar amb l’anteriorment comentat sangonella/sangonera i s’observa que els 

pobles on s’ha recollit el mot sangonella són els mateixos pobles on també s’ha recollit 

sargantilla o sangartilla.
487

 Veny (1991: 125-126) explica que al segle XIV els parlants 

de Lleida i probablement del Segrià expressaven el concepte “sargantana” amb el mot 

sargartalla i continua dient que “avui, emperò, Lleida i el Segrià diuen sangartilla o 

sargantilla.” Veny (1991: 125-126) busca una explicació al canvi de sufix -alla per -illa 

i comenta que “Coromines suggeria partir de *LAKARTANA (amb -NA com a sufix 

diminutiu propi del basc i l’ibèric) que, creuat probablement amb el protobasc 

*SEGANDILIA (metàtesi de SUGE-ANDILE-A = «la noia de la serp»), justificaria formes 

com sagartana, sagardilla, sangartilla, etc. Sense deixar d’admirar la sagacitat i 

erudició del nostre eminent etimologista, em fixo en aquests fets concrets anunciats 

adés: 1) sargantalla és la forma que gaudeix de suport documental enfront de 

sangartilla que n’està mancada; 2) és la variant que trobem a Lleida el s. XIV. No seria 

estrany que sargantalla s’hagués format a partir d’un col·lectiu -alla, aplicat a espècies 

no adultes d’on haurien passat a valor diminutiu (perdigalla  «perdiu petita», ossall «ós 

petit», comall «coma petita»), que a Lleida, atès el menor tamany i la vivacitat d’aquest 

rèptil respecte al llangardaix ‒amb el qual és sovint comparat: llangardaixina / 

llangardaix‒, se substituís el sufix -alla per -illa, aleshores de més productivitat com a 

diminutiu (cf. cordilla o cordill «cordeta», clavilla, canilla, etc.) i que a partir de Lleida 

es difongués el nou significat a l’àrea rural dels seus encontorns; els punts laterals de 

sangartalla serien testimonis d’un estrat anterior.” 

 El rèptil sauri de la família dels lacèrtids, amb el dors cobert d’escames, cua 

llarga i cònica i quatre potes curtes, rep 6 denominacions al Priorat: llargandaix a Bi, 

Ca, Gr, Ma, Po, To, Va; llangardaix a Bi, Co, Mo, Si, Ull; llangandaix a Fi, Vb; 

fardatxo a Be, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Tf; esfardatxo a Ml; lluert a Pb, Pr. El DCVB 

(VI: 896) situa la variant llangardaix a Sort, Tremp, Ponts, Balaguer, Pla d’Urgell i 

Fraga. El DECat (V: 68 llangardaix) apunta que “la variant metatitzada llargandaix és 

avui la més vulgar en català central i és també la vulgar a les Illes, Tarragona i Sud del 

català occidental segons Alcover [...] la -n- secundària pot ser deguda a contaminació 

del tipus sargartana/sargantana, en el qual la n s’explica fàcilment per propagació de la 

nasalitat de l’altra.” Les variants fardatxo i esfardatxo són les més usuals en tortosí i 

valencià. Alcover (DCVB, V: 741) també les localitza al Priorat, la Ribera d’Ebre, el 

Maestrat, Castelló, València, Alacant, Biar, Crevillent, el Pinós i Elx. Coromines 

(DECat, V: 70) afirma que ha sentit el mot “fardatxo en alguns pobles de la Terra Alta i 

de la Ribera d’Ebre i a quasi tot el Priorat: els llocs de Bovera, la Granadella, la Pobla 

de la Granadella, Margalef, la Morera de Montsant i Siurana són els primers anant cap 

al nord on fardatxo ja no s’usa i s’empra lla(n)gardaix” i afegeix que “la terminació -

atxo suposa inequívocament origen mossàrab”.
488

 A Poboleda i Pradell es va recollir la 

variant lluert, mot usual a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà; Sistac 1998: 82), a la Conca 

                                                 
487

 Segons el DCVB (IX: 754) es diu sangartilla a l’Urgell, Lleida, Falset i Tamarit. Coromines (DECat, 

VII: 680) recull sangartilla a les Borges Blanques, Bovera, Castelldans, Soleràs, Granyena, Ulldemolins, 

Sarroca, Almatret, amb la metàtesi sargantilla a Torrebesses, Pobla de Cérvoles, Maials, els Torms; 

sergantilla a Seròs. Cubells (2009, I: 356) també recull sargantilla en alguns pobles de la Ribera d’Ebre. 
488

 Alcover (BDC, XXIV: 22) comenta que “alguns parlars del Priorat han creat termes anàlegs a partir de 

fardatxo, però amb un canvi de gènere del sufix augmentatiu -ICIAM” com ara farditxa al Lloar i 

esfarditxa al Molar. La variant (es)fardatxo també és recollida per Cubells (2009, I: 356) a la Ribera 

d’Ebre i per Navarro (1996, I: 225) a la Terra Alta. 
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de Barberà (Plaza 1996: 278) i a la majoria de localitats de l’Alt i Baix Camp (Recasens 

1985: 207). 

 El significant granota només s’ha recollit a Cp, Fa, Mr, Ma, Ml, Pb; a tots els 

parlars s’usa la forma masculina granot.
489

 El castellanisme rana també s’ha recollit a 

Ca, Cp, Co, Fi, Mo, Si, Ull. A la majoria de pobles del Priorat, per a designar el gripau 

s’usa el castellanisme sapo. A Bi, Ca, Co, Mo, Si, Ull, s’ha recollit la forma sàput 

(variant reforçada amb una dental oclusiva sorda).
490

 

 La granota i el gripau, en la seva fase de desenvolupament, reben cinc 

denominacions al Priorat: cullereta a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cuereta a Fa; escurereta a Ull; escudella a Ca, 

Ma, Vb; escudelleta a Mo. El terme cullereta ‒que designa la larva de la granota o del 

gripau‒ es genera a partir de la similitud de l’animaló amb una cullera petita.
491

 El mot 

escudella (i el diminutiu escudelleta) no ha estat recollit (amb aquest significat) per cap 

diccionari de referència. 

 A la Bisbal i a Margalef la cadernera s’anomena carderola, variant pròpia del 

subdialecte lleidatà que també recull Cubells (2009, I: 358) a la localitat veïna de la 

Palma (Ribera d’Ebre). 

 Les variants dugo i dúgol, que designen el duc (rapinyaire nocturn), es retroben a 

al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 193), a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 247), 

a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 357) i a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 225). 

Coromines (DECat, III: 216) afirma que aquestes formes són mossarabismes. L’ús de 

mifa (a Gu, Ll, Ms, Ml) amb el significat d’òliba, és propi del tortosí i el valencià 

(DCVB, VII: 418). Cal dir que és probable que s’hagi produït alguna confusió entre les 

diferents aus nocturnes enquestades (l’òliba, el xot, el mussol i el duc), ja que sovint els 

informants els costava distingir les imatges d’aquestes aus en l’àlbum de fotografies. 

 Per designar el moixó sense plomes acabat de sortir de l’ou s’han recollit dos 

mots: pelat (a la majoria de localitats de la comarca), mot compartit amb el tarragoní 

(Recasens 1985: 238) que també recull Cubells (2009, I: 358) a la majoria de localitats 

de la Ribera d’Ebre. A Ca, Co, Fi, Ll, Ull, Vb s’ha recollit la forma pelatxo, mot que 

com ja hem comentat més amunt (vg. fardatxo) segons Coromines (DECat, V: 70) “la 

terminació -atxo suposa inequívocament origen mossàrab”. 

 La proliferació de variants lèxiques pot repondre a causes fonètiques com 

metàtesis, assimilacions i dissimilacions o a causes morfològiques com canvi de 

prefixos i de sufixos. En aquest camp semàntic en trobem nombrosos exemples: 

 

teranyina amb 12 variants: telaranya, talaranya, teleranya, 

tataranya, tetaranya, tereranya, tararanya, teranyina, 

taranyina, teranyana, telanyana, titaranya 

                                                 
489

 La variant granot també s’ha recollit a la majoria de pobles del Camp (Recasens 1985: 214), a 

Vilanova de Prades i Sarral (Conca de Barberà; Plaza 1996: 271) i a Nonasp (Terra Alta; Navarro 1996, I: 

223). 
490

 El DCVB (IX: 746) assenyala la forma sàpot [saput] a Tamarit de Llitera i a Lleida. El DECat (VII: 

669) indica que la forma sàput “encara s’usa, segons crec a Gandesa, el Priorat, a Vallclara i Ulldemolins, 

a propòsit de la Font del Sàput me’l donaren com a a viu, variant deguda a contaminació del sinònim 

galàpet/calaput”. Plaza (1996: 310) recull sàput a Vilanova de Prades (Conca de Barberà); Recasens 

(1985: 219), sàput a Prades i Alforja (Baix Camp) i Cubells (2009, I: 356), sàput a la Palma (Ribera 

d’Ebre). 
491

 El DCVB (III: 849) localitza el mot cullereta al Vallespir, Tremp, Balaguer, Tamarit de Llitera, 

Cervera, Santa Coloma de Queralt, Camp de Tarragona, Vinaròs, Maestrat i Castelló. Aquest mateix mot 

també el trobem a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 356), en algunes localitat de la Terra Alta (Navarro 

1996, I: 223), al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 193) i a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 244). 
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llémenes amb 11 variants: llémenes, llèmenes, llémines, llèmines, 

llèminis, llímenes, llímines, llíminis, llénemes, llènimes, 

llínimes 

sargantana amb 8 variants: sargantilla, sangartilla, sagartilla, 

sargantana, sargantina, sangartina, sagartana, sagartina 

oreneta amb 7 variants: aureneta, aurineta, auriona, aurirona, 

allidona, aulidona, gruneta 

abellerol amb 6 variants: abellerol, bellerol, bellarol, ballerol, 

bellerola, ballarola 

gat salvatge amb 6 variants: gat mesquer, gat cerval, gat fréstec, gat 

salvatge, gat fréstic, gat fagí 

llangardaix amb 6 variants: llargandaix, llangardaix, llangandaix, 

fardatxo, esfardatxo, lluert 

fagina amb 5 variants: faigina, feigina, faixina, feixina, fetgina 

borinot amb 4 variants: brumerot, bromerot, bramerot, borinot
492

 

 

 Una altra font de creació lèxica la trobem en la composició, les onomatopeies i 

les etimologies populars: 

 

centpeus amb 9 variants: santapia, santapiga, mariaespia, 

santaspiga, santapica, santaspina, santaspia, malapia, 

pia-pia. A Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, Si, 

To, Ull, Va també s’ha recollit la forma centpeus i a Cp i 

Pr també s’usa la variant centpotes. Sembla que aquestes 

formes d’introducció moderna estan desplaçant les formes 

genuïnes. Les formes compostes de cent i peus/potes,  

composició nominal referida a una característica física del 

miriàpode, es retroben arreu del domini lingüístic. Les 

variants mariaespia, santaspiga, santapica, santaspina, 

santaspia, malapia i pia-pia no apareixen recollides al 

DCVB (IX: 737), però sí santapia i santapiga a 

Massalcoreig, les Garrigues i el Priorat, procedents de 

l’ètim llatí *CENTIPĔDĬA.
493

 

libèl·lula amb 8 variants: voltabasses, rodabasses, passabarrancs, 

avion, helicòptero, cavall de serp, cavall d’aigua, 

libèl·lula (recollit però no cartografiat a Ll, Ull, Va). Les 

formes més modernes avion (Fi, Pb, Po, Si) i helicòptero 

(Ms, Ml, Po, Ull) fan referència a la similitud de les seves 

ales amb les dels aparells en qüestió; voltabasses, 

rodabasses i passabarrancs
494

 fan referència a un dels 

seus hàbitats;  cavall de serp, podria estar lligada a algun 

                                                 
492

 El mot bromerot (i les seves variants) és genuïnament tarragoní. Hi ha la creença que els negres porten 

mala sort, i els rossos, bona sort. 
493

 Cubells (2009, I: 355) recull santapica i santaspiga a la Ribera d’Ebre i Navarro (1996, I: 222), 

santapica a Nonasp i la Pobla (Terra Alta). 
494

 La forma passabarrancs, no assenyalada pel DCVB, també la recull Manent (2003: 114) a Fatxes, dins 

del terme de Vandellós i Cubells (2009, I: 354) a Darmós (Ribera d’Ebre). Cubells (2009, I: 354) també 

recull voltabasses a la Palma i Riba-roja i rodabasses a Ascó i la Torre de l’Espanyol. 
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tipus de llegenda (desconeguda) que relaciona l’insecte 

amb les forces del mal (serp, dimoni).
495

 

lluerna amb 6 variants: llumeneta, llumineta, cuc o cuquet de 

llum, cuca o cuqueta de llum, lluerna, cuca de Sant 

Joan.
496

 Totes les variants fan referència a la propietat de 

l’animal de fer llum amb la cua, excepte el terme cuca de 

Sant Joan, recollit a Poboleda, que no apareix en cap 

diccionari de referència. 

mellerenga amb 5 variants: primavera, xitxapera, xitxifera, 

xitxampera, ximxapera. Les quatre últimes variants són 

formes onomatopeiques resultants de la imitació del cant 

d’aquest moixonet; primavera ‒variant més estesa, 

localitzada a 16 pobles‒ fa referència a l’estació de l’any 

en què més se sent el seu cant. 

ratpenat amb 5 variants: ratapanat, ratapanada, rapatanat, 

ratapanà, ratapà. A Fa, Fi, Mr, Ms, Mo també s’ha 

recollit la forma estàndard ratpanat. El DECat (VII: 120) 

indica que “des d’antic ha coexistit la denominació de 

forma femenina i de forma masculina [...] rat penat, rata 

penada.
497

 

estisoreta amb 4 variants: estisoreta, tallamocs, tallarobes, 

agafadits. Totes les formes creades damunt la idea de 

“tallar” que suggereixen els dos apèndixs que formen la 

part posterior d’aquest insecte de l’ordre dels 

dermòpters.
498

 

dragó amb 3 variants: dragó, adragó, esquixarobes. Dragó i 

adragó són les formes més esteses a la comarca. A Porrera  

s’ha recollit la forma esquixarobes, que fa referència a la 

creença popular que aquest rèptil rosega la roba dels 

armaris on pot entrar. 

pastoreta amb 3 variants: pastereta, pastoreta, tocinet. La forma 

pastereta la recull el DCVB (VIII: 314) a Barcelona, 

Lleida, Tarragona, Tortosa i València. També la localitza 

                                                 
495

 També es diu cavall(et) de serp a bona part de la Conca de Barberà (Plaza 1996: 237), a la Serra 

d’Almos i Tivissa (Ribera d’Ebre; Cubells 2009, I: 354), a Horta (Terra Alta; Navarro 1996, I: 222) i a 

Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa; Beltran 1994: 78). Navarro (1996, I: 228) també recull la variant 

cavallet del dimoni a la Terra Alta. Coromines (DECat, II: 647) considera que hi ha una creença popular 

“que (la libèl·lula) es tracta d’una espècies de punyalet mogut per esperits malèfics” i ho fa extensiu a la 

denominació cavall de serp, “on serp té valor més ambigu, potser simplement a títol de bèstia malèfica, o 

bé com a pseudònim del dragó infernal o serp edènica, amb el valor de «diable».” 
496

 Cubells (2009, I: 356) recull lluerna a Ginestar, llumeneta a Móra la Nova i cuc o cuca de llum a la 

majoria de localitats de la Ribera d’Ebre.  Navarro (1996, I: 222) recull cuc de llum a la Terra Alta i Plaza 

(1996: 278) recull llumeneta a Barberà (Conca de Barberà). 
497

 Una gran profusió onomasiològica la trobem en els noms que s’empren per tal de designar el mamífer 

quiròpter de les famílies dels vespertiliònids, dels molòssids i dels rinolòfids. Només a la comarca de la 

Terra Alta hi ha set variants: eixoreac, muriac, muriec, muriet, ratampanada, ratapanada, ratapanera 

(Navarro 1996, I: 229). A la Ribera d’Ebre se’n comptabilitzen sis: ratapanada, ratampanada, ratapanat, 

marxicolí, marxàcol i murices (Cubells 2009, I: 358). Recasens (1985: 215, 238) en recull nou al Camp 

de Tarragona: rata-catxec, ratapà, rata-patxec, rata-patxets, rata-peixet, rata-penada, rata-penarda, 

rata-penat. A la Conca de Barberà n’apareixen 6: ratapà, rata-patxet, rata-penat, rata-penada, rata-

penà, rata-pinyada (Plaza 1996: 301-302). 
498

 Navarro (1996, I: 222) recull la variant tallamocs a Favara, Nonasp i la Pobla, i talla-roba a Batea 

(Terra Alta). Cubells (2009, I: 355) recull tallamocs a Ascó, la Palma i Riba-roja (Ribera d’Ebre). 
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Plaza (1996: 291) a la Conca de Barberà; Recasens (1985: 

210), en algunes localitats del Camp de Tarragona; 

Cubells (2009, I: 356) a la Ribera d’Ebre i Navarro (1996, 

I: 222) a la Terra Alta. Ni el DCVB ni el DECat recullen 

la forma tocinet, sí que apareix, però, a la majoria de 

pobles del Baix Camp (Recasens 1985: 241) i a 

Benissanet, Darmós i Tivissa (Ribera d’Ebre; Cubells, 

2009, I: 356). 

pit-roig amb 3 variants: pit-roig, barba-roig i pitall. Excepte 

l’última (pitall, que no ha estat recollida en cap diccionari 

de referència), la resta són variants creades a través de la 

composició adjectival basada en la característica física del 

color del seu plomatge: l’adjectiu és en els dos casos 

“roig” i els substantius poden ser “pit” o “barba”.  

 

 Un dels mots comuns a tots els parlars és el de l’insecte del gènere Steropleurus 

panteli que al Priorat s’anomena somereta.
499

 L’any 2011, aquest mot va tenir certa 

repercussió als mitjans de comunicació pel fet que es va localitzar a la serra de 

Montsant aquest insecte propi de la comarca que feia temps que es considerava extingit; 

la somereta de Montsant. Al Priorat, la notícia va ser rebuda amb un cert escepticisme i 

alguns dels informants em comentaven que “de someretes n’hem vist sempre a 

Montsant!” 

Alguns dels castellanismes recollits són generals a gairebé tota la comarca, com 

ara []abalí (porc senglar), cigüenya (cigonya; a Mr, Mo, Pr, Ull), buitre (tots els 

parlars, excepte Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Pb, Pr, Ull on és voltor), tórtola (a tots els 

pobles llevat del Molar i la Torre de Fontaubella on és tórtora i del Masroig on s’ha 

recollit tórtera),  sapo (gripau; sàput a Bi, Ca, Co, Mo, Si, Ull). El castellanisme pitxó –

Be, Ca, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Po, Pr, To, Va–, que designa el colom jove, 

està desplaçant el mot genuí colomí.  D’altres ocupen una extensió més reduïda: panal 

(bresca) ‒Be, Ca, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Pb, Pr, Si, Va‒, cigarra (cigala) ‒Cp, Fi, Ll, Mr, 

Mo, Tf, Ull‒ i rana (granota) ‒Ca, Cp, Co, Fi, Mo, Si, Ull. 

 En alguns pobles del Priorat es van recollir mostres de cultura popular 

relacionades amb aquest camp semàntic; frases fetes com “Pitall, qui t’ha mort? La llosa 

parada, no hi haguessis ‘nat a minjar l’alada” (El Lloar), “Si el dia 3 d’abril no canta el 

cucuc, és mort o s’ha perdut” (Cp, Mo), “A la picada d’escurçó no hi arriba a temps ni 

l’extremunció.” (Gu, Ma, To), “Plegamans i canta misses!” (a Bellmunt i a d’altres 

pobles de la comarca jugaven a agafar aquest insecte i dir-li: “Plega les mans!”, ja que 

les seves potes anteriors, llargues i robustes, recorden a una persona en actitud de 

pregar). També es van recollir mimologismes dels cants de diferents moixons: 

 
Perdiu: “Fotut, fotut caçador” 

Rossinyol: “Cus, cus, cus, fil i agulla amb un sorgit” 

Cucuc: “No puc, no puc” 

Merla: “Si plovia, esgarraparia, trobaria un cuquet al riu, piu, piu” 

Guatlla: “Blat bladet, blat bladet, mau, mau” 

Primavera: “Trenta sis, trenta sis, trenta” 

(Cornudella) 

Auriona: “Aixe, aixe, aixeca’t dematí” 

                                                 
499

 El mot somereta és recollit per Alcover (DCVB, IX: 1010) a Mallorca i per Cubells (2009, I: 355) a la 

Ribera d’Ebre. 
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(Torroja) 

Cucuc: “Cucuc, al dematí mullat i a la tarda aixut.” 

(El Masroig) 

Cucuc: “No puc, no puc” 

(Bellmunt) 

Xixampera: “Xixampera cul cusit” 

(Ulldemolins) 

Xixapera: “Xixapera cul cusit” 

(la Vilella Alta) 

 

4.1.7 El temps. Les estacions de l’any 
  

l’halo de la lluna:
500

 rogle: Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Tf, 

To, Va, Vb; rotlle: Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Si, Ull; rotllo: Pr 

(mapa 4/294) 

lluna vella: lluna plena: Be, Bi, Ca, Fa, Gr, Gu, Ms, Ml, Pr, Si; lluna 

vella: a tots els parlars (mapa 4/295) 

estel: estel: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, Po, Si, Tf, 

Ull, Vb; estrella: Ca, Cp, Gu, Ma, Ms, Pb, Pr, To, Va 

(mapa 4/296)   

l’estel del dia: l’estel del dia: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; l’estel del matí: Bi, Cp, 

Gr, Mr, Mo (mapa 4/297) 

la Via Làctea: lo camí de Santiago: Be, Co, Fa, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, Ull, Va, Vb; lo camí de Sant Jaume: Ca, 

Cp, Fi, Gr, Mr, Pb, Si, To, Va; la carretera de Santiago: 

Bi (mapa 4/298) 

l’alba: apuntar el dia: Be, Bi, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pr, 

Si, Va; reganyar el dia: Ca, Co, Po, Si, To, Ull; clarejar el 

dia: Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Tf, Va; l’alba: Fa, Pb, Po, To, Va, 

Vb (mapa 4/299) 

la posta de sol:
501

 la posta de sol: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Po, Si, 

Ull, Va; entre dos foscants: Bi, Ml, Mo, Pb, Po, Va, Vb; 

entre foscants: Mo, Ull; lo foscant: To; bocafosc: Be, Cp, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ms, Ml, Pr, Tf; a boca de fosc: Bi, Co 

(mapa 4/300) 

vespre: al tard, al tardet: a tots els pobles; vespre: Be, Bi, Ca, Cp, 

Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, 

Va, Vb; vesprada: Co, Ll, Ms (mapa 4/301) 

ombra: sombra: Be, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To; ombra: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Mr, Ml, Pb, Ull, Va, 

Vb (mapa 4/302) 

núvol: núvol: Bi, Co, Gr, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, 

Vb; núgol: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Ull; 

                                                 
500

 A totes les localitats s’usa una perífrasi per designar l’halo de la lluna: la lluna fa rogle/rotlle/rotllo. 

La majoria d’informants dels diversos pobles de la comarca expliquen que quan la lluna fa 

rogle/rotlle/rotllo és senyal que hi haurà un canvi de temps. En algunes localitats encara ho concreten més 

hi diuen que al cap de tres dies d’observar aquest fenomen plourà.  
501

 Encara que algunes de les variants que es recullen en aquesta entrada siguin locucions adverbials de 

temps s’ha optat per mantenir-les en el capítol del lèxic. El mateix passa amb les locucions al tard i al 

tardet de la següent entrada lèxica. 
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broma: Be, Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Tf, To, 

Ull, Vb (mapa 4/303) 

ennuvolat: ennuvolat: Bi, Gr, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, Va; 

nuvolat: Si, To; núvol: Co, Vb; ennugolat: Be, Cp, Gu, Ml 

nugolat: Ca, Fa, Ll; núgol: Fi, Ms, Ull (mapa 4/304) 

enteranyinat: entaranyinat: Be, Cp, Co, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Va, Vb; embromallat: Bi, Ca, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Po, Ull (mapa 4/305) 

escòrrec: còrrec: Co, Gr, Ma, Mo, Si, Ull, Va, Vb; escòrrec: Cp, 

Mr, Pb, Pr, Tf; còrric: Bi, Ca, Fi, Ll, Po, To; escòrric: Be, 

Fa, Gu, Ms, Ml (mapa 4/306) 

toll: toll: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; xoll: Fa, Ml, Va 

(mapa 4/307) 

argila: argila: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; argela: Bi, Ca, Ma, Ull 

(mapa 4/308) 

xàfec:
502

 xàfec: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Va; ruixat: Gu, Tf, Ull; ram: Fi, Ms, Ml; ramassada: 

Ca, To, Vb (mapa 4/309) 

plovisquejar: ploviscar: Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf; 

fer un plugim: Be, Bi, Mr, Ms, To, Ull; fer un ploviscó: Ll, 

Mo, Pb; fer un xim-xim: Po, Va, Vb; pixar la broma: Bi, 

Ca, Fi (mapa 4/310) 

estar a sepluig: estar a sepluig:
503

 tots els parlars; estar a sopluig: Bi, Po 

(mapa 1/174) 

tempesta: tormenta: Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Pr, Tf, To, Va; tronada: Be, Bi, Fi, Po, Si, Ull, Vb 

(mapa 4/311)  

l’arc de Sant Martí: l’arc de Sant Martí: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; la ratlla de 

Sant Martí: Be, Bi, Ca, Gu, Ms, Po, Tf; l’arcoiris: Be, Bi, 

Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Va, Vb (mapa 4/312) 

aclarir-se (el temps): arrasî’s:
504

 Bi, Co, Fa, Fi, Gu, Mo, Pb, Po, Pr, To, Ull, 

Vb; aclarî’s: Be, Ca, Cp, Gr, Ma, Pb, Tf, Va; enrasî’s: Ll, 

Si, Tf; asserenâ’s: Mr, Ms, Ml (mapa 4/313) 

boira: boira: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; bòria: Bi, Ma; broma: Be, 

Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ml, Mo, Pr, Tf, To (mapa 

4/314) 

                                                 
502

 És probable que no totes aquestes formes signifiquin ben bé el mateix pel que fa a l’abundància, la 

intensitat i la durada de la pluja. La variant ramassada també es retroba als parlars de Barberà i Santa 

Coloma de Queralt (Conca de Barberà; Plaza 1996: 299) i de Garcia, Ginestar i Tivissa (Ribera d’Ebre; 

Cubells 2009, I: 367). 
503

 Recasens (1985: 101) recull la forma sepluig a les localitats més occidentals de la comarca del Baix 

Camp i la variant sopluig a la resta del Camp de Tarragona. 
504

 El verb arrasir s’ha creat damunt de l’adjectiu ras, forma pròpia del tortosí i el valencià. 
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gel: glaç: Be, Fa, Gr, Gu, Mr, Mo, Pb, Po, Si, Tf, Vb; gel: Be, 

Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Pr, To, Ull, Va 

(mapa 4/315) 

aigualera: aigualera: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; rosada: Be, Ms, Ml; 

mullena: Cp (mapa 4/316) 

fredolic, fredolica: fredolic, fredolica: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb; ferdolic, ferdolica: Mo, To, 

Ull; fedrolic, fedrolica: Fi, Ma, Ms (mapa 4/317) 

petar les dents: petar les dents: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; petar les barres: Cp, 

Gu, Mr, Ml, Pr (mapa 4/318) 

mà balba: (estar) bau: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; (tindre) les 

mans baubes:
505

 Bi, To, Vb (mapa 4/319) 

xafogor: xafagor: Be, Bi, Fa, Gr, Pr, Si, Ull, Va, Vb; xafegor: Ca, 

Cp, Co, Gu, Ll, Mo, Po, Tf; xafogor: Ms, Pb, To; estuba: 

Fi, Ma; estubor: Ll, Mr, Ml (mapa 4/320) 

serè (vent): serè: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cerç: Bi, Ml (mapa 

4/321) 

burca (del rellotge): burca: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; saeta: Bi, Ma 

(mapa 4/322) 

 

Llista de noms comuns 

 
 nit     agost    tro 

 lluna    setembre   tronar   

 lluna nova     octubre   mal temps/mal oratge  

 quart creixent    novembre   estar ras  

 quart minvant    desembre   neu
506

 

 lo carro
507

    primavera   nevar 

 matinada   tardor    nevada  

 la sortida del sol  hivern    volva  

 sol     lo fred
508

   pedra, pedregada 

 dillums    any de traspàs   la gebra/lo gebre
509

 

 dimats     ploure    vent 

 dimecres    plou    tremuntana
510

 

 divendres    pluja    garbinada 

 dissabte   mullâ’s   veleta 

                                                 
505

 Generalment en plural. 
506

 Fent referència als avantatges que aporta la neu als camps i els cultius, a Siurana es va recollir aquesta 

dita: “Any de neu, any de Déu”. 
507

 Lo carro és el conjunt d’estels més conegut pels informants, tot i així, en algunes localitats s’han 

enregistrat dos mots que designen dues constel·lacions diferents; Les tres Maries (a la Bisbal de Falset) i 

Los rosaris (a Torroja).  
508

 El mot fred és masculí a tots els parlars del Priorat. 
509

 Per a més informació sobre el gènere d’aquest substantiu cf. capítol 2.1.1.1.2 de la Morfologia. 
510

 Fent referència a la fredor de la tramuntana, a Bellmunt es va recollir la dita següent: “Si la tremuntana 

no tingués abric ja no tindríem pèls al melic.” 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



344                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

 febrer     aixugâ’s   remolí  

 març     bombolla
511

   tebi, tèbia 

 abril     fang    relotge    

 maig     llampec
512

   hora   

 juny    llampegar   minut  

 juriol    llamp    ensolsida 

   

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 tarda/tarde     dumenge/diumenge

513
  

 di[]ous/di[d]ous
514

    mi[]dia/mi[dd]ia/mi[d]dia 

 gener/giner
515

     mi[]diada/mi[dd]iada/mi[d]diada 

 istiu/estiu 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 
 Dimats (dimarts),

516
 cerç (vent del nord: recollit a Bi, Ml; serè a la resta de 

parlars) i oratge (recollit sempre en l’expressió mal oratge)
517

 són formes compartides 

amb el català occidental. Dins d’aquest bloc, també es recullen variants pròpies del 

dialecte nord-occidental, com ara dillums (a tot el Priorat) i aigualera (a tots els parlars 

de la comarca excepte Be, Ms i Ml on s’ha recollit rosada i a Capçanes on és 

mullena).
518

 En canvi, serien tarragonines les variants (es)còrrec o (es)còrric (reguerot 

obert per l’aigua en pluja violenta),
519

 xoll (toll; a Fa, Ml, Va)
520

 i ratlla de Sant Martí 

(arc de Sant Martí; a Be, Bi, Ca, Gu, Mr, Ms, Po, Tf).
521

 Pel que fa als últims dos mots 

(xoll i ratlla de Sant Martí), no són desconeguts a la resta de pobles malgrat que 

asseguren que ja no s’usen. Això demostra que, segurament, en un passat no gaire 

llunyà aquestes variants gaudien d’una extensió més àmplia a la comarca del Priorat. La 

variant metatitzada bòria recollida a la Bisbal i Margalef acostaria aquests parlars al 

                                                 
511

 A la majoria de pobles, els informants, expliquen que quan plou i es creen bombolles als tolls és senyal 

que plourà més. A la Bisbal de Falset, aquestes bombolles també s’anomenaven llunes. 
512

 A la comarca del Priorat els mots llampec i llamp són sinònims. 
513

 Per a més informació sobre el tractament dels diftongs àtons cf. capítol 1.2.12 de Fonètica. 
514

 Per a més informació sobre el tractament de la palatal en posició intervocàlica cf. apartat 1.3.3.2 del 

capítol de Fonètica. 
515

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal àtona cf. apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
516

 El DCVB (IV: 431) indica que dimats és una forma dialectal. El DECat (III: 116) apunta que “en el 

domini valencià hi ha pertot dimats [...] pel sud s’estén cap al Camp de Tarragona i fins a les Borges B.” 

Recasens (1985: 193) recull dimats al Camp de Tarragona; Navarro (1996, I: 232), a la Terra Alta i 

Cubells (2009, I: 369), a la Ribera d’Ebre. 
517

 L’expressió mal oratge és compartida a tots els parlars amb la forma moderna mal temps. A Be, Ca, 

Fa, Ma, Ml perceben la variant mal oratge com a antiga i a Cp, Fi, Po, Tf, To, aquesta expressió s’usa 

sobretot quan fa vent. Recasens (1985: 209) recull mal oratge a Vilabella (Alt Camp); Navarro (2012: 

296), a Cambrils (Baix Camp) i Cubells (2009, I: 368), a la Ribera d’Ebre. 
518

 El DCVB també recull la forma aigualera a l’Empordà i el Lluçanès; Plaza (1996: 217), a Vilanova de 

Prades (Conca de Barberà); Navarro (2012: 289; 1996, I: 232), a Cambrils (Baix Camp), la Fatarella i el 

Pinell de Brai (Terra Alta) i Cubells (2009, I: 368) a la Ribera d’Ebre. 
519

 Recasens (1985: 233) recull (es)còrrec i (es)còrric a tot el Camp de Tarragona; Plaza (1996: 255) a la 

Conca de Barberà i Cubells (2009, I: 367), a la Ribera d’Ebre. 
520

 El mot xoll es recull al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 223), en algunes localitats de la Ribera 

d’Ebre (Cubells 2009, I: 367), a la Fatarella (Terra Alta; Navarro 1996, I: 232) i a Sarral (Conca de 

Barberà; Plaza 1996: 327). 
521

 També recullen la variant ratlla de Sant Martí Navarro (2012: 297; 1996, I: 231) a Cambrils i la Terra 

Alta i Cubells (2009, I: 368) a la Ribera d’Ebre. 
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lleidatà (a la resta de localitats de la comarca s’han recollit les formes boira  i 

broma).
522

 

 Broma (núvol; a Be, Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Tf, To, Ull, Vb) 

és la variant més general en nord-occidental (Martí 1970: 96), i núgol (a Be, Ca, Cp, Fa, 

Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Ull), segons Navarro (1996, I: 233) és una forma específica dels 

parlars valencians.
523

 L’any 1994, Albert Manent recollia un bon grapat de noms de 

núvols en el seu treball Els noms populars de núvols i boires: Camp de Tarragona. El 

Priorat. Sense cap voluntat de ser exhaustiu, en aquest treball s’ha volgut deixar 

constància d’alguns noms de núvols recollits en les entrevistes dels diferents pobles de 

la comarca. La majoria d’aquests noms apareixen també al treball citat anteriorment 

d’Albert Manent. Malgrat que s’han intentat recollir el màxim de noms de núvols a cada 

poble, la majoria d’informants ja no recordaven els noms. Les paraules de Manent 

(1994: 8) descriuen aquesta situació:  

 
La tasca ha estat difícil perquè aqueixos noms populars són patrimoni d’una 

minoria de població: aquells pagesos o pescadors que encara «miren al cel», com 

em deia Jaume Sabaté Alentorn, historiador del Lloar. D’entrada, molts noms no 

vénen a la memòria i, de l’altra banda, aquests senyals celestes van caient en 

desuetud, substituïts per les notícies de la televisió o d’altres invents moderns. 
 

torroguer
524

  (núvol gros, com de cotó fluix, que assenyala pluja): torroguer a 

Bi, Ca, Co, Ull, Va, Vb; lo bou a Bi, Po; torrall a Ll, Pr, Tf; 

torrall favater a Fa, Tf; torraguer a Bi 

taranyí (núvol finet i llarg): taranyí a Co, Pr 

nevatera  (núvol que porta neu): nevatera a Ull 

la palmera  (núvol allargassat que sortia travesser de nord a sud i assenyalava 

pluja): la Palmera a Po 

manxa (núvol que portava vent): manxa a Va 

enclusa (núvols travesser i prim): enclusa a Va 

 

 També es van recollir un parell de refranys que fan referència a classes de 

núvols: “Lo cel a roglets, aigua a cabassets” (Capçanes) i “Cel a brometes, aigua a 

bassetes” (la Figuera). 

 Alguns dels castellanismes que s’han recollit en aquest camp semàntic són: 

veleta (penell), tormenta (tempesta), sombra (ombra), arcoiris (arc de Sant Martí), 

quart menguant (quart minvant; fase de la lluna: a Cp, Gu, Pb, Po, Si, To), xarco (toll; a 

Be, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ml, Pr, Si, Va), saetes (burgues del rellotge; a la Bisbal i 

Margalef) i (any) bissiest (any de traspàs, catalanització de bisiesto; a Co, Gr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Tf, To, Va, Vb). 

 Quan la lluna plena, amb cel serè i de nit, escampa una ampla circumferència 

concèntrica d’una llum clara i intensa, com un tel de boirina, a tots els pobles del Priorat 

diuen que canviarà el temps. Per designar aquest fenomen, a la comarca s’han recollit 

dues formes: la lluna fa rogle i la lluna fa rotlle (la lluna fa rotllo a Pradell).
525

 A 

                                                 
522

 La variant broma (boira) s’ha recollit a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 232) i a la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 368). 
523

 Navarro (1996, I: 231) i Cubells (2009, I: 367) també recullen la variant núgol a la Terra Alta i la 

Ribera d’Ebre, respectivament. El mot broma (núvol) s’ha recollit a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 

230), a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 367) i a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 230). 
524

 Les definicions de cada classe de núvol són les que donaven els mateixos informants. 
525

 Navarro (1996, I: 231) recull lo rogle a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 366), lo rotlle a la Palma i lo 

rogle a la resta de pobles de la Ribera d’Ebre. 
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gairebé tots els pobles s’han recollit diferents variants d’un refrany que serveix a la gent 

de la comarca per saber en quina fase es troba la lluna: 

 
 “Lluna nova de cara a Vilanova. Lluna vella de cara a la Fatarella.”  

 (a Be, Cp, Fi, Gu, Ma, Mo, To) 

 “Lluna nova de cara a la Mola. Lluna vella de cara a la Fatarella.” 

 (a Falset i el Molar) 

 “Lluna nova de puntes a Vilanova. Lluna vella de puntes a la Granadella” 

 (a Ulldemolins) 

 “De puntes a Vilanova, lluna nova. De puntes a Morella, lluna vella”  

 (a Cornudella) 

 

 A la Torre de Fontaubella també es va recollir la dita següent: “Home lluner no 

omple el graner”, que fa referència a les creences d’alguns pagesos sobre la influència 

de la lluna en el camp. 

 A Pradell de la Teixeta s’han recollit les formes primavera d’estiu i primavera 

d’hivern per designar la primavera i la tardor, respectivament, encara que els informants 

són conscients que aquestes són formes antigues que ja gairebé ningú usa.
526

 

 Per designar una persona molt sensible al fred, al Priorat s’han recollit 3 variants 

fonètiques diferents: fredolic, ferdolic i fedrolic (les dues últimes formes amb metàtesi). 

 La calor sufocant que se sent en un ambient calent, humit i encalmat té 5 

variants al Priorat. D’una banda, la forma xafogor i les seves variants fonètiques 

xafagor i xafegor. Segons el DECat (VI: 35) “molt probablement la terminació -OCARE 

fou analitzada com a un sufix, d’on el seu reemplaçament per un altre sufix verbal -

ICARE [...] de -OFFOCARE, prefixant-li EX es va formar aixafogar (dissimilació o-o>a-o) 

amb afèresi xafogor [...] xafego a la Vall Farrera”. D’altra banda, també es recull la 

forma estuba i el derivat estubor, formes recollides pel DCVB (V: 606-607) al Camp de 

Tarragona (Recasens 1985: 198), Lleida, Pla d’Urgell, Tortosa, Maestrat i en diversos 

indrets del català oriental. Cubells (2009, I: 368) també recull el mot estuba a Ginestar 

(Ribera d’Ebre). 

 El vent que ve del sud és el migjorn. Al Priorat s’han recollit fins 6 variants per a 

designar aquest vent: mi[t]orn a Be, Si, Tf; mi[d]orn a Co, Fa, Mr, Mo, Pb, Po, To, 

Ull; mi[]orn a Cp, Pr; mu[t]orn a Gu; bu[]orn a Ms, Va, Vb; vent de la Figuera a 

Ca.
527

 Un altre nom de vent que s’ha recollit en algun poble de la comarca és el vent de 

la fam (recollit a Bi, Ca, Fi, Ma; també vent de Tivissa o morallenc), que ve de l’oest i 

és molt calent.  

 Per designar la part del dia compresa entre el migdia i el vespre al Priorat trobem 

les variants tarda (a Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To) i tarde (a la resta de parlars, també a 

Co, Po, Tf). Alcover (DCVB, X: 153-154) observa que aquests dos mots són 

castellanismes presents en català probablement des de finals del segle XV i explica el 

següent: 

 
La prova principal d’aquest origen castellà és que en català occidental es 

pronuncia tarde, amb e tancada (i fins tardi), en lloc de pronunciar-se tarda com 

es pronunciaria si la paraula fos autènticament catalana (en el qual cas seria una 

substantivació de l’adjectiu tarda en la locució hora tarda). També és indici de 

                                                 
526

 Les variants primavera d’hivern i primavera d’estiu són recollides per Recasens (1985: 214) a Alcover 

(Alt Camp), per Navarro (1996, I: 231; 2012: 297) a la Fatarella (Terra Alta) i antigament a Cambrils 

(Baix Camp) i per Cubells (2009, I: 367 i 369) a Garcia i Móra la Nova (Ribera d’Ebre). 
527

 Als pobles que no apareixen a la llista no s’ha pogut recollir el nom d’aquest vent. 
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castellanisme el fet que tarda no es digui a Mallorca ni a Menorca, on el mot 

corresponent és capvespre o horabaixa, ni a València, on es diu vesprada. El 

mot queda reduït, en el llenguatge parlat, a les comarques del Principat (català 

oriental i occidental), a l’illa d’Eivissa i a l’Alguer de Sardenya (on també deu 

esser entrat per conducte del castellà).  

 

4.1.8 Noms topogràfics 
 

ciutat: capital: Ca, Cp, Fa, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, 

Ull; ciutat: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Gu, Mo, Pb, To, Va, Vb 

(mapa 4/323) 

barri: barri: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; barriada: Mr, Ml, Ull 

(mapa 4/324) 

aldea: poblet: Co, Fa, Gu, Mo, Pb, Po; masies:
528

 Be, Cp, Ma, Pr, 

Si, Tf, Ull; aldea: Ca, Fi, Ll, Ms, Ml, Vb; pedania: Bi, Gr, 

Mr, To, Va (mapa 4/325) 

fanal: farola:
529

 Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; fanal: a tots els 

pobles (mapa 4/326) 

abeurador: abeurador: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; 

auberador: Co; aborador: Be, Gr, To (mapa 4/327) 

cim: punta: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Vb; cim: Cp, Gu, Pr, Va (mapa 

4/328) 

sénia: sénia: a tots els pobles; nòria: Be, Bi, Ca, Co, Ma, Ml, Pr, 

Tf, Ull (mapa 4/329)   

gadúfol: gadufo: Ca, Pb, Po, Pr, Tf; galdufo: Ma, Mo, To, Ull; 

gadúfol: Be, Bi, Co, Gr, Fi, Ll, Si, Va, Vb; caduf: Gu, Ms, 

Ml; cadúfol: Cp, Fa, Mr (mapa 4/330) 

gadúfols: gadufos: Ca, Pb, Po, Pr, Tf;  galdufos: Ma, Mo, To, Ull; 

gadúfols: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Ll, Si, Va, Vb; cadufos: Gu, 

Ms, Ml; cadúfols: Cp, Fa, Mr (mapa 4/330) 

aiguamoll: aiguamoll: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; patamoll: Bi, Ca, 

Ma (mapa 4/331) 

rec:
530

 rec: Co, Fa, Gr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va; reguer: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, Vb; riguer: 

Fi, Ll, Ms (mapa 4/332) 

llac:
531

 llac: Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf, 

Ull, Va, Vb; senill: Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Pb, Si, To (mapa 

4/333) 

                                                 
528

 El mot masies per a designar una localitat més petita que un poble sempre s’usa en plural. 
529

 La vocal velar tònica s’articula semioberta [] a tots els parlars. 
530

 Cavitat oberta a terra per on es condueixen les aigües per regar. 
531

 Espècie d’herba llefiscosa que creix a les basses, a les vores dels rius, recs i altres llocs humits. A Bi, 

Ca, Co, Ma, Mo, Pb, Si, To també s’ha recollit el mot llac, que designa el fang apegalós que queda 

dipositat en les basses i depressions del terreny després d’una riuada o de grans pluges. 
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anjub:
532

 anjub: Be, Bi, Co, Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; bassot: Cp, Gu, Mr, Ms, Ull
533

 

(mapa 4/334)  

codolla: codolla: Be, Ca, Fa, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Tf; 

cadolla: Bi, Fi, Ma, Pb, To, Ull, Va, Vb; quadrolla: Co, 

Si; c[u]có: Cp, Mr (mapa 4/335) 

  

Llista de noms comuns 

 
 poble    drecera   salt (d’aigua)   

 font    cova    aubac, aubaga 

plaça  cingle
534

   solà, solana 

 carrer    barranc   passera 

 veí, veïna   riu    palanca  

 pla    pont    platja 

arena    corriola   ulleres (de l’animal)      

 mar    corda    aubelló 

 pou    bassa    riera 

 saurí    cisterna   carrerada 

  

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 cera/acera     muntanya/montanya

535
  

 séquia/sé[gg]ia
536

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 A la meitat de pobles de la comarca el mot capital designa una població més 

gran que un poble, encara que la població no sigui una capital, en el sentit estricte del 

mot (ciutat o vila principal d’una contrada).
537

 Pel que fa als mots que designen una 

població més petita que un poble, a la comarca del Priorat hi trobem variació 

onomasiològica (5 variants): 

 

poblet: Co, Fa, Mo, Pb, Po, Vb; masies: Be, Cp, Ma, Pr, Si, Tf, Ull; aldea: Ca, 

Fi, Gu, Ll, Ms, Ml; pedania: Bi, Gr, Mr, To, Va 

 

La metonímia ha provocat que, en alguns pobles de la comarca, el mot masies 

prengui el significat de “localitat més petita que un poble”. També s’ha enregistrat el 

mot pedania, que és un terme jurídic que designa una entitat local menor sota la 

                                                 
532

 Per a més informació sobre el contingut semàntic del mot anjub segons les localitats cf. anàlisi i 

comentari d’alguns mots d’aquest mateix apartat. 
533

 L’informant d’Ulldemolins assegura que al poble aquest mot s’anomena bassot, però coneix també la 

forma anjub, que diu que és la forma pròpia del parlar de Juncosa, a la comarca de les Garrigues. 
534

 Altres mots recollits que serveixen per designar un cingle són: espadat a Be, Gr, Mo, To, Va; tallat a 

Cp, Ll, Tf; timbàs a Ms; espenegall a Fa. 
535

 Per a més informació sobre la hipercorreció u>o en el mot muntanya cf. apartat 1.2.9 del capítol de 

Fonètica. 
536

 Per a més informació sobre el grup consonàntic /gl/ cf. apartat 1.3.7.1 del capítol de Fonètica. 
537

 Cubells (2009, I: 369) també enregistra el mot capital amb el mateix significat a 10 pobles de la Ribera 

d’Ebre. 
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jurisdicció d’un alcalde pedani, com és el cas de Siurana i Albarca, que estan sota la 

jurisdicció de Cornudella. En alguns pobles de la part occidental de la comarca s’ha 

recollit el mot aldea (poblet sense jurisdicció pròpia). 

Dins aquest camp semàntic s’han recollit els castellanismes següents: farola (a 

gairebé la totalitat de pobles de la comarca), acera o cera (a tots els pobles), nòria (a 

Be, Bi, Ca, Co, Ma, Ml, Pr, Tf, Ull) i enxarcat (a Gu, Ml). 

El mot abeurador presenta tres formes amb variació fonètica: auberador (amb 

metàtesi regressiva), abourador (amb assimilació vocàlica), aborador (amb 

monoftongació del diftong –eu–).
538

  

Per designar el punt més elevat d’una muntanya, al Priorat s’utilitza el mot punta 

(la punta de la muntanya).
539

 A Capçanes, els Guiamets, Pradell de la Teixeta i la 

Vilella Baixa, però, s’ha recollit el mot cim.  

En el cas del mot aiguamoll, Cabacés, la Bisbal de Falset i Margalef es 

desmarquen de la resta de parlars i presenten la forma lèxica pròpia del català nord-

occidental (DCVB, VIII: 322), patamoll. Aquest mot no és desconegut a la majoria de 

pobles de la comarca encara que asseguren no usar-lo. És probable, doncs, que aquesta 

variant gaudís d’una extensió més àmplia en un passat. Als Guiamets i al Molar, s’ha 

recollit el castellanisme enxarcat.
540

 

A Margalef, en el mot séquia, de l’àrab SĀQUIYA (DCVB, IX: 852), s’ha produït 

una sonorització de la velar oclusiva sorda [k] –[seja].
541

  

Per designar una caiguda d’aigua d’un corrent allà on hi ha un desnivell brusc 

s’utilitza a tota la comarca el mot salt. En la majoria de pobles (Be, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull) aquest mot va acompanyat d’un sintagma preposicional 

que especifica de quin tipus és aquest salt –salt d’aigua. 

 Per poder travessar un curs amb poc cabal d’aigua, al Priorat trobem dues 

maneres per a fer-ho: a través d’una passera (conjunt de pedres col·locades a manera de 

pont) o a través d’una palanca (tronc o passera feta de taulons). 

A tots els pobles del Priorat s’ha enregistrat la variant arena, pròpia del català 

occidental, però també es coneix el terme lèxic propi dels parlars orientals sorra. La 

majoria d’informants són conscients que la primera forma és la pròpia del seu parlar i 

que la forma sorra és forastera, o com molts d’ells diuen: “Sorra se diu a Barcelona.” 

Ramon Dalmau, informant d’Ulldemolins, ho il·lustra tot dient “Per naltros això és 

arena [senyalant la foto d’una platja] però la meva filla petita diu sorra. I jo li dic sorra 

és una guineu!”
542

 

El castellanisme (a)cera (amb o sense afèresi de la vocal inicial) s’ha recollit a 

Cp, Gu, Mr, Ms, Pr i Tf amb una vocal palatal semioberta [] (articulada amb palatal 

                                                 
538

 La variant aborador, es recollida per Navarro (2012: 300) a Cambrils (Baix Camp) i el DCVB (I: 32) 

la localitza com a tarragonina. 
539

 Aquest mot, amb el significat de “el punt més elevat d’una muntanya”, també el recullen, en la majoria 

de pobles, Navarro (1996, I: 230) a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 370) a la Ribera d’Ebre. 
540

 La variant patamoll també es retroba a la localitat veïna de la Palma d’Ebre, a Faió i Flix (Ribera 

d’Ebre; Cubells 2009, I: 371). 
541

 Coromines (DECat, VII: 830) explica que “a la zona Sud del cat. occid. és molt general que la [k] 

davant la [j] d’aquest mot [séquia] es pronunciï geminada, i en gran part sonoritza o hi ha fluctuació 

[kkj]/[j]”. Coromines enregistra, l’any 1935, la variant amb velar oclusiva sonora –[seja]– a 

Catelldans (Garrigues), Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre) i Cabacés (Priorat), la variant amb velar 

oclusiva sorda –[sekkja]– a Capçanes, els Guiamets, Poboleda i la Vilella Baixa. A la Ribera d’Ebre, 

Cubells (2009, I: 371) recull la forma [seja] a Ascó, Móra d’Ebre, la Torre de l’Espanyol i Vinebre. 
542

 Una situació semblant es pot trobar al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 181) i la Conca de Barberà 

(Plaza 1996: 220) on la forma moderna sorra està desplaçant la variant antiga arena. 
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semitancada [e] a la resta de pobles). Sobre aquesta articulació, Recasens (1991: 87-88) 

observa el següent:  

 
En suport de la vitalitat de la realització [] tònica al català de Barcelona, Badia 

remarca el progrés de la pronúncia oberta a castellanismes com acera, bueno, 

café, desde luego... i a d’altres més recents. Certament, en altre temps, devia ser 

sistemàtica l’adaptació de castellanismes amb [] en la parlar popular; de fet, 

bona part dels castellanismes adaptats originàriament amb [e] s’explica per 

analogia de formes lèxiques que mostren [e] en català (Mariner 1953). Al llarg 

del segle actual, però, la tendència a l’adaptació amb [] de castellanismes en [e] 

ha estat substituïda, en bona part, per una tendència al manteniment o a la 

reintroducció de [e] originària [...] és molt possible que la progressió ascendents 

de variants amb pronúncia [e] a Barcelona i a altres nuclis urbans del català 

central es degui a la influència de factors lingüístics externs. 

 

A la comarca del Priorat s’han recollit fins a 5 variants del mot caduf (cada un 

dels recipients de terra, de metall o de fusta, amples de boca i amb un foradet en el sòl, 

que van lligats a la corda o cadena de la sénia i serveixen per treure l’aigua i abocar-la 

per regar). El terme caduf (de l’àrab CADUZ) s’ha recollit a Gu, Ms, Ml ‒cadúfol a Cp, 

Fa, Mr. En la majoria de pobles de la comarca la velar oclusiva inicial apareix 

sonoritzada, d’aquesta manera es recull gadufo (a Ca, Pb, Po, Pr, Tf), gadúfol (a Be, Bi, 

Co, Gr, Fi, LL, Si, Va, Vb) i galdufo (a Ma, Mo, To, Ull). En els mots cadúfol i gadúfol 

el que s’afegeix és un sufix -ol (en la variant galdufo es produeix una metàtesi 

regressiva). Segons el Diccionari etimològic (Bruguera 1996: 155), la forma catúfol és 

una variant de caduf, amb una alteració en -ol, i és considerada una reconstrucció 

singular d’un plural eufònic cadufos en lloc de cadufs (cadufs, cadufos, sing. cadufo, 

cadúfol, com bàndol, cérvol, nínxol, plànol, pòndol, etc., ultracorreccions per una 

tendència a catalanitzar mots amb -o, sentits com a castellans). És en aquest sentit 

considerat una epítesi. 

A tots els parlars s’ha recollit el mot aubelló ‒albelló, amb vocalització de /l/ en 

síl·laba travada‒, que designa un conducte d’aigua subterrani. A Bi, Cp, Ms i Po, però, 

el terme aubelló es refereix al forat per on desemboca l’aigua d’un conducte subterrani 

per fer cap a la bassa. 

El sistema per arreplegar aigua en un clot natural o artificial en una roca o a terra 

que després es pot recobrir de pedres per tapar-lo té dos noms al Priorat: anjub (a Be, 

Bi, Co, Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Va, Vb) i bassot (Cp, Gu, Mr, Ms, 

Ull). El mot anjub (aljub, amb intercanvi entre nasal i líquida a causa de la similitud 

acústica i perceptual) té dos significats més a la comarca; a la Morera i Porrera designa 

un reforçament d’un mur (contrafort), i a Torroja designa un petit mur construït per a 

desviar l’aigua del riu.
543

 El DCVB no recull els significats recollits a Mo, Po i To. Sí 

que els recull Recasens (1985: 181) al Baix i l’Alt Camp (anjub: reforçament d’un mur, 

contrafort) i Navarro (2012: 300) a Cambrils (anjub: mur construït per procurar la 

contenció de l’aigua d’una rierada). 

 

 

 

 

                                                 
543

 Segons Alcover (DCVB, I: 703), un anjub és un “depòsit quadrangular, ample i de poca fondària, 

excavat en la terra, revestit per dintre de marès o pedres i tapat de volta, que serveix per recollir en el 

camp l’aigua de pluja que corre per en terra” i també un “safareig on es renta la roba”. 
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4.1.9 Els oficis 

 
masseta: masseta: Bi, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, 

Vb; martell: Be, Ca, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Si, Ull (mapa 4/336) 

plom: plom: Be, Bi, Cp, Fa, Gu, Ma, Ms, Ml, Pr, Va, Vb; plomada: Ca, 

Co, Fi, Gr, Mr, Pb, Po, To, Ull; cordell per a sinyalar: Ll, Mo, Si, 

Tf (mapa 4/337) 

hormigonera: hormigonera: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb; màquina de pastar: Ca, Cp, To, 

Ull (mapa 4/338) 

taladro: taladro: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, 

To, Ull, Va, Vb; taladre: Cp, Ma, Tf; màquina de foradar: Fa, Pr, 

Si (mapa 4/339) 

estenalles: estenalles: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; mordasses: Bi, Cp, Gu, Ms; esmordasses: Ma; 

tenalles: Mr (mapa 4/340) 

mordasses: mordasses: Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Po, Pr; esmordasses: Ma; 

estenalles: Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb 

(mapa 4/341) 

botavant: botavant: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, To, Ull, 

Va, Vb; llambroix: Bi, Gu, Ll, Mr, Ma, Pr; tallantó: Si, Tf; 

tallant: Fa (mapa 4/342) 

raspa:
544

 raspa: Bi, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Si, Tf, Ull, 

Va, Vb; llima: Be, Ca, Co, Fi, Gu, Ll, Pb, To (mapa 4/343) 

escaire: esquadra: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Po, Pr, Si, Tf, To; escaire: Bi, Gu, Pb, Ull, Va, Vb (mapa 4/344) 

enformador: enformador: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; informador: Ml, Po, Pr;  formador: Fi, Gr, Pb 

(mapa 4/345) 

garlopa: garlopa: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, To, Ull, Va, Vb; ribot de dos fulles: Si, Tf; ribot 

doblat: Fi, Ll (mapa 4/346) 

tafatans: tafatans: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr,  Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; safatans: Gu, Ma; xafatans: Ms 

(mapa 4/347) 

fusta corcada: corcada: a tots els pobles; querada: Ca, Mr, Ms, Ml, Po (mapa 

4/348) 

punxó: punxó: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va; lesna: Ml, Pr, Vb; lesga: Be; 

alesna: Va (mapa 4/349) 

encarregat:  encarregat: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Po, Pr, To, Ull, Va, Vb; capatàs: Ll, Mr, Pb, Si, Tf (mapa 4/350) 

   

 

 

 

 

                                                 
544

 La raspa és una eina semblant a la llima, que té la superfície guarnida d’unes dents més sortints que les 

de la llima, i serveix per rebaixar o allisar la fusta. 
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Llista de noms comuns 

 
paleta    peu de rei   ferradura

545
  

pala    broca    banc de fuster  

gaveta    clau inglesa   barrina  

paleta    serra    martell 

nivell    martell    ribot  

ciment    filferro    serradures
546

 

guix   rovellat   nus de la fusta 

mecànic   rovell    baster 

torn   ferrer
547

   boter 

llima     manxa    carboner 

alicates   mall    carbonera 

lo fornal   esmolar   mestre, mestra   

amo    esmolet
548

   escriure 
ajuntament, casa (de) la vila   

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
e[]a/e[jn]a

549
   filaberquí/filabarquí/filiberquí/filibarquí 

manobra/manobre   pobre/probe
550

 

tornavís/tornadís   aguzil/aguazil/agozil
551

  

 enclusa/encrusa
552

   alcalde/arcalde
553

 

  

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 La forma tornadís (variant de tornavís), recollida a Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, 

Ms, Ml, Po, Si, Tf, no apareix documentada al DCVB. A la Ribera d’Ebre, Cubells 

(2009, I: 375) l’enregistra a Darmós, la Serra d’Almos i Tivissa. 

 Els mots estenalles i mordasses designen significats molt semblants.
554

 És per 

aquest motiu que en molts pobles del Priorat el mot estenalles serveix per designar els 

                                                 
545

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica inicial (f[e]rradura/f[a]rradura) cf. 

l’apartat 1.2.2 del capítol de Fonètica. 
546

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica inicial (s[e]rradura/s[a]rradura) cf. 

l’apartat 1.2.2 del capítol de Fonètica. 
547

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (f[e]rrer/f[a]rrer) cf. l’apartat 1.2.2 del 

capítol de Fonètica. 
548

 L’esmolet és la persona que té per ofici esmolar ganivets, tisores, etc. A tots els pobles del Priorat 

expliquen que alguna vegada a l’any passava l’esmolet pel seu poble i que, per avisar la gent del poble 

que havia arribat, feia com una mena de xiulet molt característic amb la pedra d’esmolar. És ben curiós el 

fet que els informants de Bellmunt, Cornudella, la Figuera i la Morera expliquin que quan passava 

l’esmolet sempre feia vent o fred i, que, per tant, quan arribava l’esmolet al poble ja auguraven mal 

temps. 
549

 Sobre la palatalització de l’alveolar nasal vegeu l’apartat 1.3.5.1 del capítol de Fonètica. 
550

 Per a més informació sobre metàtesis cf. l’apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
551

 L’entrada lèxica pregoner s’ha eliminat pel fet que a tots els pobles del Priorat el mateix agutzil feia de 

pregoner. 
552

 Vegeu l’apartat 1.3.2.6 del capítol de Fonètica. 
553

 Vegeu l’apartat 1.4.6.2 del capítol de Fonètica. 
554

 Segons el DIEC2, una tenalla és “un instrument que serveix per a agafar fortament alguna cosa, 

arrencar-la, tallar-la, etc., que consisteix en dos alçaprems de metall encreuats que poden girar al voltant 

d’un eix comú situat en llur punt d’encreuament” i una mordassa és “un dispositiu o instrument format 
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dos estris (a Be, Co, Fa, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb). A Bi, Cp, Gu, Ms i 

Ma és el mot mordasses el que designa ambdós estris. A la resta de pobles, s’han 

recollit els dos mots (estenalles i mordasses). En el mot estenalles, a Marçà, s’ha 

produït una afèresi del segment inicial es-. A Margalef, s’ha recollit la variant fonètica 

esmordasses, on s’observa una protèsi sil·làbica. 

 Al Priorat, el mot que designa el forn que s’utilitza a les ferreries per a escalfar 

les peces de ferro que s’han de treballar és fornal, solució compartida amb el valencià, 

en gènere masculí. Segons Alcover (DCVB, VI: 7) és femení en català oriental, en 

gairebé tot el nord-occidental i en balear i és masculí a Tremp, a Calaceit i a tot el País 

Valencià en general. Cubells (2009, I: 375) recull la forma en gènere masculí a la 

majoria de pobles de la Ribera d’Ebre. 

 A la majoria de localitats del Priorat s’ha recollit la variant tafatans –encenalls 

de fusta–, que Alcover (DCVB, X: 101) enregistra al Pallars, Tremp, l’Urgell, Lleida i 

Tarragona.
555

 Als Guiamets i a Margalef s’ha recollit la variant safatans,
556

 i al Masroig, 

s’ha enregistrat una forma no documentada; xafatans (amb palatalització de l’alveolar 

fricativa sorda en posició inicial).  

A la majoria de pobles del Priorat el mot que designa l’eina de fuster, d’ebenista 

i de torner, consistent en una làmina rectangular de ferro acerat tallant en un dels seus 

caps i unida per l’altre a un mànec de fusta és enformador. A Gratallops i a Poboleda 

s’ha recollit la variant formador (amb afèresi del segment inicial en-), i al Molar, 

Porrera i Pradell de la Teixeta, la variant informador (segurament per un creuament 

entre enformador i informar).  

En alguns casos, la variació fonètica d’un mateix terme és considerable: 

 

filaberquí amb 5 variants  (fil[a]b[e]rquí: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ml, 

Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; fil[a]b[a]rquí: Mo, Po, Tf; fil[i]b[e]rquí: 

Gr, Ma, Ms; fil[i]b[a]rquí: Bi, Ca; fil[]b[]rquí: Pr) 

manobre amb 5 variants (m[e]nobra:
557

 Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, Ms, 

Pb, To, Va; m[a]nobre: Co, Ml, Po, Si, Tf, Ull; m[e]nobre: Gr, 

Mr, Ma; m[a]nobra: Mo, Vb; m[]nobra: Pr) (mapa 4/351) 

agutzil amb 3 variants (aguzil: Bi, Fi, Gr, Ma, Ms, Mo, Po, Pb, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; aguazil: Be, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ml; agozil: Ca, 

Cp) 

enclusa amb 2 variants (enclusa: Ca, Co, Fi, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, 

Vb; encrusa: Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pr)  

alcalde amb 2 variants (arcalde: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; alcalde: Bi, Gr, Gu, Mr, Mo, Pb, Po, Pr) 

  

 A tots els pobles de la comarca s’han recollit les variants casa (de) la vila i 

ajuntament. La primera és la forma antiga, desplaçada per la més moderna 

(ajuntament). A totes les localitats el sintagma casa de la vila s’ha recollit sense 

preposició (casa la vila). Plaza (1996: 161) considera aquesta estructura com a compost 

sinàptic i diu que “l’elisió de la preposició és un procediment normal en aquest tipus de 

                                                                                                                                               
per dues peces que, actuant a manera de tenalles, serveixen per a subjectar un objecte i sostenir-lo entre 

elles”. 
555

 Plaza (1996: 314) també la recull a Barberà de la Conca i Pira (Conca de Barberà). 
556

 La variant safatans és compartida amb els parlars del Camp de Tarragona (DCVB, IX: 662 i Recasens  

1985: 218), de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 375) i la Conca de Barberà (Plaza 1996: 308). 
557

 Tal com s’ha indicat en el capítol de Fonètica (apartat 1.2.3), la realització fonètica de la vocal 

morfemàtica /a/ és [] a Capçanes i el Masroig, [] a Falset i Porrera i [a] a la resta.   
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compostos: casa la vila. De la mateixa manera es formen bona part de renoms i de 

topònims arreu del domini català.” Al Molar i Ulldemolins també s’ha recollit ca la 

vila. 

En aquest camp lèxic també s’han recollit alguns castellanismes: hormigonera 

(formigonera; a Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

Va, Vb); taladro (trepant; a Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, To, 

Ull, Va, Vb) taladre (amb un intent de catalanització del mot taladro; a Cp, Ma, Tf), 

esquadra (amb el significat d’instrument format per dos regles perpendiculars entre ells 

formant una L o una T, usat per traçar línies perpendiculars o paral·leles; a tot arreu 

excepte a Bi, Gu, Pb, Ull, Va, Vb, on és escaire) i clau inglesa (a tots els pobles). 

 

4.1.10 El cos humà 
 

esgarrapar-se: esgarrapâ’s: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Po, Pr, Tf, Va, Vb; rascâ’s: Ca, Ma, Pb, Si, To, 

Ull; gratâ’s: Mr, To (mapa 4/352) 

nineta (de l’ull): nineta: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb; nina: Co, Fa, Gr, Si (mapa 

4/353) 

aclucar els ulls: aclucar: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; aplucar: Bi, Ca, Ma 

(mapa 4/354)  

fer l’ullet: fer una ullada: Bi, Ca, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf; fer 

l’ullet: Be, Fi, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Vb; fer una 

guerxada: Co, Ma, To, Ull, Va (mapa 4/355) 

parpella: pàrpado: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, Va, Vb; parpella: Be, Bi, Fi, Gr, Ll, Mr, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Vb (mapa 4/356) 

xiulet (instrument): pito: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, 

Po, Tf, To, Va; xiulet: Fa, Fi, Gr, Mr, Ml, Mo, Pr, Si, Ull, 

Vb (mapa 4/357)   

fer ganyes: fer ganyotes: Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Pb, Pr, To, 

Vb; fer ganyes: Co, Gr, Ms, Mo, Po, Si, Tf, Ull, Va; fer 

carotes: Be, Fa, Ml (mapa 4/358)  

fer la pipa: fer la pipa: Be, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; xupâ’s lo dit: Bi, Cp, Ma, Mo, Tf, To, 

Va; mamâ’s lo dit: Fi, Ms, Ml (mapa 4/359) 

xuclar: xusclar: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; xuclar: Co, Mo, Pb, Si, Ull, 

(mapa 4/360) 

bigoti: bigoti: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; bigot: Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml (mapa 

4/361) 

campaneta (úvula): campaneta: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; gargamelló: Ca, Co, Fa, Gr, 

Ms, Po, Tf; garganxó: Ma (mapa 4/362) 
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melic:
558

 melic: a tots els parlars; llombrígol: Bi, Ca, Ma (mapa 

4/363) 

fel sobreeixit: aliacrà: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Tf, Va, Vb; aliaclà: Pr, To; fel sobreeixida: Ull; fel 

sobreeixit: Co, Mo, Pb, Po, Si (mapa 4/364)  

untar: untar: Be, Fa, Fi, Gr, Gu, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va; 

muntar: Bi, Ca, Cp, Co, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Ull, Vb 

(mapa 4/365) 

tindre flato: tindre un flato: Cp, Fa, Gr, Gu, Ms, Ml, Pr, Tf; tindre 

flato: Be, Ll, Mr, Pb, Po, To, Va; tindre flatos: Bi, Ca, Co, 

Fi, Ma, Mo, Si, Ull, Vb (mapa 4/366)   

bufeta (de l’orina): bufeta: a tots els pobles; bosseta de l’orina: Po, Pr, Si, Ull 

(mapa 4/367) 

herniat: herniat: Be, Ca, Fa, Fi, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Vb; 

trencat: a totes les localitats (mapa 4/368) 

aixella: aixella: Bi, Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; davall del braç: Ca, Fa, 

Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, To, Ull, Va (mapa 4/369)  

palmell (de la mà): palma: Cp, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Pr, Si, Tf, Ull; palmell: 

Fa, Mr, To; planell: Bi, Gu, Po; plomell: Be, Ll, Ms, Ml –

plumell: Pb, Va–; pomell: Ca, Vb (mapa 4/370) 

almostra: mostra: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Tf, To; aumostra: Ca, Fi, Ml, Si, Ull, Va, Vb 

(mapa 4/371)  

nus (articulació): nus: Be, Ca, Fa, Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; junta: 

Bi, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Va (mapa 

4/372) 

menjar-se les ungles: menjâ’s les ungles: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; mossegâ’s les 

ungles: Fi, Ma, Ml, Va (mapa 4/373) 

lluna de les ungles: lluna: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To; mitja lluna: Ll, Ma, Ull, Va, Vb 

(mapa 4/374) 

clatellot: clatellada: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, Ull; clatellot: Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, To, Va, Vb 

(mapa 4/375) 

glop: glop: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; glopada: Co, Mr (mapa 

4/376) 

esternut: est[a]rnut: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Po, Si, Tf, To, Ull, Va; est[o]rnut: Mr, Pb; est[e]rnut: 

Gr, Vb; est[]rnut: Pr (mapa 4/377) 

esternudar: est[a]rnudar: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Po, Si, Tf, To, Ull, Va; est[o]rnudar: Mr, Pb; 

est[e]rnudar: Gr, Vb; est[]rnudar: Pr (mapa 4/377) 

escupinada: escupinada: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; escupinyada: 

Gu, Ms (mapa 4/378) 

                                                 
558

 Altres maneres de designar el melic, sobretot utilitzades amb la canalla petita són; lo botó de la panxa: 

Bi, Ca, Ma, Si; lo timbre: Be, Bi, Ca; lo ring-ring: Pb. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



356                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

carcàs: carcàs: a totes les localitats; gargall: Bi, Cp, Fa, Gr, Mo, 

Pb, To, Ull (mapa 4/379) 

vomitar:
559

 arro[]ar: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; ro[]a: Be, Ca, Fa, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Mo; ro[k]ar: Cp (mapa 4/380) 

tindre mal de cor: tindre mal de cor: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; tindre necessitat: 

Be, Bi, Ca, Gr, Ull; tindre ànsia: Co, Si; estar esvaït: Fi, 

Va (mapa 4/381) 

singlot: singlot: Be, Ca, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pr, Si, Tf, 

Ull, Va, Vb; ansinglot: Ma; sanglot: Cp, Ms; xinglot: Pb, 

Po, To; aixinglot: Bi; anxinglot: Co (mapa 4/382) 

muscle: muscle: a tots els pobles; ombro: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Gu, 

Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va (mapa 4/383) 

arronsar (les espatlles): fer una musclada: Bi, Ca, Ma, Mo, Po, To, Va, Vb; 

arronsar: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

To, Ull, Va, Vb (mapa 4/384) 

sofratge: sofratge: Ca, Cp, Fi, Ll, Ms, Ml, Pr, Tf, Va, Vb; sofratgi: 

Co; sofragi: Be, Fa, Mo, Po, Ull; davall del ginoll: Bi, Gr, 

Gu, Mr, Ma, Pb, Si, To (mapa 4/385) 

turmell: turmell: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ml, Pb, Pr, Si, 

Tf, To, Ull; turnell: Co, Gu, Ma, Ms, Mo, Po, Va, Vb 

(mapa 4/386) 

puntada de peu: punta de peu: Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; puntada de peu: Be, Bi, 

Ca, Mr, Ma; patada: Gu, Ms, Ml (mapa 4/387) 

lleig: lleig: a totes les localitats; feo: Be, Ca, Cp, Fi, Ll, Mr, Ms, 

Ml (mapa 4/388) 

guenyo: fer mala mirada: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va; guenyo: Be, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ml, Pb, 

Ull, Va; mirar contra el govern: Be, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, 

Vb (mapa 4/389) 

cec: cec: Be, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ml, Pb, Po, Si, To, Ull; ciego: 

Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, Tf, Va, Vb; cego: 

Ll, Ml (mapa 4/390) 

esquerrer: esquerrer: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; esquerrà: Be, Ca, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, 

Ml, Pb, Si, To (mapa 4/391) 

gep: (lo) gep: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Ms, Mo, Pb, 

Po, Pr, Tf, Ull, Va, Vb; (la) gepa: Fi, Mr, Ma, Ml, Si, To 

(mapa 4/392)  

muleta: muleta: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Ull, Va, Vb; crossa: Mr, Si, Tf, To; clossa: Bi, 

Co (mapa 4/393) 

                                                 
559

 A tots els pobles també es va recollir la forma catalana, d’introducció recent, vomitar. A Falset, una 

informant explica que la paraula vomitar “fa més bonic de dir” que arrojar. En la mateixa direcció es 

recullen les paraules d’una informant de la Torre de Fontaubella que aclareix que “arrojar és més bastard 

i vomitar fa més fi”. Al Lloar també es va recollir la forma antiga perbocar, que segons Alcover (DCVB, 

VIII: 446) és una deformació vulgar de provocar, per influència de boca. 
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enxarrancat: enxarrancat: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Tf, 

To, Va; enxancarrat: Co, Si, Po, Ull; enxangarrat: Pr; 

escarranxat: Mo; xarrancó: Fa; ganxarró: Pb; garrut: Vb; 

garrell: Mr, Ms (mapa 4/394) 

bony (al cap): bony: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; trumfa: Co, Ms, Mo, Pb; trumfo: 

Bi, Ca, Ma; nyenyo: Ml, Si; nenyo: To, Va; túfera: Cp, Gu, 

Mr (mapa 4/395) 

sarrampió: lo sarrampió: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Va, Vb; la sarrampió: Be, Ll, Ma, To, Ull; lo 

salampió: Cp, Pr, Tf (mapa 4/396)  

bombolla: bombolla: Co, Fa, Ll, Ma, Ms, Mo; bambolla: Fi, Vb; 

butllofa: Gr, Mr, Pb, Pr, Si, Va; botllofa: Be, Ca, Ml; 

batllofa: To; bofolla: Ull; bòfia: Bi, Cp, Gu, Po, Tf (mapa 

4/397) 

coroneta: coroneta: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; coronilla: Ll, Mr, Ms, Po 

(mapa 4/398)  

 (cabell) moreno: negre: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Va; moreno: Ca, Cp, Ml, Ull, Vb (mapa 

4/399) 

(cabell) roig: pèl-roig: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Si, 

Tf, Ull; roig: Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma; color de panotxa: Pb, 

To, Va, Vb (mapa 4/400)
560

 

cinta (del cabell): cinta: Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; diadema: Be, Mo, To; frontal: Bi, 

Ca (mapa 4/401) 

plomero (pentinat): plomero: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Vb; palmereta: Mr, Ml, Va; una cleo: Gu, 

Ms, Ull; totó: Be (mapa 4/402) 

quiquiriquic (pentinat): quiquiriquic: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cresta: Be, Cp, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Pr, Vb; gallet: Mo (mapa 4/403) 

cabell arrissat: arrissat: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; rissat: Bi, Po; 

anrissat: Be (mapa 4/404)  

enfonsar: afonar: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, 

Ms, Pr, Tf, To, Va, Vb; enfonsar: Co, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, To, Ull, Va, Vb; esfonsar: Bi, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Vb 

(mapa 4/405) 

acotxar-se: acotxâ’s: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; cotxâ’s: Cp, Gu, Ll, Ms, Ml, Pb, 

Tf; ajupî’s: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb (mapa 4/406) 

agitar-se:
561

 a[d]itâ’s: Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Tf, Va, 

Vb; a[]itâ’s: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gu, Ms; estirâ’s, anar-

                                                 
560

 A Ca, Fa, Gr, Mr, Ma, Ms, Mo, Va, Vb, també s’ha recollit el castellanisme peliro[]o. 
561

 Per a més informació sobre el tractament de la prepalatal en posició intervocàlica cf. apartat 1.3.3.2 del 

capítol de Fonètica. A tots els pobles on s’ha recollit la variant agitar-se també s’ha enregistrat la forma 

gitar-se. 
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se’n a dormir: Be, Co, Fa, Gr, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull (mapa 4/407) 

donar-se la mà: donâ’s la mà: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; xocar la mà: Ca, 

Cp, Co, Gr, Ll, Ma, Ml, Pb, Po, Ull; carxâ’s la mà: Pr 

(mapa 4/408) 

curumbela: curumbela: Be, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Tf, To, 

Va, Vb; carambela: Fa; culimbera: Pr; xurumbella: Bi; 

figuereta: Ca, Co, Mo, Si; tombanella: Ull; tombalena: Pb; 

esturumbella: Ma (mapa 4/409) 

agenollar-se: aginollâ’s: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Po, Pr, 

Si, Ull, Va; anginollâ’s: Ca, Fi, Ma, Mr, Ml, Mo, Pb, Tf, 

To, Vb (mapa 4/410) 

plantat: plantat: Ca, Co, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, 

Ull, Va, Vb; dret: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, Pr, 

Si, Tf, To, Va, Vb (mapa 4/411) 

ensopegar: ensopegar: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, 

Po, Tf, To, Va, Vb; ensapegar: Pr; entrepussar: Bi, Co, 

Ma, Si, Ull; entrapussar: Mo (mapa 4/412) 

relliscar: lliscar: Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Po, Si, Tf, 

To, Ull; relliscar: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, 

Ml, Pb, Po, Pr, Va, Vb (mapa 4/413)  

peresa: mandra: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gu, Ma, Pb, Po, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; peresa: Be, Ca, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Pr, Tf (mapa 4/414) 

avergonyit: avergonyit: Be, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Va, Vb; anvergonyit: Bi, Ca, Cp, Gu, Ms, Ml, Pb, 

Ull (mapa 4/415) 

aprendre: adeprendre: Be, Bi, Fa, Ma, Ml, Pr, To; aprendre i 

deprendre: a tots els pobles (mapa 4/416) 

 

Llista de noms comuns 

 
 cos    piga    lleganya   

 cap
562

    ull    ulleres  

 cara    mussol (de l’ull)
563

  tindre una brossa a l’ull 

 rodament de cap, rodar el cap
564

 plorar    cella    

 pell    llàgrima   pestanya 

 picor    pupa    front  

 orella
565

   sonat    blau   

 nas    barres (mandíbula)  esgarrapada 

 forat del nas   clau (ullal)   tos 

                                                 
562

 A Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gu, Ma, Pb, Pr, Si, Ull de la part ossosa superior del cap també se l’anomena la 

closca. 
563

 Alguns informants expliquen que per curar els mussols els fregaven suaument amb una bocí de coto-

fluix mullat amb vi. A d’altres pobles, quan a la canalla els sortia un mussol se’ls deia: “Vés a deixâ’l a la 

casa del veí!”. 
564

 A tots els pobles també s’ha recollit la variant més moderna marejâ’s. 
565

 Per a més informació sobre el tractament de la /o/ en posició incial cf. l’apartat 1.2.11 del capítol de 

Fonètica. 
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 m’ha sortit sang del nas mossegada   tos ferina 

 sang    rosegar   pigota 

 vena    llengua   perelló  

 cervell
566

   barba    tremolí    

 galta    coll    febra
567

 

 galteres   nou del coll   malalt 

 boca    ansa del coll   metge 

 tindre mal de quixal
568

 clatell    curandero 

 alè    gola    durícia  

 li put l’alè   mal de gola   llaga 

 xiular    pit    vergonya 

 xiulet (so)   pulmó    tartamut 

 petó    respirar   os 

 fer un petó   panxa
569

   moll de l’os  

 paladar   pala (dents del davant) ungla  

 fer morros   estómec   repèl   

 estar enfadat   fetge    cop de puny  

 enraonar    la fel/lo fel
570

   badallar 

 xarraire   melsa    mocador 

 dent    budell    mocs 

 mà dreta   braç    avergonyî’s 

 mà esquerra   colze    roncar  

 manco    bufetada   esquena 

 puny    munyeca   espatlla
571

 

 pam    mà    espinada
572

 

 grapat    mut    cul 

 dit    sord    anca 

 regalo
573

   geperut   cama  

 guerxo    coix    cuixa 

 covard    esguerrat
574

   ginoll
575

   

 sec de la cama
576

   voltadits
577

   monyo 

 peu    nerviós    serrell
578

 

 planta del peu   boig    clenxa
579

 

                                                 
566

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica cf. l’apartat 1.2.2 del capítol de Fonètica. 
567

 Per a més informació sobre la vocal /a/ del mot febra cf. l’apartat 1.2.3 del capítol de Fonètica. 
568

 Tindre mal de queixal a Fa, Mr, Pr, Tf. 
569

 A Bi, Co, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Vb també s’ha recollit el sinònim ventre. 
570

 Per a més informació sobre el gènere d’aquest substantiu cf. l’apartat 2.1.1.1 del capítol de 

Morfologia. 
571

 A Poboleda també es va recollir el mot musclera. 
572

 Per designar l’espinada a Bellmunt també s’ha recollit el mot rosari, al Masroig; corpó (de la part 

baixa de l’espinada) i a Cornudella, bigal. 
573

 A tots els pobles del Priorat el mot regalo (mentida de les ungles) s’usa per referir-se a unes taquetes 

blanques que podien sortir a les ungles i que, segons els informants, sovint apareixien per falta de calç. 
574

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (esgu[e]rrat/esg[a]rrat) cf. l’apartat 1.2.2 

del capítol de Fonètica. 
575

 A Fa, Fi, Mr, To també s’ha recollit la variant genoll, però en una elocució ràpida i espontània la forma 

més utilitzada és ginoll, amb assimilació amb la consonant palatal. A Bellmunt també es va recollir la 

variant [u]noll, amb assimilació vocàlica i posterior tancament de la vocal àtona. 
576

 S[e]c a Bi i Fa i s[]c a la resta de pobles. 
577

 V[]ltadits a Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Pr, Si, Tf i v[o]ltadits a la resta de parlars. 
578

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (s[e]rrell/s[a]rrell) cf. l’apartat 1.2.2 del 

capítol de Fonètica. 
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 taló    cabell    (cabell) llis 

 ull de poll   cabell curt   caragol (cabell)
580

 

 xafar    cabell llarg   passejar 

 pessigolles   calbo    caminar 

 coça    grenya    espènyer/espenta 

 suar    ratlla (del cabell)   badar 

 ronya    trena    tartamudejar 

 cagarrines   ros    fer momos 

 orina, orins    orinar    mocâ’s
581

 

(cabell) embullat  dropo
582

  

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
arruga/arrua

583
    aguaitar/guaitar

584
 

pinces/pinzes
585

    diarrea/diarrera
586

  

galta inflada/unflada/anflada
587

  llavi/llàvit/llàvic
588

 

 genyiva/ginyiva
589

    crossa/clossa
590

 

queixal/quixal
591

    cor/cort
592

 

ronyó/renyó
593

    dolent/dulent
594

 

ronyonada/renyonada
595

   fer un ca[]ussó/fer un ca[bb]usó
596

 

pantorrilla/panturilla 
597

   llèpol/llépol  

cua/coa
598

    

   

                                                                                                                                               
579

 A Cp, Gr, Ll, Mr, Pr, Vb de la clenxa també se’n pot dir la mitja ceba. 
580

 Altres variants per a designar el floc de cabells o pèls caragolats són: ris a Fa, Fi, Mr, Ma, Mo, Pb, Si, 

To; rínxol a Be, Ll, Ml, Pb, Po, To, Ull; arrís a Fi, Ma; tiramuixó a Fa; tirabuixó a Ca, Ma, To. 
581

 A Be, Co, Pb, To, també s’ha recollit el castellanisme sonâ’s. 
582

 A Be, Bi, Gu, Ll, Ma, Ml, Po, Va, també s’ha recollit el castellanisme gandul. 
583

 Per a més informació sobre la pèrdua de la velar en posició intervocàlica cf. capítol 1.3.6.2 de la 

Fonètica. 
584

 Per a més informació sobre la pròtesi vocàlica cf. l’apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
585

 Per a més informació sobre la sonorització de l’alveolar fricativa sorda /s/ en posició postconsonàntica 

cf. l’apartat 1.3.4.2 del capítol de Fonètica. 
586

 Per a més informació sobre el fenomen de l’epèntesi cf. l’apartat 1.4.2 del capítol de Fonètica. 
587

 Per a més informació sobre inflada/unflada/anflada cf. l’apartat 1.4.7.1 del capítol de Fonètica. 
588

 Per a més informació sobre epítesis i epèntesis consonàntiques cf. l’apartat 1.4.3 del capítol de 

Fonètica. 
589

 Per a més informació sobre el tancament de /e/ en posició pretònica i la palatalització de /n/ cf. apartats 

1.2.5 i 1.3.5.1 del capítol de Fonètica. 
590

 Per a més informació sobre la confusió entre // i /l/ cf. l’apartat 1.3.2.6 del capítol de Fonètica. 
591

 Vegeu apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
592

 Per a més informació sobre epítesis i epèntesis consonàntiques cf. l’apartat 1.4.3 del capítol de 

Fonètica. 
593

 Per a més informació sobre les variants fonètiques ronyó/renyó cf. l’apartat 1.4.7.1 del capítol de 

Fonètica. 
594

 Per a més informació sobre el tancament de la /o/ en posició pretònica cf. l’apartat 1.2.9 del capítol de 

Fonètica. 
595

 Per a més informació sobre les variants fonètiques ronyonada/renyonada cf. l’apartat 1.4.7.1 del 

capítol de Fonètica. 
596

 Ca[bb]usó a Be, Fi, Co i ca[]ussó a la resta de parlars de la comarca. 
597

 Pant[u]rrilla a Cp, Mo, Pr, Si, Tf, Ull i pant[o]rrilla a la resta de localitats. A Gu, Ll, Pb, To, Vb es va 

recollir el sintagma panxa de la cama. 
598

 Per a més informació sobre el tractament de Ō i Ŭ tòniques llatines cf. l’apartat 1.1.6 del capítol de 

Fonètica. 
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Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 Les singularitats lèxiques del català occidental que apareixen al Priorat són 

espenta, melic (llombrígol; la forma oriental també s’ha recollit a Bi, Ca i Ma),
599

 

afonar (enfonsar; alternant amb enfonsar a Co, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb i 

amb esfonsar a Bi, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Vb),
600

 agitâ’s/gitâ’s (posar-se al llit; estirâ’s a 

Be, Co, Fa, Gr, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull), llèpol (llaminer)
601

 i pigota 

(verola). El nom de la malaltia pigota s’ha recollit a les 24 localitats, però en un nombre 

considerable s’especificava que aquest terme s’aplicava a la marca que havia deixat al 

braç la vacuna per combatre-la. A Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Ma, Mr, Ms, Ml, Pb, Tf, To, 

Vb també es va recollir el nom modern verola. D’altra banda es recull també el 

sintagma pigota borda per designar una varietat benigna de l’esmentada malaltia, en la 

qual les pústules són escasses i deixen pocs senyals (a Bi, Ca, Fa, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, Vb també es recull la variant moderna varicel·la).
602

 

 Aplucar (els ulls) també és una solució pròpia del català occidental, però només 

s’ha recollit a Bi, Ca i Ma (aclucar a la resta de parlars). A tots els pobles, però, també 

s’usa la forma tancar (els ulls).
603

 

 Són variants compartides amb el nord-occidental, sarrampió (salampió a Pradell 

i la Torre; xalampió a Capçanes),
604

 perellons (penellons), entrepussar (a Bi, Co, Ma, 

Si, Ull; entrapussar a la Morera; ensopegar/ensapegar a la resta de pobles), (a)cotxâ’s 

(ajupir-se; ajupî’s també a Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Va, Vb). 

 Algunes formes lèxiques compartides amb el valencià ‒sovint també amb el 

tortosí‒ són aliacrà (icterícia; a Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Tf, 

Va, Vb, i la variant aliaclà a Pr, To). Altres sinònims recollits són tindre el fel 

sobreeixit (Co, Mo, Pb, Po, Si) o tindre la fel sobreixida (Ulldemolins). A Be, Ma, Ms i 

To també es va recollir el nom culte icterícia. Tremolí (calfred; a Be, Ca, Ml, Mo, Pb, 

                                                 
599

 Segons Massip (1989: 45), que també recull melic en tortosí, en aquesta variant es produeix una afèresi 

o reducció de fonemes: “Hi ha exemples d’aquest fenomen que han passat a la llengua comuna (omelic < 

UMBILICU) que en el context lo omelic és interpretat com melic -el mot del cat. or. llombrígol és una cas 

invers: aglutinació de l’article).” El mot melic també es troba en els parlars de la Terra Alta (Navarro 

1996, I: 242), de la Conca de Barberà (Plaza 1996: 282), del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 207) i a 

la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 377). En aquesta última comarca, l’autora recull el mot llombrigo a la 

Palma d’Ebre, poble veí de la Bisbal de Falset. Pel que fa al mot llombrígol/llombrigo, trobaríem una 

petita illa lingüística formada per les localitats de Cabacés, la Bisbal de Falset, Margalef i la Palma 

d’Ebre, en les quals es recull aquesta variant oriental. 
600

 L’etimologia del mot afonar s’ha de buscar en el terme llatí AFFŬNDĀRE. En canvi, la variant enfonsar 

es crea a partir de fons amb un sufix verbalitzador en-. A esfonsar s’observa un canvi de prefix en- per es- 

(de la mateixa manera que passa amb empènyer i espènyer). 
601

 A Bi i Fa és llépol. Recasens (1985: 59) recull la forma llèpol a les localitats més occidentals de la 

comarca del Baix Camp, a la resta del Camp enregistra la variant llépol. Coromines (DECat, V: 161) 

indica que llépol és un adjectiu molt usat al Priorat: “És usadíssim en el Priorat, començant per la cobla 

tòpica: «A Vinebre piquen preve, / a la Torra, caragols; / a la Figuera són llèpols, / i a Cabassers, 

bocamolls», que anoto segons la pronúncia del Lloar.” 
602

 El mot pigota també és recollit per Plaza (1996: 294) a la Conca de Barberà, Recasens (1985: 212) al 

Camp de Tarragona, Cubells (2009, I: 380) a la Ribera d’Ebre i Navarro (1996, I: 243) a la Terra Alta. 
603

 Navarro (1996, I: 237) també recull aplucar a la Fatarella, Nonasp, la Pobla de Massaluca i Vilalba 

(Terra Alta) i Cubells (2009, I: 376) recull la mateixa forma a Ascó, Faió, Flix, la Palma i Riba-roja 

(Ribera d’Ebre). 
604

 A Be, Ll, Ma, To i Ull es va recollir la forma femenina la sarrampió, que no recull cap diccionari de 

referència. A la resta de pobles la variant recollida va ser la masculina ‒lo sarrampió. 
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Po, Si, To també es va recollir la variant esgarrifança).
605

 La Figuera, Marçà, Margalef, 

el Molar, Siurana i Torroja també presenten el paral·lelisme amb el valencià gepa (gep; 

a la resta de pobles).  

 En el mot estómec (estómac), la vocal posttònica és una palatal semitancada a 

tots els parlars de la comarca.
606

  

 A tots els parlars de la comarca s’han recollit els mots orina i orinar, que 

corresponen a un registre formal, però també s’han recollit altres solucions que es 

considerarien pròpies de registres més informals com pipí, pix, pixum, pixats i fer pipí, 

fer pix, pixar. 

 Per designar la salivada espessa barrejada amb mucositats de la gola, al Priorat 

s’usa la variant carcàs (variant lèxica genuïna del tortosí) –a Bi, Cp, Fa, Gr, Mo, Pb, To, 

Ull, també s’ha recollit la forma gargall. Altres sinònims recollits són carcall a 

Capçanes; cargall a Pradell; r[]uma a Ca, Ull, Vb; xapel a Cornudella; gargatxo a la 

Morera. Cap d’aquestes 5 variants apareixen al DCVB, encara que l’ALDC (I, mapa 

120) recull reuma en algunes localitats del Principat i xapel a Granyena de les 

Garrigues. Carcall és recollit per Navarro (1996, I: 237) a Maella (Terra Alta). 

 La forma guerxo és encara viva a tota la comarca del Priorat, com també ho és al 

Camp de Tarragona (Recasens 1985: 204), la Conca de Barberà (Plaza 1996: 171) i a la 

Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 379). La distribució entre guerxo i guenyo és 

complementària; guerxo significa borni, que li falta un ull, i guenyo és la persona que té 

un ull que no pot seguir l’altre en els seus moviments. 

 El mot aprendre (forma estàndard) s ’ha recollit a tots els pobles del Priorat, però 

també s’ha recollit a tots els parlars la variant deprendre que Alcover (DCVB, IV: 143) 

recull a “la Vilella Alta, Gratallops, Torroja, Porrera, Riba-roja, Poboleda, Calasseit i tot 

el regne de València”. Navarro (1996, I: 242) i Cubells (2009, I: 375) també recullen 

deprendre a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, respectivament, i Recasens (1985: 193), a 

Colldejou i l’Hospitalet (Baix Camp).
607

 A Be, Bi, Fa, Ma, Ml, Pr, To, també es recull 

la variant adeprendre (amb pròtesi vocàlica). 

 Com ja s’ha vist en altres camps semàntics, sovint conviuen formes antigues 

amb modernes, com és el cas de trencat (variant antiga) i herniat (variant moderna). El 

mateix passa als pobles on s’han recollit les formes esquerrer i esquerrà; el primer mot 

és considerat més antic que el segon, que és el que més s’usa avui.
608

 Només a la Torre 

de Fontaubella es van recollir les variants dialectals embuter i fer embuts que ja han 

estat totalment desplaçades per les formes tartamut i tartamudejar (recollides a tots els 

parlars). 

 En la llista de variants d’aquest apartat de lèxic s’ha fet la distinció entre crossa i 

muleta i per això s’han creat dues entrades diferents per a cada mot. El terme crossa 

designa el bastó de fusta o metall, amb un travesser en un dels extrems, que serveix per 

                                                 
605

 També recullen la forma tremolí Plaza (1996: 319) a tota la Conca, Recasens (1985: 223) en alguna 

localitat del Camp, Navarro (1996, I: 238) a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 378) a la Ribera d’Ebre. 
606

 Colomina (1995: 68) comenta que pel que fa a l’evolució d’aquesta vocal medial en posició 

posttònica, en fonètica històrica catalana hi ha una llei en virtut de la qual les vocals medials posttòniques 

internes esdevenen palatals. Coromines (DECat, III: 784) afirma que “la grafia estómech amb e és quasi 

general des dels orígens literaris, i hauria estat més just adoptar-la com a grafia normativa, d’acord amb la 

fonètica històrica de la llengua; i, com que segueix essent l’única pronúncia viva en els dos dominis 

dialectals que distingeixen e àtona de a, encara potser valdria la pena d’esmenar-ho”. 
607

 Segons Recasens (1991: 228) “els exemples d’afegiment d’oclusiva dental en posició inicial absoluta 

de mot són explicables per fonètica de mots en contacte i/o per assimilació a una oclusiva dental del 

mateix mot. És el cas de donada per onada (Pallars; Coromines, 1936), dalt per alt (ross.; Fouché, 1924), 

dobrir o drobir per obrir (ross.; mall.; DCVB), dentrar per entrar (català n.-occ.; DCVB).” 
608

 També trobem el mot esquerrer al Baix Camp (Recasens 1985: 198), la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, 

I: 379), la Terra Alta (Navarro 1996, I: 239) i la Conca de Barberà (Plaza 1996: 257). 
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a afermar-se i recolzar-se el que té dificultat per caminar. La variant clossa (amb el pas 

de cr- a cl-), recollida a Bi, Co, Ma, Mo, Pb, Po, Ull, és la pròpia de gran part del 

valencià (mapa 4/417). L’entrada muleta, de procedència castellana, designa les crosses 

més modernes, de forma diferent i de plàstic. Només a Bi, Co, Mr, Si, Tf i To usen 

crossa/clossa per designar els dos objectes, l’antic i el més modern. 

 Per designar la part de dins de la mà, lleugerament còncava, compresa entre els 

dits i el puny, al Priorat s’han recollit fins a 6 variants. A Cp, Co, Fi, Gr, Ma, Mo, Pr, Si, 

Tf, Ull, s’ha recollit el castellanisme palma; a Fa, Mr To s’usa la forma genuïna 

palmell; planell ‒amb metàtesi regressiva i dissimilació de labials‒ a Bi, Gu, Po; 

plomell ‒amb metàtesi regressiva i assimilació de la vocal medial per la nasal bilabial 

que la segueix‒ a Be, Ll, Ms, Ml (plumell a Pb, Va); pomell (amb pèrdua de la líquida 

lateral alveolar) a Ca, Vb. 

 El mot singlot presenta 6 variants fonètiques a la comarca: singlot (Be, Ca, Fa, 

Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb); sanglot (Cp, Ms), que segons 

Navarro (1996, I: 52), el canvi de la vocal palatal a la medial es produeix influït per la 

contaminació amb sang; ansinglot (Ma) amb pròtesi sil·làbica; xinglot (Pb, Po, To) amb 

palatalització de l’alveolar fricativa sorda inicial; anxinglot (Co) i aixinglot (Bi) amb 

palatalització i pròtesi sil·làbica del prefix an- i ai-, respectivament. 

 A la majoria de pobles del Priorat s’ha recollit la forma xusclar (excepte a Co, 

Mo, Pb, Si, Ull, on només s’ha recollit xuclar). Alcover (DCVB, X: 976) només 

localitzava la forma xusclar a Falset i enlloc més del domini lingüístic. Cubells (2009, I: 

354) també recull aquesta variant a Ascó, Faió, Flix, la Palma, Riba-roja, la Serra 

d’Almos, la Torre de l’Espanyol i Vinebre (Ribera d’Ebre). 

 La protuberància del peroné i de la tíbia en el lloc on la cama s’ajunta amb el 

peu té dues variants fonètiques al Priorat: turmell (Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, 

Ml, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull) i turnell (Co, Gu, Ma, Ms, Mo, Po, Va, Vb). Aquesta última 

forma, segons Alcover (DCVB, X: 582) és efecte d’una contaminació analògica de 

tornar, ‘girar’.
609

  

 La profusió onomasiològica ofereix formes com ara les següents: 

 

sonat 19 variants: sonat: a tots els parlars; tarumba: Si; grillat: 

Fa, Ll, Va; no estar bé del terrat: Tf; estrambòtic: Co; 

justet: Ull; maniàtic: Pb; una mica faltat: Mo; ha perdut el 

cap: Po; no està prou fi: To; perturbat: Gr; beneit: Vb; 

trastocat: Ca, Gu, Ms, Ml; tarat: Bi; tocat de l’ala: Ma, 

Pr; mig tocat: Fi; no hi toca: Be; enmaniat: Cp; tocat: Mr 

(mapa 4/418) 

garrell 8 variants: enxarrancat: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Ma, Ml, Tf, Va; enxancarrat: Co, Si, Po, Ull; 

enxangarrat: Pr; escarranxat: Mo; xarrancó: Fa; 

ganxarró: Pb; garrut: Vb; garrell: Mr, Ms 

tombarella 8 variants: curumbela: Be, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Po, Tf, To, Va, Vb; carambela: Fa; culimbera: Pr; 

xurumbella: Bi; figuereta: Ca, Co, Mo, Si; tombanella: 

Ull; tombalena: Pb; esturumbella: Ma 

                                                 
609

 El DCVB (X: 582) recull la variant turnell a Borredà, Bagà, Pradell d’Urgell, l’Alcora, Maó i Tremp; 

Navarro (1996, I: 240, 2012: 359), a Batea, Bot, Caseres i Pinell de Brai (Terra Alta) i Cambrils (Baix 

Camp) i Cubells (2009, I: 379) turnell a Benissanet, Darmós, Faió, Garcia i la Serra d’Almos (Ribera 

d’Ebre). 
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bombolla 7 variants: bombolla: Co, Fa, Ll, Ma, Ms, Mo; bambolla: 

Fi, Vb; butllofa: Gr, Mr, Pb, Pr, Si, Va; botllofa: Be, Ca, 

Ml; batllofa: To; bofolla: Ull; bòfia: Bi, Cp, Gu, Po, Tf 

bony (al cap) 6 variants: bony: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; trumfa: Co, Ms, Mo, 

Pb; trumfo: Bi, Ca, Ma; nyenyo: Ml, Si; nenyo: To, Va; 

túfera: Cp, Gu, Mr
610

 

 

 Algunes de les interferències de l’espanyol recollides són calbo (calb), assentâ’s 

o sentâ’s (seure), pantorrilla (panxa de la cama), arrojar o rojar (vomitar, a la majoria 

de parlars convivint amb la forma catalana), ciego (cec, a Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Pr, Tf, Va, Vb; cego a Ll, Ml), pàrpado (parpelles, a Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, 

Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb), pito (xiulet, a Be, Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Tf, To, Va), muleta (crossa, a Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Ull, Va, Vb), ombro (espatlla, Be, Bi, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, 

Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va –arreu compartit amb muscle), feo (lleig, a Be, Ca, 

Cp, Fi, Ll, Mr, Ms, Ml), sobaco (aixella, a Ms, Pb), paperes (galteres, a Be, Ll, Ms, Ml), 

[]uanete (ull de poll, a Mr, Si) i ve[]iga (bufeta, a Co; ve[j]iga a Bi). 

 Altres mots que s’han recollit en només algunes localitats i que no consten en les 

llistes anteriors són els noms dels dits de la mà: 

 

 gros:   gros: a tots els pobles 

 índex:    índex: Co, Ll, Ml, Pb, Va 

 mig:   del cor: Cp, Fa, Ll, Ma, Pb, Si; del mig: a tots els pobles  

 anular:  de l’anell: Co, Fa, Ll, Ml, Mo, Va 

 petit:   petit: a tots els pobles 

 

 En canvi, el nom dels dits en castellà (pulgar, índice, medio, anular, menyique) 

són coneguts en tots els parlars, ja que els informants els van aprendre a l’escola de la 

postguerra en espanyol. 

Algunes de les solucions recollides en aquesta tesi, no coincideixen amb la 

informació recollida per a la confecció de l’ALDC: 

 
   ALDC     ALPri 

fer un petó  besar (Mr, Tf; m. 3)   fer un petó (Mr, Tf) 

l’úvula   gargamelló (Mr; m. 62)  campaneta (Mr; m. 4/362) 

la palma de la mà pla de la mà (Ma; m. 101)  palma de la mà (Ma; m. 4/370) 

   pla de la mà (Mr; m. 101)  palmell de la mà (Mr; m. 4/370) 

   pomell de la mà (Tf; m. 101)  palmell de la mà (Tf; m. 4/370) 
singlot   aixinglot (Ma; m. 129)   ansinglot (Ma; m. 4/382) 

   sanglot (Mr; m. 129)   singlot (Mr; m. 4/382) 

garrell   garrut (Ma, Tf; m. 155)  enxarrancat (Ma, Tf; m. 4/394) 

   garrut (Mr; m. 155)   garrell (Mr; m. 4/394) 
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 El mot túfera també és recollit per Cubells (2009, I: 380) a la Serra d’Almos i Darmós (Ribera 

d’Ebre). 
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4.1.11 La casa 

 
torreta: torreta: a tots els parlars; parra: Ms, Ml (mapa 4/419) 

canal: canal: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; canalera: Fa, Mr, Ms, Tf 

(mapa 4/420) 

canalera: canalera: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; canalot: Cp, Fi, Ll, Ma, Ms 

(mapa 4/421) 

canalot: canalot: Be, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Mo, Po, Pr, Tf, 

To, Ull, Va, Vb; canaló: Pb; canal: Bi, Ca, Ma; canalera: 

Cp, Gu, Po; gàrgola: Ml (mapa 4/422) 

façana: façana: Be, Bi, Fa, Gr, Ll, Ma, Ml, Pr, Tf, To, Ull, Va; 

fatxada: Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Si, 

To, Vb (mapa 4/423) 

mestressa: mestressa: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; ama: Bi, Cp, Co, 

Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, Ull, Vb (mapa 4/424) 

minyona: minyona: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Pr, 

Si, To, Ull, Va, Vb; criada: Bi, Co, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Po, 

Pr, Si, Tf, Vb (mapa 4/425) 

carener: carena: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Tf, To, Ull, Va, Vb; carener: Co, Po, Pr, Si; cavallet: 

Bi, Ma (mapa 4/426) 

sutja: la sutja: Be, Ca, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

To, Va, Vb; lo sutge: Co, Ull; estalzí: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, 

Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, Tf (mapa 4/427) 

netejar la fumera:
611

 llimpiar la fumera: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Vb, Va; netejar la fumera: 

Fa, Gr, Po, Pr, To; escurar la fumera: Si, Tf, Ull, Va 

(mapa 4/428) 

esgolfa: esgorfa: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; esgolfa: Ms, Ml, Mo, Pr, 

Si, To; engorfa: Ma, Ull (mapa 1/118) 

rafal: rafal: Fa, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To –r[e]fal a Co, Tf; rafalc: 

Fi; cobert: Gu –c[u]bert a Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va, Vb (mapa 4/429) 

clivell (a la paret): crivell: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Si, Ull, 

Va, Vb; clivell: Cp, Gu, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To; badat: 

Bi, Ca, Fi, Vb (mapa 4/430) 

galleda: galleta: a tots els pobles; ferrada: Co, Fa, Ms, Pb, Pr, Tf, 

Va, Vb (mapa 4/431) 

                                                 
611

 A la majoria de pobles del Priorat, antigament, aquesta operació es feia lligant a una corda una argilaga 

o un coscoll (arbustos molt punxeguts) que anava des de la sortida de la fumera fins a baix al foc a terra. 

Es necessitaven dues persones, una a dalt i una baix per anar estirant amunt i avall la corda perquè 

l’argilaga anés rascant la sutja enganxada a la fumera i la fes caure al foc a terra. Aquesta acció de netejar 

la fumera la feien els mateixos propietaris de la casa, a Ulldemolins, però, es va recollir el mot escurador, 

que designava la persona que es dedicava a fer aquesta feina. 
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gatonera: gatonera: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; gatera: Be, Ll, Ml; 

botera: Bi (mapa 4/432) 

picaporta: picador: Co, Mo, Si, Ull, Va; picaport: Be, Gu, Ms, Ml; 

picaporta: Fa, Pr, Tf; picaportes: Cp, Mr, Pb, Po, To; 

balda: Bi, Ca, Fi, Gr, Ll, Ma, Va, Vb (mapa 4/433) 

trucar (a la porta): trucar: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; picar: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Mr, Ma, Ms, Pb, Po 

(mapa 4/434) 

biga mestra: biga mestra: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; biga 

travessera: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf; 

biga llomera: Bi, Ma (mapa 4/435) 

cairat: cabiró: Co, Si, Ull; cairat: a la resta de pobles (mapa 

4/436) 

gaiata: gaiata: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Mr, Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; guiata: Fi, Gu, Ll, Ms, Ml; gaiato: Bi, Ma, 

Pb, Po; guiato: Ca  (mapa 4/437) 

escaló: escaló: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Pr, Tf, Va, Vb; esgraó: Co, Fa, Gr, Ml, Po; graó: Si, 

Ull; esglaó: Be; esglauó: To (mapa 4/438) 

perxe: porxo: Po, Pr, Tf; perxe: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, 

Vb (mapa 4/439) 

finestró: finestró: Bi, Ca, Fa, Fi, Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Pr, Si, To, Va; 

porticó: Be, Cp, Co, Gr, Gu, Ma, Ml, Po, Tf, Ull, Vb 

(mapa 4/440) 

foc a terra: lo foc a terra: Be, Co, Fa, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Ull, 

Va; lo foc: Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Po, Tf, To, Vb 

(mapa 4/441) 

ventall: ventall: Ca, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Pb, Po, Si, To, Va, Vb; 

bufador: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Mr, Ml, Mo, Pr, Tf, Ull 

(mapa 4/442)   

ventar el foc: bufar: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Mr, Ml, Mo, Pr, Si, Tf, Ull; 

ventar: Ca, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Pb, Po, Si, To, Va, Vb 

(mapa 4/443) 

atiar el foc: escalivar: Ca, Ll, Ma, Pb, Si, Ull, Va; atiar: Bi, Fa, Fi, Gr, 

Mr, Ml, Pr; escarbotar: Mo, Po, To, Vb; esparpillar: Be, 

Cp; avivar: Co, Gu, Ms, Tf (mapa 4/444) 

estella (de fusta): estella: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; esdella: Cp, Gu, Ms; 

aresta: Ca, Fa, Mr, To, Va (mapa 4/445) 

piló (de tallar la carn): soc: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ma, Ml, Mo, Pr, Tf, Va, Vb; 

piló: Co, Fa, Pb, Po, Si, To, Ull; tallador: Gr, Ll, Mr, Ms 

(mapa 4/446) 

flama: flama: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Si, Tf, 

Vb; flam: Cp, Fa, Mo, Po, Pr, To, Ull, Va; gala: Ca, Ms 

(mapa 4/447) 
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trespeus:
612

 trespeus: Bi, Ca, Cp, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Pb, Po, Si, To, 

Ull, Va; mossa: Be, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Mo, Pr, Tf, Vb 

(mapa 4/448) 

molls: molls: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; ferros: Bi, Ca, Ma (mapa 

4/449) 

safata: safata: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va; sofata: Vb; bande[]a: 

Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, 

Tf, Ull, Va, Vb (mapa 4/450) 

taulell de la cuina: taulell: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Vb; pedrís: Po, Va 

(mapa 4/451) 

vaixella: vaixella: a tots els pobles; va[]illa: Ca, Cp, Fi, Mr, Ma, 

Ms, Mo, Po, Vb (mapa 4/452) 

cullera grossa: cullerot: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va, Vb; cullera grossa: Be, 

Fa, Ms, Pr, Tf, To, Va, Vb (mapa 4/453) 

navalla: nava[]a:
613

 Ca, Co, Fi, Ll, Mr, Ms, Po, Si, Vb; navalla: 

Gu, Ma, Ml; gavinet: Be, Bi, Cp, Fa, Mo, Pr, Tf, Va; 

gavinet de butxaca: Gr, Pb, To, Ull (mapa 4/454) 

ampolla: ampolla: a tots els pobles; botella: Be, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Ms, Mo, Pb, Po, Tf, Ull, Vb (mapa 4/455) 

cassó: cassó: Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Po, Pr, Si, Tf, To, Vb; 

casso: Be, Bi, Ca, Fa, Gu, Ms, Ml, Mo, Pb, Ull, Va (mapa 

4/456) 

escorredora: escorredora: Be, Bi, Ca, Fa, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Pr, 

Tf, Ull; escorradora: Fi, Gr, Mo, Po, Si, To, Vb; 

escorridora: Co; escorredor: Cp, Gu, Va (mapa 4/457) 

càntera: càntir: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Tf, Va, Vb; càntera: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull (mapa 

4/458) 

gargola: cantereta: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ma, Pb, Po, Si, Ull; 

cantireta: Fi, Ll, Ml, Mo, Tf, Vb; gargola: Cp, Gu, Mr, 

Ms, Pr; cantereta gargolera: Va; marraixa: Co, To (mapa 

4/459) 

pitxell: càntir: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull; pitxell: Ca, Fi, Ma, 

Va, Vb; pual: Cp, Fa, Gr, Mr, Ms, Ml, Tf; poal: Be, Gu, 

Ll; selló: Bi (mapa 4/460)  

parar la taula: parar la taula: Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Ms, Ml, Pb, 

Pr, To, Ull, Va; parar taula: Be, Ca, Fi, Ll, Mr, Mo, Po, 

Si, Tf, Vb (mapa 4/461) 

                                                 
612

 El trespeus és un cèrcol de ferro sostingut per tres petges, sota el qual es fa foc i a damunt es col·loca 

l’olla o la paella on s’ha de coure el menjar. En alguns pobles del Priorat, la diferència entre el trespeus i 

la mossa és que la segona té mànec i el primer no. Els pobles que no coneixen el mot trespeus usen el 

substantiu mossa per a designar aquest estri, independentment de si té mànec o no. 
613

 A Be, Gr i Pb també es va recollir la variant navaja però per a referir-se a la que s’utilitza per afeitar-

se. 
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eixugar-se: eixugâ’s: Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; torcâ’s: Cp, Co, Ma, 

Ms, Mo, Tf (mapa 4/462) 

carn d’olla: carn d’olla: Be, Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pr, Tf, Vb; lo 

bullit: Ca, Co, Fa, Gr, Pb, Po, To, Ull, Va; carn del bullit: 

Fi, Mo; carn de bullir: Bi, Ma, Si (mapa 4/463) 

escudella: escudella: Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Ull, Vb; escudella barrejada: Be, Cp, Fi, Tf, To, Va; olla 

barrejada: Ll, Ma, Ms, Ml (mapa 4/464) 

escorregut: escorregut: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; olla escorreguda: Bi, Gr, 

Ma, Ms, Ml (mapa 4/465) 

amanida: amanida: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; amanit: Be, Bi, 

Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Po, Tf, Ull, Va, Vb (mapa 4/466) 

vinagreres: vinagreres: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pr, Tf, Ull, Va, Vb; setrilleres: Co, Gr, Ll, Pb, Po, Si, 

To (mapa 4/467)  

mà de morter: mà de morter: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; maça de morter:
614

 Cp, 

Gu, Ms, Pr, Tf (mapa 4/468)   

galeta: maria: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Po, Pr, Tf, 

Va; galeta: a tots els pobles (mapa 4/469) 

carquinyoli: carquinyoli: Be, Co, Fa, Gu, Mo, Pb, Pr, Si, To, Ull, Va; 

carquinyol: Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, Tf, 

Vb (mapa 4/470) 

(ametlla) garrapinyada: garrapinyada: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ma, Mo, Pb, Po, 

To, Ull, Va, Vb; garrampinyada: Gu, Mr, Ms, Ml, Si, Tf 

grapinyada: Cp, Ll, Pr (mapa 4/471) 

xocolata: lo xocolate: a tots els pobles; la xocolata: Pr; lo xecolate; 

Gu; lo xicolate: Bi, Co (mapa 4/472) 

orelleta:
615

 orelletes: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Po, Pr, Si, 

To, Ull, Va, Vb; orellons: Pb; bunyols: Cp, Fa, Gu, Mr, 

Ms, Ml, Tf (mapa 4/473) 

golafre: golafre: Ca, Mr, Mo, Pb, Po, To; fart: Be, Bi, Fi, Gu, Ll, 

Ma, Ms, Ml, Pr, Ull, Va; golós: Cp, Co, Fa, Gr, Si, Tf, Vb 

(mapa 4/474) 

gras: gros: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ma, Ml, Pr, Si, Tf, To, Ull, 

Va, Vb; gras: Be, Bi, Co, Fa, Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Tf 

(mapa 4/475) 

vàter: vàter: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va –vàtert: Cp, Gr, Gu, To, Vb; lavabo: 

Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, 

Va, Vb; quarto de bany: Co, Mo, Pb, Si, Va; l’excusat: 

Mr, Ml, Pb (mapa 4/476)  

                                                 
614

 També trobem la variant maça de morter a Cambrils (Baix Camp) (Navarro 2012: 381), a les 

comarques valencianes de la Marina Alta i la Marina Baixa (Bertran i Herrero 2011a: 106) i a Miravet i la 

Serra d’Almos (Ribera d’Ebre) (Cubells 2009, I: 392). 
615

 Coca dolça rodona molt prima i cruixent, fregida amb oli. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                369 

 

 

rentamans: rentamans: Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mo, Po, Pr, Tf, 

To, Ull, Va; palanganero: Be, Ca, Cp, Ml, Pb; 

palanganer: Mr, Si, Vb; palancaner: Ma; palancanero: 

Ms; grialer: Ll, Ml (mapa 4/477) 

palangana: palangana: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; palancana: Co, Ll, Ma, Ms, 

Tf; ribella: Co, Pr; griala: Ll, Ml (mapa 4/478) 

dormitori: habitació: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Pr, Tf, Ull, Va, Vb; dormitori: Be, Co, Gr, Ll, 

Ma, Si; quarto (de dormir): Ca, Fi, Ml, Mo, Po, Pr, Tf, 

Ull, Vb (mapa 4/479) 

vànua: vànua: a tots els pobles; colxa: Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Ml, Mo, 

Pb, Si; conxa: Cp, Mr, Ma, Ms, Tf, Ull, Vb (mapa 4/480)   

somni: somni: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, To, Va, Vb; sommi: Fi, Gu, Pr, Tf, Ull, Va; 

sòmmit: Ms (mapa 4/481) 

apaga el llum: apagar el llum: Be, Bi, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Po, 

Pr, Tf, To, Ull; apagar la llum: Ca, Cp, Co, Fi, Ml, Mo, 

Pb, Si, Va, Vb (mapa 4/482)  

desar (la roba a l’armari) desar: a tots els pobles; guardar: Bi, Gr, To, Ull (mapa 

4/483) 

penja-robes: penja-robes: Be, Ca, Co, Fi, Ll, Ms, Mo, Pb, Tf, Ull, Va, 

Vb; penjador: Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ma, Ml, Po, Pr, 

Si, To (mapa 4/484) 

bres: bres: a tots els pobles; bressol: Gu, Ml, Po, To, Va, Vb 

(mapa 4/485) 

llitet: llitet: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; llit de baranes: Fa, Po; 

cuna: Si, Ull, Vb (mapa 4/486) 

bressar: bressar: Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Tf, To, 

Va; abressar: Be, Cp, Mr, Ms, Si; anbressar: Pr; gronxar: 

Bi, Ull, Vb; arronsar: Gu, Po, Pr (mapa 4/487) 

canelobre: candelabro: Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, Va, Vb; candelero: Ca, Fi, Mr, Pr, 

Tf (mapa 4/488) 

ble: ble: Be, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; metxa: Bi, Ca, Cp, Gu, Mr, Ma, Ms (mapa 

4/489) 

llum de ganxo: llum d’oli: Be, Bi, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, Ull, Va; llum de ganxo: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gu, 

Mr, Ma, Mo, To, Ull, Vb (mapa 4/490) 

escombra: escombra: a tots els parlars; granera: Bi, Ca, Fi, Gu, Ma, 

Ms, Ml (mapa 4/491) 

escombrar: escombrar: a tots els parlars; (a)granar: Bi, Ca, Fi, Gu, 

Ma, Ms, Ml (mapa 4/491) 

regar el carrer: regar el carrer: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; arruixar el 

carrer: Bi, Ca, Ma (mapa 4/492) 
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drap de cuina: drap de cunya: a tots els pobles; capçana: Be, Ca, Cp, Co, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; capçal: Bi, Ma (mapa 4/493)   

torcar la pols: treure la pols: Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; torcar la pols: Be, Bi, 

Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Si, Tf, To (mapa 4/494) 

safareig:
616

 safreig: Be, Ca, Cp, Co, Fi, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; safareig: Bi, 

Ma; rentador:
617

 Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ma, Ms, Pb, Si, 

To, Ull, Vb (mapa 4/495) 

escórrer: escórrer: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull; retòrcer: Bi, Ll, Ma, Mo; tòrcer: 

Cp, Pr, Tf, Va, Vb (mapa 4/496) 

fer bugada: fer bugada: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; passar bugada: Ma, 

Ms, Ull (mapa 4/497) 

xotxo: llord: Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Tf, 

Va, Vb; dixat: Be, Bi, Gr, Ms, Ml, Po; xotxo: Cp, Gr, Gu, 

Mr, Pr, Tf; norris: Co, Si, To, Ull, Vb (mapa 4/498) 

cosidor: cosidor: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, Ull, Vb; capsa de cosir: Mr, 

Pb, Po, Pr, Va (mapa 4/499) 

esguinzar:
618

 estripar: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, To, Va, Vb; esguinzar: Be, Co, Mr, Ms, Ml, Tf 

(mapa 4/500) 

ou (de surgir): ou de fusta: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Mo, Po, To, Ull, Vb; ou de cosir: Ms, Pb, Pr, 

Si, Tf, Va (mapa 4/501) 

estisores: estisores: a tots els pobles; tisores: Ca, Cp, Co, Gr, Mr, 

Ml, Pb, Po, Ull (mapa 1/154) 

post: post: Be, Bi, Gr, Gu, Ll, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Si, To, Ull, 

Va; post de planxar: Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ma, Mr, Pb, Tf, 

Vb (mapa 4/502) 

guardiola: guardiola: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ml, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; vidriola: Be, Fa, Ms, 

Mo, Tf (mapa 4/503) 

estalviar: estuviar: Be, Cp, Co, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, 

Ull, Va, Vb; estoviar: Bi, Fi, Si; estalviar: Ca, Fa, Gr, Ll, 

Ms, Ml (mapa 1/100) 

agarrat: agarrat: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Mr, Ma, Ms, Ml, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Va, Vb; guino: Fa, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf;  ganso: Bi, Ull (mapa 4/504) 

renyar: barallar: Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, 

Pr, Si, To, Va, Vb; abarallar: Bi, Ma; reptar: Cp, Fi, Mr, 

Ms, Ml, Po, Va; dir coses: Cp, Fa, Gu, Ms, Po, Pr, Tf, To, 

Ull; runar: Bi, Ma (mapa 4/505) 

 
                                                 
616

 També es rentava a les basses o al riu. 
617

 Els pobles on s’ha recollit la variant rentador també coneixen la forma safreig però no la usen. 
618

 A Bi, Gr, Mo, Pb, To, Va, Vb també es va recollir el mot esqueixar. 
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Llista de noms comuns 
  

 casa    fum    panera 

 balcó    terrat
619

   escala 

 barana    biga    finestra 

 paret    brancal   vidre 

 paret mitjanera
620

  llindar    misto 

 envà    golfo    espurna  

 amo    frontissa   apagar 

 teulada
621

   pany    llenya
622

 

 teula    clau    buscall 

 barbacana   garrafa   feix 

 fumera    cistell    tronc 

 brasa    tupí    taca 

 braser    ribell    melindro 

 cendra    rajola    neula 

 graella    beure a galet   confit 

 carn a la brasa  taula    peladilla 

 balancí   cadira    torró 

 mossa    respaldo   enseginada
623

 

 pala (del foc)   calaixera   sucre (masc.) 

 agafar    bufet    llauna 

 caldera   cortina    pica (de rentar plats) 

 paella    estovalles   aixeta 

 cuina
624

   tovalló    aigua 

 tamboret   esmorzar   fregall 

 fregir    dinar    esbandir 

 espàtua   sopar    eixugar 

 forquilla   ressopó   rebost 

 cullera    postres
625

   celler 

 cutxeron   saler    comuna 

 fulla (de la navalla)
626

  mandonguilla   mirall 

 porró    pilota
627

   pinta 

 trago
628

   sopa    penjador 

 embut    caldo
629

   tovallola 

 plat    bullir    banyera 

 plat fondo   arròs a la cassola
630

  gerro 

                                                 
619

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (t[a]rrat/t[e]rrat) cf. l’apartat 1.2.2 del 

capítol de Fonètica. 
620

 A Falset també s’ha recollit la variant paret mitgera. 
621

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (t[a]ulada) cf. l’apartat 1.2.2 del capítol de 

Fonètica. 
622

 Conversant sobre quina és la millor llenya per a fer foc, recullo d’una informant de la Torre de 

Fontaubella la següent fórmula rimada: Llenya d’ametller i d’auliver, llenya de cavaller. 
623

 Coca pastada amb sagí o mantega. 
624

 Per a més informació sobre la palatalització de l’alveolar nasal (cu[jn]a/cu[]a) cf. l’apartat 1.3.5.1 

del capítol de Fonètica. 
625

 Per a més informació sobre el gènere d’aquest mot cf. l’apartat 2.1.1.1 del capítol de Morfologia. 
626

 A Gr, Mr i Pr també es va recollir la forma tall (lo tall de la navalla). 
627

 Massa de carn capolada de forma esfèrica o rodonenca que es posa al caldo. 
628

 Tirada curta de vi, d’aigua o d’un altre líquid que es beu. 
629

 A Mo, Ull i Vb del caldo resultant de bullir les butifarres se’n diu brou. 
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 gerro d’aigua   arròs (masc.)
631

  llit 

 plat pla   canaló    coixí 

 got    ou ferrat   coixinera 

 glop    ou dur
632

   manta 

 copa    truita    cobrellit 

 tassa    croqueta   tindre son 

 remenar (el cafè)  fideus a la cassola
633

  somniar 

 cassola   setrill    armari 

 olla    vinagre   plegar (la roba) 

 plàtera    morter    tocador 

 llençol
634

   canut de posar les agulles fil 

 gira del llençol  buixet    cosir 

 matalàs
635

   agulla (de fer mitja)  planxa 

 tauleta de nit   rentar    raspall
636

 

 orinal
637

   estendre (la roba)  cèntims 

 espelma   agulla (d’estendre la roba) moneda 

 espalmatòria   sabó    deure 

 llum de carburo  pala (de picar la roba)
638

 emprar 

 brossa, bassura  esbandir   malgastador 

 brossaire   le[]ía, lleixiu   embafat
639

 

 drapaire   cossi    judici 

 fer mitja   brut    jutjat 

 fer ganxet   un pedaç   jutjar 

 fer punta de coixí  repassar la roba  jutge 

 cabdell    agulla (de cosir)  defensar, defendre
640

 

                                                                                                                                               
630

 A tots els pobles també s’ha recollit el mot paella d’arròs, aquest però, és un plat que no és propi del 

territori i s’ha introduït darrerament. És un arròs fet sovint amb peix i poc caldós. L’arròs a la cassola, en 

canvi, és un plat propi del Priorat que s’ha fet des d’antic. Es feia a la cassola, sovint amb conill o tocino, 

i quedava més caldós. 
631

 Per a més informació sobre el gènere d’arròs cf. apartat 2.1.1.1 del capítol de Morfologia. 
632

 Per a més informació sobre l’articulació de la bategant en posició final absoluta cf. l’apartat 1.3.2.4 del 

capítol de Fonètica. 
633

 A tots els pobles també s’ha recollit el mot valencià fideuà, aquest però, és un plat que no és propi del 

territori i s’ha introduït darrerament. Els fideus a la cassola, en canvi, és un plat propi del Priorat que s’ha 

fet des d’antic. Es feien a la cassola, sovint amb costella de tocino, i quedaven més caldosos. 
634

 Per a més informació sobre l’obertura de la vocal pretònica (ll[a]nçol) cf. l’apartat 1.2.2 del capítol de 

Fonètica. 
635

 La localitat prioratina de Margalef, que majoritàriament s’articula Margale[f] a tots els pobles, 

puntualment a Bi, Ca, Mo, Ull i Vb la labiodental fricativa sorda [f] és articulada bilabial oclusiva sorda 

[p] –Margale[p]. La variació fonètica d’aquest arabisme es podria relacionar amb la de l’arabisme 

matalap (matalàs) que el DCVB (VII: 296) recull en tortosí i valencià. Cubells recull la forma matalap a 

Miravet i a Rasquera (2009, I: 399) i Navarro l’enregistra a la majoria de pobles de la Terra Alta (1996, I: 

253). Beltran (1997: 61) i Beltran i Garcia (1994: 114) recullen la forma matalaf a Benissa i Pedreguer, 

respectivament, i afegeixen que “front a la forma matalap, que és la més general en valencià (a la nostra 

comarca únicament a la Vall de Gallinera), la zona compresa entre la Safor i la Marina Baixa mantenen la 

-f en posició final, com molt bé diu el Dcor.: «Segons J.G.M. es diu així (‘matalap’) a quasi tot el País, 

tret d’una zona que, des de la comarca de Gandia, s’estén a tota la vall de Pego i àdhuc cap a la Marina». 

Al Baix Vinalopó també es diu matalaf a Crevillent.” 
636

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal pretònica (r[e]spall) cf. l’apartat 1.4.6.1 del 

capítol de Fonètica. 
637

 Un informant de la Bisbal de Falset recorda que antigament també se’n deia bací. 
638

 A Capçanes també s’ha recollit el mot picador. 
639

 Plaza (1996: 248) i Recasens (1985: 232) també recullen embafat a la Conca de Barberà i al Camp de 

Tarragona, respectivament. 
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 madeixa
641

   agulla de cap   capsa 

 fê’s una carrera   coixinet de les agulles caixa 

 surgir    didal    doble (gruixut) 

lleixa (de la fumera)  lo banc del foc
642

  trencar-se (un got) 

les deu hores  atipâ’s, afartâ’s
643

 

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 estalvis/estauvis

644
    panellet/panillet

645
 

 menjador/minjador
646

    sonyer/sunyer
647

 

 ferroll/forroll
648

    màrfega/màrfiga/aumàrfiga
649

 

 ganivet/gavinet
650

    allioli/alliuoli
651

 

 berenar/brenar
652

 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 
 Bres i bressar (bressol, bressolar) són variants compartides amb el català 

occidental i també amb el balear i el tarragoní (Navarro 1996, I: 252). A Gu, Ml, Po, To, 

Va, Vb també es va recollir la forma oriental bressol i com a sinònims de bressar, en 

alguns parlars de la comarca també es va recollir arronsar a Gu, Po, Pr, gronxar a Bi, 

Ull, Vb, i algunes variants fonètiques de la forma bressar; abressar a Cp, Be, Mr, Ms, 

Si, i ambressar a Pr. Una altra forma occidental recollida al Priorat és lo foc (la llar; 

també en tarragoní. A Be, Co, Fa, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Ull, Va es va recollir lo 

foc a terra). 

 A la comarca, per designar la substància negra que prové de la combustió 

incompleta de les matèries orgàniques i que es diposita en les parets interiors de les 

fumeres, s’usen dues formes; la variant occidental estalzí a Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Tf; i les variants més orientals sutja/sutge a la resta de parlars del 

                                                                                                                                               
640

 Per a més informació sobre la distribució per localitats dels infinitius defensar i defendre cf. apartat 

2.2.1 del capítol de Morfologia verbal. 
641

 Per a més informació sobre l’articulació de la vocal tònica cf. l’apartat 1.1.1 del capítol de Fonètica. A 

Mo, Pb, Pr i Ull també es va recollir el mot troca. 
642

 A Bi, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, Ull, Va, s’ha recollit lo banc, sense el 

sintagma preposicional. 
643

 A tots els parlars s’han recollit les formes atipâ’s –que correspon a un registre formal– i afartâ’s –

usada en un registre informal. 
644

 Per a més informació sobre la vocalització de /l/ en sílaba trabada (estauvis) cf. els apartats 1.3.2.2 del 

capítol de Fonètica. 
645

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal pretònica cf. l’apartat 1.2.5 del capítol de 

Fonètica. 
646

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal pretònica cf. l’apartat 1.2.5 del capítol de 

Fonètica. 
647

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal pretònica i la palatalització de /n/ cf. l’apartat 

1.3.5.1 del capítol de Fonètica. 
648

 Per a més informació sobre dissimilacions cf. l’apartat 1.4.6 del capítol de Fonètica. 
649

 Tela farcida de palla (a la majoria de pobles palla de panolla) per a servir de matalàs. Per a més 

informació sobre les variants recollides cf. l’apartat 1.2.5 del capítol de Fonètica. 
650

 Per a més informació sobre metàtesis cf. l’apartat 1.4.5 del capítol de Fonètica. 
651

 Per a més informació sobre la semiconsonant antihiàtica del mot alliuoli cf. l’apartat 1.4.2.1 del capítol 

de Fonètica. 
652

 Per a més informació sobre el tractament de la /a/ i la /e/ pretòniques en contacte amb una alveolar 

bategant // cf. l’apartat 1.2.4 del capítol de Fonètica. 
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Priorat. A totes les localitats s’ha recollit la forma femenina ‒la sutja‒, excepte a 

Cornudella i Ulldemolins on s’ha recollit la forma masculina ‒lo sutge.
653

 

 Amb l’aglutinació inicial i el canvi de la lateral alveolar en síl·laba travada, el 

mot esgorfa ‒i les seves variants esgolfa (Ms, Ml, Mo, Si, To) i engorfa (Ma, Ull)‒ es 

distancia formalment de la solució oriental golfa. Aquestes variants (esgorfa, esgolfa, 

engorfa) també apareixen al Baix Camp (Recasens 1985: 196), la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 388), la Terra Alta (Navarro 1996, I: 247) i la Conca de Barberà (Plaza 

1996: 255). 

 Segurament, en èpoques no gaire reculades, el mot espill devia ocupar una 

extensió bastant més gran al Priorat. Actualment, la forma pròpia del català oriental 

mirall és la utilitzada arreu de la comarca. Tanmateix, es va recollir espill, també a Bi, 

Ca, Ll, Ma, Ml, on els informants expliquen que aquesta era una forma que utilitzava la 

gent abans. Malgrat que els informants de Gratallops asseguren que no recorden haver 

sentit mai la variant espill, coneixen el mot perquè una partida del terme s’anomena Lo 

Camp dels Espills. En el seu treball sobre els parlars del Priorat, Navarro (2000a: 41), a 

més a més dels pobles esmentats abans, també recull espill a Fi, Gr, Ll, Mr, Mo, Vb.
654

 

  Un cas semblant el tenim en els mots granera i escombra. A totes les localitats 

de la comarca s’ha recollit la forma oriental escombra. Només a Bi, Ca, Fi, Gu, Ma, Ms, 

Ml, escombra comparteix ús amb la variant occidental granera. A Be, Cp, Gr, Ll, Mr, 

Mo, To, Ull, Vb, el mot granera és recordat pels informants com una paraula que deia 

abans la gent gran. Els informants de Margalef expliquen que el mot granera té el seu 

origen en el fet que era l’estri que servia per treure el gra a les eres. Al Lloar relacionen 

el mot antic granera amb les escombres d’abans, fetes amb una canya (per mànec) i de 

palma. L’any 2000, Pere Navarro (2000a: 41) encara recollia exclusivament granera al 

Masroig, on avui el mot antic ja comparteix ús amb el modern escombra. També recull 

granera a Pb, Po i Va, on actualment ja només s’ha enregistrat la forma escombra.
655

 El 

substantiu granera, doncs, ha estat desplaçat per escombra, però el verb agranar es 

resisteix a ser substituït i encara es recull a Bi, Ca, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml (sempre 

compartint ús amb escombrar). Navarro (2000a: 41) va recollir, a Capçanes i els 

Guiamets, unes reflexions sobre aquests dos mots d’uns informants que asseveraven que 

als seus pobles “s’agrana amb l’escombra”. A la comarca veïna de la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 394) els mots granera i agranar gaudeixen de més vitalitat que al 

Priorat, malgrat que també es troben en un procés de substitució a favor de les variants 

orientals.
656

 

                                                 
653

 També trobem la forma estalzí a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 397), la Terra Alta (Navarro 1996, 

I: 248) i a Vandellòs, Pratdip i l’Hospitalet (Baix Camp) (Recasens 1985: 198). A la resta del Camp de 

Tarragona i a la Conca de Barberà (1996: 313) es recull la forma sutge. 
654

 L’ALDC (II, mapa 262), que enquesta Margalef, Marçà i la Torre de Fontaubella, també hi assenyala, 

només, la forma mirall. Recasens (1985: 197) recull espill a Pratdip i Vandellòs (Baix Camp) i mirall a la 

resta del Camp de Tarragona, mentre que Navarro (1996, I: 252) recull espill a tots els parlars de la Terra 

Alta. A la Ribera d’Ebre, Cubells (2009, I: 398) també recull la forma occidental espill, malgrat que, a la 

majoria de pobles, observa un procés de substitució a favor de la variant oriental mirall. 
655

 A Margalef, Marçà i la Torre de Fontaubella, l’ALDC (II, mapa 432), també hi assenyala, només, la 

forma escombra. Recasens (1985: 207) recull granera a Pratdip i Colldejou (Baix Camp), mentre que a 

Alforja, Montbrió, Mont-roig, Prades i Vandellòs (Baix Camp) comenta que “ens han recordat que la 

forma granera era ben viva al temps del avis”. Navarro (1996, I: 252) recull granera i agranar a tots els 

pobles de la Terra Alta. 
656

 Olga Cubells (2009, I: 394 i 398) comenta que la variant tradicional en l’occidental granera està sent 

substituïda per la forma oriental escombra però el manteniment o el canvi no es troba en el mateix grau en 

tots els parlars. Alguns conserven encara les formes occidentals amb prou rendiment. A la Palma i la 

Torre de l’Espanyol ja han substituït totalment la forma granera per escombra i a Darmós i Garcia es 

troben en un procés avançat de canvi (les quatre són localitats limítrofes amb la comarca del Priorat). A la 
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 Algunes de les variants pròpies del nord-occidental recollides a la comarca són 

balda (Bi, Ca, Fi, Gr, Ll, Ma, Va, Vb per referir-se al picaport; a la resta de parlars s’usa 

picaportes ‒Cp, Mr, Pb, Po, To‒, picaporta ‒ Fa, Pr, Tf ‒, picaport ‒Be, Gu, Ms, Ml‒ i 

picador ‒ Co, Mo, Si, Ull, Va ‒), llomera (biga mestra, només dit així a la Bisbal i 

Margalef; a la resta la forma més estesa és la tortosina travessera ‒ Be, Ca, Cp, Fa, Fi, 

Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf‒ i biga mestra a Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb),
657

 

bufador (a Be, Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Mr, Ml, Mo, Pr, Tf, Ull; ventall a la resta de parlars), 

botera (a la Bisbal de Falset; a Be, Ll, Ml gatera, que seria la forma més pròpia del 

valencià; i a la resta de parlars gatonera).
658

 

 El mot galleda presenta la variant galleta
659

 –amb dental sorda– a tot el Priorat, 

llevat de Co, Fa, Ms, Pb, Pr, Tf, Va, Vb on també es va recollir ferrada.
660

 La variant 

galleta és la forma pròpia dels parlars nord-occidentals (DCVB, VI: 149). Si es 

comparen els resultats obtinguts per Navarro (2000a: 41), que només va recollir el mot 

ferrada a Cornudella, el Masroig i Poboleda, s’observa el fet que el mot tarragoní 

ferrada s’està introduint ens els parlars de la comarca.
661

 

 A totes les localitats del Priorat s’ha recollit el mot perxe (< PŎRTICU), excepte a 

Pradell de la Teixeta on s’ha recollit la variant porxo, que conserva la velar tònica –a 

Porrera i la Torre de Fontaubella comparteixen ús les dues solucions. Segons Alcover 

(DCVB, VIII: 507) la vocal tònica de la forma porxo “ha estat canviada en e per 

creuament amb PERTĬCA o amb PERGŬLA”. 

 Són mots propis del tarragoní surgir (sargir; a tota la comarca),
662

 fumera 

(conducte que dóna sortida al fum fora de la casa; a tot el Priorat)
663

 i guino, recollit a 

Fa, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, i que també documenta Recasens (1985: 236) a tot el 

Camp de Tarragona.
664

 

                                                                                                                                               
resta de parlars de la Ribera d’Ebre alternen les dues solucions i segons l’autora “les generacions més 

grans mantenen les formes autòctones i les més jóvens les han substituït per les orientals”. 
657

 Cubells (2009, I: 389) també recull llomera a Flix, la Palma i Rasquera (Ribera d’Ebre) i Navarro 

(1996, I: 246) recull el mateix mot a la Pobla de Massaluca, Favara i Maella (Terra Alta). 
658

 El DCVB (VI: 231) situa aquesta variant al Pont de Suert, Senterada, l’Urgellet, Balaguer, Lleida, el 

Pla d’Urgell i Ribera de Sió. 
659

 La variant galleta també la trobem a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 267), a Prades (Baix Camp) 

(Recasens 1985: 121 i 234), a la majoria de pobles de la Terra Alta (Navarro 1996, I: 231) i a gairebé 

totes les localitat de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 389). 
660

 Navarro (2000a: 41), en el seu estudi Aproximació geolingüística als parlars del Priorat, enregistra la 

forma ferrala a la Vilella Baixa. En la realització del treball de camp d’aquesta tesi aquesta variant ja no 

és va recollir. Recasens (1985: 121 i 234) també recull el mot ferrala a Vandellós i l’Hospitalet (Baix 

Camp). 
661

 Recasens (1985: 121 i 234) recull la variant ferrada a la majoria de pobles del Baix Camp i Cubells 

(2009, I: 389) també la recull a Darmós i la Palma (Ribera d’Ebre). 
662

 El mot tarragoní (Recasens 1985: 206) surgir prové del llatí SARCĬRE. Segons Coromines (DECat, VII: 

684), “la -g-, com també la u de la forma moderna surgir, són degudes a l’encreuament amb el fr. i occ. 

surjet i el verb surjeter, surjetà ‘posar un pedaç a una roba sargint-l’hi’ (derivat de jeter, jetà, ‘gitar’), 

ajuntant-s’hi la influència de les formes romàniques de SORGIRE, que si bé en llatí només significava 

‘aixecar-se, sorgir, produir-se’, prengueren també el sentit d’indemnitzar, rescabalar, com consta en la 

llengua dels trobadors”. En el DCVB (IX: 755) s’assenyala que surgir (que recull al Pallars, Igualada, el 

Vendrell i el Camp de Tarragona) és més dialectal que sargir. Navarro (1996, I: 251) i  Cubells (2009, I: 

395) també recullen la forma surgir a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, respectivament. 
663

 Alcover (DCVB, X: 88) recull fumera a Montornès, al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 200), a la 

Conca de Barberà (Plaza 1996: 265) i al Priorat. Cubells (2009, I: 388) recull la mateixa forma a Darmós, 

la Palma, la Serra d’Almos, Tivissa i la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre). 
664

 El mot guino designa una persona poc fiable, esquerpa. 
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 Un terme localitzat en lleidatà és selló, forma únicament recollida a la Bisbal de 

Falset per designar un càntir petit per beure.
665

 A la resta de parlars del Priorat s’han 

recollit les formes pitxell (Ca, Fi, Ma, Va, Vb), càntir (Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull) i 

poal (Be, Gu, Ll; pual a Cp, Fa, Gr, Mr, Ms, Ml, Tf). Un informant de Margalef explica 

un acudit sobre la variant selló del poble veí de la Bisbal de Falset: Aquí a Margalef 

diem pitxell però a la Bisbal diuen silló. Que allavons de la guerra sempre s’ha dit que 

hi va ‘nar un soldat a vere si li volien donar aigua. I la sinyora aquella li diu: “Maria! 

Baixa el silló!”. I el soldat diu: “No s’amoïni que ja beuré dret.” 

 Aquest és un dels camps semàntics que pot il·lustrar la diversitat onomasiològica 

d’alguns mots: 

 

embafat
666

 amb 14 variants: embafat: a tots els parlars; presumit: Bi, 

Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, Pr, Si, Tf, Ull; vanitós: 

Ca, Cp, Ms, Si, Vb; vanidós: Va; xulo: Bi, Fi, Gr, Ll, Ma, 

Mo; tibat: Cp, Ml, To; orgullós: To, Va; fanfarron: Po, 

To; tufat: Fa, Ll; bufat: Bi, Ma; estarrufat: To; cregut: Be; 

pretensiós: Tf; estirat: Cp 

atiar el foc amb 5 variants: escalivar: Ca, Ll, Ma, Pb, Si, Ull, Va; 

atiar: Bi, Fa, Fi, Gr, Mr, Ml, Pr; escarbotar: Mo, Po, To, 

Vb; esparpillar: Be, Cp; avivar: Co, Gu, Ms, Tf 

escaló amb 5 variants: escaló: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, Tf, Va, Vb; graó: Si, Ull; esgraó 

(amb pròtesi sil·làbica): Co, Fa, Gr, Ml, Po; esglaó 

(segons Alcover (DCVB) “de graó prefixat amb es- per 

influència del sinònim escaló”): Be; esglauó (de esglaó 

amb una velar antihiàtica): To 

gargola
667

 amb 5 variants: cantereta: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Ma, Pb, 

Po, Si, Ull; cantireta: Fi, Ll, Ml, Mo, Tf, Vb; gargola: Cp, 

Gu, Mr, Ms, Pr; cantereta gargolera: Va; marraixa: Co, 

To (segons Alcover (DCVB) és un arabisme) 

estalviar amb 4 variants: estuviar:
668

 Be, Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ma, 

Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; estoviar: Bi, Fi, Pb; 

estalviar: Ca, Fa, Gr, Ll, Ms, Ml; ahorrar (castellanisme): 

Be, Ca, Cp, Co, Fi, Ll, Ma, Ml, Po, Pr, Tf  

escorredora amb 4 variants: escorredora: Be, Bi, Ca, Fa, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Pb, Pr, Tf, Ull; escorradora (amb obertura de la 

vocal palatal pretònica): Fi, Gr, Mo, Po, Si, To, Vb; 

                                                 
665

 Alcover (DCVB, IX: 911) recull la variant selló a la Ribagorça, Pallars, Tremp, Balaguer, Urgell, 

Lleida, Segarra, Garrigues, Conca de Barberà i Camp de Tarrragona. El DECat (VII: 755) assenyala que 

“es tracta d’un mot peculiar del català occidental, desconegut, en canvi en els altres dominis de la llengua 

[...] variant selló des dels Pirineus al Montsec i Balaguer, silló d’allí en avall”. La forma selló també es 

recull en algunes localitat de la Conca de Barberà (Plaza 1996: 296 i 311), a Pratdip (Baix Camp) 

(Recasens 1985: 220) i la Palma (Ribera d’Ebre) (Cubells 2009, I: 391). 
666

 A tots els parlars del Priorat s’ha recollit la forma embafat per a designar una persona satisfeta de sí 

mateixa. Tot i així, segons si el registre utilitzat és més o menys formal s’han recollit altres variants per a 

referir-se al mateix. 
667

 Cantereta amb dues anses, coll llarg i prim amb un broc gros al cim i un de petit a la panxa per beure. 

La variant gargola també la trobem a Vandellòs i Mont-roig (Baix Camp) (Recasens 1985: 147 i 201), al 

Pinell de Brai (Terra Alta) (Navarro 1996, I: 249) i a Benissanet, Darmós, Ginestar, Miravet, Rasquera, la 

Serra d’Almos i Tivissa (Ribera d’Ebre) (Cubells 2009, I: 391). 
668

 Per a més informació sobre el tractament dels diftongs àtons cf. apartat 1.2.12 del capítol de Fonètica. 
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escorridora (amb tancament de la vocal palatal pretònica): 

Co; escorredor (amb gènere masculí): Cp, Gu, Va 

 

 A tots els pobles s’ha recollit el verb llimpiar,
669

 alternant amb netejar a Bi, Fa, 

Gr, Gu, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, Pr, Si, To, Ull, Va. Del gran recipient de terrissa, de fusta 

o de metall, de forma troncocònica invertida i amb un forat a la part inferior, que serveix 

per a col·locar-hi la roba i fer la bugada, a la comarca se’n diu cossi. També s’han 

recollit, però, altres mots que serveixen per designar aquest objecte, encara que sovint es 

diferencien del cossi per la mida o el material del que estan fets: panera a Be, Ca, Cp, 

Co, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va; paner a Vb; cubell a Bi, Fa, Ml; 

covi a Ull. Quan s’esquinça qualsevol peça de roba, a Be, Ca, Cp, Mr, Pb, Pr, Ull, Vb 

poden dir fê’s un set i a Ca, Ull, Vb, fê’s un forat. Les agulles de cosir es guardaven al 

canó de les agulles, però també es podien guardar a la capsa de les agulles (Be, Ca, Fi, 

Gu, Ll, Pr, Si, o capseta de les agulles a Cp, Co, Gr, Mr, Mo, Ull, Vb) o a la bosseta de 

les agulles (Bi, Ca, Cp, Ull). La post llarguera damunt la qual es planxa la roba 

s’anomena a tots els parlars post (o post de planxar), a Be, Ca, Cp, Gu, Ma, Ms, Ml, Po, 

Ull, també s’ha recollit el sintagma la fusta de planxar, que segons els informants era 

una peça de fusta sense potes que es col·locava damunt d’una taula per a poder planxar 

la roba i que s’utilitzava antigament, abans que aparagués la post de planxar més 

moderna. D’una persona que té molts cèntims també se’n pot dir que té molts diners 

(Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, Ull, 

Vb), molts quartos (Ca, Co, Fi, Gu, Ma, Ms, Mo, Tf, Va, Vb) o molts calers (Bi, Ma, 

Mo, Pb, Si, Va). A Be, Co, Fa, Gr, Ll, Pb, To també s’ha recollit la forma calderilla. 

 Algunes variants fonètiques recollides han estat gavinet, que segons el DCVB 

(VI: 171), la variant amb metàtesi és general a tot el català occidental i l’Alguer. Per al 

DECat (IV: 338) “la variant alterada per metàtesi és també molt antiga”. En el mot 

vànua (vànova), la bilabial aproximant sonora ha desaparegut, de manera general, 

perquè és absorbida per la vocal labial en contacte. A Fi, Mr, Ms, Mo, una vànua és una 

manta; a la resta de parlars, en canvi, és un cobrellit fi de ganxet, sovint de cotó i 

blanc.
670

 Encara que a totes les localitats del Priorat s’ha recollit el mot vànua, a Bi, Ca, 

Co, Fa, Fi, Ml, Mo, Pb, Si, també s’ha recollit el castellanisme colxa (conxa, amb 

intercanvi de nasal i líquida, a Cp, Mr, Ma, Ms, Tf, Ull, Vb).
671

  

 Els mots canal, canalera i canalot designen tres coses diferents al Priorat. La 

canal és el conducte situat vertical a la paret de la casa que serveix per canalitzar l’aigua 

de la canalera cap al carrer. La canalera és el conducte situat horitzontal a la teulada i 

sovint obert que serveix per canalitzar l’aigua de la teulada cap a la canal. El canalot és 

una sortida d’aigua situada a la teulada que serveix per escupir l’aigua de la teulada 

directament al carrer. Aquestes diferències semàntiques no estan recollides ni al DCVB 

ni al DIEC2. En alguns pobles de la comarca del Priorat, però, trobem polisèmia en 

aquests mots, és a dir, que un mateix mot pot tindre diferents significats. A Be, Ca, Fa, 

                                                 
669

 L’última síl·laba del verb llimpiar, en alguns pobles s’articula com un hiat [impia] (pronunciació 

genuïna), mentre que a la resta ja s’articula com un diftong [impja]. Cubells (2009, I: 397) també recull 

el verb llimpiar a tots els parlars de la Ribera d’Ebre. 
670

 Segons el DCVB (X: 665), vànua és una variant que es troba al Camp de Tarragona, Cardona, el 

Vallès, Barcelona, el Penedès, l’Urgell, Gandesa, Falset, Esterri, Pont de Suert, Bonansa i Tortosa. 

Segons el DECat (IX: 38) “hi ha una trentena d’exemples d’aquesta variant sense -v- en tot el segle XV. 

Força menys sovint, llavors, la forma moderna vànova, però ja n’hi ha dues cites”. 
671

 Aquests canvis consonàntics (colxa per conxa) també els assenyala Recasens (1991: 262, 312, 336) i 

especifica que tenen una motivació de tipus perceptual, d’acord amb el fet que aquestes consonants 

presenten característiques acústiques similars. 
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Fi, Gr, Ml, Mo, Pb, Pr, Tf, To, Vb, es va recollir el mot tortuga (tortugada a Porrera)
672

 

que designa una teula més curta però més corbada i fonda que l’ordinària, i que serveix 

per recollir l’aigua de la teulada i evitar que caigui al carrer. 

 Pel que fa al sintagma la lleixa de la fumera (recollit a Be, Fa, Gr, Ma, Pb, Ull) 

s’ha recollit sense preposició (la lleixa la fumera) a Fi, Ll, Pr, To, Va, Vb. A Cabacés i 

Poboleda s’ha recollit el mateix sintagma sense preposició i sense article (la lleixa 

fumera) –a la resta de localitats s’ha recollit la lleixa, sense el sintagma preposicional. 

Aquesta el·lisió de la preposició es pot relacionar amb el sintagma casa la vila 

(comentat en apartats anteriors) i amb els noms i renoms de casa, on també trobem 

aquest fenomen. En toponímia catalana, l’absència de la preposició de com a partícula 

d’enllaç és una solució habitual (Moreu-Rey 1999: 21).
673

 

 A Cp, Fa, Mo, Po, Pr, To, Ull, Va, s’ha recollit el mot flam amb gènere masculí 

(flama a la resta de pobles) i a Cabacés i el Masroig també s’ha recollit la variant gala, 

que Alcover (DCVB, VI: 24) recull amb el significat de flama a Balaguer, l’Urgell i 

Menorca. A Ll, Mr, Ms, Po, Tf, també s’ha recollit el mot gala, però amb el significat 

de foguera de Sant Joan –que Alcover (DCVB, VI: 24) enregistra a l’Urgell i a la 

Segarra. 

 A tots els parlars del Priorat, de la tija principal, gruixuda i lignificada, d’un 

arbre o d’un arbust se’n diu tronc. A Cabacés i a Cornudella també s’ha recollit la forma 

tió i a Ulldemolins, la variant baga.
674

 Per designar el tronc que es fa cagar per Nadal, la 

distribució de variants i pobles és diferent: lo tronc a Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Ml, Tf; lo tió a Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Ll, Ma, Mo, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; la 

baga a Co, Pb, Po, Si. 

 Del recipient de metall o de terra, dins el qual posen brases per escalfar una 

habitació se’n diu braser a tots els parlars. Quan es va formular aquesta pregunta del 

qüestionari es van obtindre altres respostes com escalfallits
675

 a Be, Ml, Tf (també el 

castellanisme calentallits a Capçanes); ase a Be, Pr;
676

 maridet a Ca, Gu, Ll, Ms, Ml, 

Mo, To, Va;
677

 frare a Gr, To. Un informant de Torroja explica una anècdota sobre 

aquesta mena d’escalfallits que anomenen frare:  

 
Fa molts anys a Torroja va vindre un frare i es va quedar a una casa d’uns 

senyors molt rics. I a la nit, la mestressa li va dir a la minyona: «Ves a passar el 

frare [estri per escalfar] per totes les habitacions». I la minyona tota estranyada 

va anar cap a l’habitació on dormia el frare [persona], el va fer aixecar i el va 

anar fent passar per totes les habitacions. La minyona no sabia que era un frare! 

                                                 
672

 A la resta de localitats aquesta entrada ha quedat en blanc, ja sigui perquè els informants no 

recordaven el nom que se’ls requeria o perquè desconeixien aquest tipus de teula. Navarro (2012: 380) 

també recull el mot tortugada a Cambrils (Baix Camp). 
673

 En el material recollit sobre noms de cases de la Vilella Baixa (Llamas 2011) es poden trobar 

nombrosos exemples del fenomen de la pèrdua de preposició. 
674

 Arbós (2000: 172) recull el mot baga a Fulleda (Les Garrigues), on designa les “rames baixes d’un 

arbre, sobretot dels olivers; normalment usat en plural [...] Potser relacionat, com ens apunta Albert 

Turull, amb obaga (com a conseqüència d’una afèresi), ja que designa la part més obagosa, que rep menys 

sol, de l’arbre.” 
675

 El braser i l’escalfallits són lleugerament diferents. El segon és rodó, petit, amb tapa foradada i mànec, 

mentre que el primer és més gran i sovint no tenia ni tapa ni mànec. 
676

 Alcover (DCVB, II: 60) recull la forma ase amb el significat de “atuell compost d’una cassoleta de 

metall amb fustes aïlladores, que es posa dins el llit per escalfar-lo” a Artesa de Segre, el Penedès, Valls, 

Reus i Mallorca. 
677

 Capseta petita i quadrada de ferro, i antigament de fusta, dins la qual es posaven brases i es col·locava 

sota els peus per a escalfar-los. Les informants dels pobles on s’ha recollit aquest mot expliquen que 

l’usaven sobretot quan anaven a costura perquè no se’ls hi refredessin els peus. 
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  A la comarca del Priorat, però, la manera més usual que tenien d’escalfar el llit 

era amb una rajola calenta, prèviament escalfada al foc a terra, embolicada amb paper 

de diari i un drap i posada a dins del llit per escalfar-lo.  

 De la paleta de metall, normalment foradada o més modernament amb ranures, 

que s’empra a la cuina per girar i treure de la paella les patates fregides o el peix fregit 

se’n diu espàtua a tot el Priorat, mot que no recull del DCVB, però que Navarro (2012: 

373) recull a Cambrils (Baix Camp). A Marçà i la Torre de Fontaubella també es va 

recollir la variant gira-peix. 

 Al Priorat, el cutxeron és una cullera més gran i fonda que les ordinàries de 

menjar, de forma rodona i mànec vertical, destinada a treure l’aliment o altra substància 

líquida de l’olla o caldera i posar-lo als plats. El cullerot (Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, 

Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Va, Vb; cullera grossa a Be, Fa, Ms, Pr, 

Tf, To, Va, Vb) és una cullera més gran que les ordinàries de menjar, de pala còncava i 

ordinàriament oval, destinada a treure l’aliment o altra substància sòlida de l’olla i 

posar-lo als plats. A Cambrils –Baix Camp– (Navarro 2012: 369) fan la mateixa 

distinció que al Priorat entre cutxeron i cullerot. 

 El mot plàtera, que es recull a tots els parlars de la comarca (per referir-se a un 

plat de forma ovalada, generalment més gran que un plat ordinari, per servir el menjar a 

taula) és una forma compartida amb el tortosí, que Alcover (DCVB, VIII: 654) recull a 

Tortosa, el Priorat, el Camp de Tarragona (Recasens 1985: 212) i el Vendrell. Aquesta 

variant també és recollida per Cubells (2009, I: 392) en algunes localitat de la Ribera 

d’Ebre i per Plaza (1996, I: 296) a tota la Conca de Barberà. 

 A Cp, Co, Ma, Ms, Mo, Tf, s’ha recollit el verb torcâ’s (eixugâ’s a la resta de 

parlars) amb el sentit de netejar-se els llavis i la boca quan els tens bruts després de 

menjar o beure.
678

 Amb el sentit de netejar fregant amb un drap o un paper, sobretot per 

treure d’una superfície alguna matèria pastosa o enganxosa, també s’ha recollit el verb 

torcar (la pols) a Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Si, Tf, To (treure la pols a la 

resta de localitats).
679

 

 Les deu hores era una menjada que es feia a mig matí, per allà a les 10, sobretot 

en època de segar blat perquè els pagesos i les pageses matinaven molt i el treball era 

molt feixuc. Al Priorat, però, s’han recollit altres formes per a designar la menjada o 

descans que feien les persones que treballaven al camp: fer (la) beguda a Be, Bi, Ca, 

Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Pr, To, Va, Vb; anar a beure a Cp, Co, Va, Vb; fer 

el cigarro a Gu, Pb; lo pa i all a la Vilella Baixa; fer un mos al Lloar. 

 El plat d’arròs, pasta o llegums, cuits en caldo o aigua amb algun condiment té 

tres noms al Priorat: escudella a Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull, Vb; 

escudella barrejada a Be, Cp, Fi, Tf, To, Va; olla barrejada a Ll, Ma, Ms, Ml. Quan 

d’aquesta mateixa olla barrejada, se’n separa el tall i la verdura i es menja separadament 

el caldo amb la pasta d’una banda i la verdura i el tall d’una altra, a la comarca 

s’anomena escorregut (a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, 

Ull, Va, Vb) i olla escorreguda (a la resta de parlars). 

                                                 
678

 Amb aquest mateix sentit també es recull el verb torcar a Montblanc i Vilanova de Prades (Conca de 

Barberà) (Plaza 1996: 317), Prades, Alforja, Pratdip, Mont-roig, Vandellòs i l’Hospitalet (Baix Camp) 

(Recasens 1985: 223) i a la majoria de localitats de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 392). 
679

 Navarro (1996, I: 251) i Cubells (2009, I: 394) també recullen el verb torcar (la pols) a la Terra Alta i 

algunes localitats de la Ribera d’Ebre, respectivament. 
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 Del plat d’enciam, tomàquet, ceba i altres verdures crues amanides amb oli, sal, 

vinagre, etc., se’n diu amanida. A Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Po, Tf, Ull, Va, Vb 

s’ha recollit la forma masculina amanit, que no apareix al DCVB.
680

  

 Altres plats típics del Priorat que només s’han recollit en alguns parlars 

determinats són: truita amb suc a Be, Co, Pb, To, Ull; patates amb pell, patates a la 

cassola amb castanyes (a l’hivern), patates amb ganyims, faves aufegades a Poboleda; 

patates a la cassola amb bacallà, costella o fesols a la Morera; trumfes de bacó (amb 

pell), sopes escaldades a Torroja; arròs amb conill, truita amb carabassó a la Vilella 

Alta; bacallà, cabrit rebossat, pollastre rostit a Gratallops; conill rostit, cigrons amb ou 

dur o badejo a la Vilella Baixa; sopes d’all a Cabacés; patates amb pell, arròs bullit al 

Lloar; sopa de farina, conill rostit, cassola de tros al Molar; arròs de poll (blanc) al 

Masroig; patates a la cassola als Guiamets; conill rostit, sopa bruta (caldo i tot lo tall 

tallat petit i amb pa) a Capçanes; cassola de tros (amb bacallà, arròs, bajoques...) a la 

Torre de Fontaubella; i molt d’altres menjars que no s’han pogut recollir però que tots 

comparteixen una màxima; “aprofitar tot lo que es tenia”. 

L’americanisme xocolate presenta variació fonètica, pel que fa a l’articulació de 

la vocal pretònica inicial: la forma xecolate, localitzada als Guiamets (juntament amb 

xocolate), és conseqüència d’una dissimilació de la vocal pretònica inicial i en la forma 

xicolate, localitzada a la Bisbal i a Cornudella (juntament amb xocolate) es produeix el 

tancament de la /e/ en [i] provocat per la prepalatal inicial.
681

 

 Altres dolços típics del Priorat que només s’han recollit en algunes localitats 

concretes són: barretet
682

 a Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Si –capseta a Cp, Fi, Gu, Mr i casqueta 

a Va–, cóc ràpid a Be, Cp, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; rosquilles 

a Cp, Fa, Gr, Mr, Ma, Ml, To, Va, Vb; coca a Be, Ll, Ma, Po, Tf; braç de gitano a Cp, 

Ml, To; crema catalana (per Sant Josep) a Pb, Po, Pr; rostes de Santa Teresa a Co, Pr; 

bunyols de vent a Pr, Ull; coraçons a Fi, Ma; menjarblanc (per Setmana Santa) a 

Poboleda; coca en farina i sucre al Masroig; codonyat a Porrera; madalenes, pa de 

pessic a la Vilella Baixa; pastissets a Bellmunt; flam, flors de carabassera rabossades a 

Pradell; qüentos (orelletes planes), orejones (orelletes amb forma de flor) a la Figuera. 

 Les formes brossa i brossaire són generals a tot el Priorat, encara que el 

castellanismes bassura (a tota la comarca) i bassurero (a Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Ull, Va, Vb) comparteixen ús amb les variants pròpies –compartides amb 

el tarragoní. Tal com també observen Plaza (1996: 165) a la Conca i Recasens (1985: 

262) al Camp:  

 
[...] el castellanisme bassura ha estat afavorit per la introducció d’un altre 

castellanisme amb el qual apareix en la majoria de contextos «cubo de la 

bassura». [...] La parella cubo i galleta també són el resultat d’una 

especialització de significats: el primer significa la «galleta de la brossa» i el 

segon té un sentit general. 

 

                                                 
680

 En el DECat (I: 256) s’indica que “avui s’ha estès un amanit, que ja em va cridar l’atenció des de la 

primera tornada a la pàtria 1952-3, amb extensió sobtadament general, tot i que abans només s’havia 

registrat a la Ribagorça, degués propagar-se des d’alguna comarca, segurament per l’afluència de 

refugiats occidentals a la fi de la guerra.” Cubells (2009, I: 392) recull la variant amanit a la Palma 

(Ribera d’Ebre). 
681

 Sobre el gènere d’aquest substantiu, cf. apartat 2.1.1.1.2 del capítol de Morfologia. 
682

 Peça de confiteria que consisteix en certa quanitat de pasta de merenga amb bocins d’ametlles torrades 

posada dins una espècie de capsa de paper que té forma de barret. 
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 A tots els pobles del Priorat s’ha recollit el mot drap de cunya, però també s’ha 

recollit la variant capçana (capçal a la Bisbal i Margalef).
683

 Quan es preguntava sobre 

el mot capçana, una informant de la Torre de Fontaubella va comentar que als habitants 

de la localitat veïna de Capçanes se’ls anomenava en to de burla: A Capçanes, draps 

dolents. També s’ha recollit a tota la comarca el mot drapaire (persona que comercia 

amb els draps vells, amb paperassa i amb altres objectes de rebuig) i a tots els pobles 

s’explica que el drapaire canviava draps vells i recalços (espardenyes velles) per 

taronges. A Capçanes recorden que per un quilo de draps vells et donaven un quilo de 

taronges i per un quilo de recalços, mig quilo de taronges. 

 Per designar una persona “bruta”, “deixada”, al Priorat s’usen 4 variants: llord
684

 

a Be, Bi, Ca, Fa, Fi, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Tf, Va, Vb; dixat a Be, Bi, Gr, Ms, 

Ml, Po; xotxo
685

 a Cp, Gr, Gu, Mr, Pr, Tf; norris
686

 a Co, Si, To, Ull, Vb. La distribució 

per pobles de totes aquestes variants coincideix majoritàriament amb la informació 

recollida per Navarro (2000a: 77) encara que difereixen algunes solucions: 

 
  Navarro (2000a)   ALPri 

brut  llord (Co, Si, To, Ull; m. 46)  norris (Co, Si, To, Ull; m. 4/498) 

  llord (Gr, Pr; m. 46)   xotxo (Gr, Pr; m. 4/498) 

  

 Altres variants recollides són el castellanisme guarro a Be, Ll; l’expressió 

semblar un gitano a Siurana; llordego –[]– a Porrera i l’expressió anar fet un pelinxo 

(els pelinxos eren bocins de roba vella) al Masroig. 

 Un altre significat que presenta una important variació formal és renyar, amb 6 

significants: barallar a Be, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, To, Va, 

Vb; abarallar a Bi, Ma; reptar a Cp, Fi, Mr, Ms, Ml, Po, Va; dir coses a Cp, Fa, Gu, 

Ms, Po, Pr, Tf, To, Ull; runar a Bi, Ma; renyar a tots els parlars. S’ha optat per no 

cartografiar aquesta última variant, ja que només s’usa en un registre formal. La 

distribució per pobles de totes aquestes variants coincideix majoritàriament amb la 

informació recollida per Navarro (2000a: 81) encara que en dos casos difereixen les 

solucions. 

 
   Navarro (2000a)   ALPri 

renyar   renyar (Si; m. 53)   barallar (Si; m. 4/505) 

   dir coses (Po; m. 53)   reptar (Po; m. 4/505) 

 

 En un del seus molts articles, Veny (2001: 20-21) afirma el següent:  

 
A voltes els elements de la naturalesa arriben manipulats o transformats per la 

mà de l’home de manera que es fa difícil ‒o no es veu‒ la relació amb la cosa, 

amb l’ésser originari. [...] Temps enrere, dels nostres pares, avis o besavis 

‒depèn de l’edat del lector‒, per a rentar la roba es feia bugada: la introduïen 

dins el cossi, on havien depositat els cendrers o saquets plens de cendra; amb un 

buidador anaven traient aigua calenta de la caldera i tirant-la dins el cossi, on, 

                                                 
683

 També s’han recollit les formes eixugamans a Ca, Mo, Pb, Tf, Va i drap de clau a Gr, Ml, Pb. Navarro 

(2012: 368) recull el mot capçana a Cambrils (Baix Camp). 
684

 El mot llord també el trobem a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 277), al Camp de Tarrragona 

(Recasens 1985: 206) i a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 395). 
685

 També trobem la variant xotxo al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 243) i a la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 395). 
686

 La forma norris també es troba a la Conca (Plaza 1996: 282), al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 

237) i a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 395). 
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impregnant la cendra, esdevenia lleixiu, que netejava la roba; del cossi sortia a 

través d’un conducte cap a la caldera, i així es repetia l’operació de 

transvasament. Un bon dia, però, el progrés tecnològic va possibilitar la 

fabricació industrial del lleixiu, de manera que es podia anar a comprar a la 

botiga. I en un domini lingüístic com el català, sotmès a altres llengües 

hegemòniques, el producte preparat químicament va arribar amb la llengua 

oficial respectiva: lejia (pronunciat sovint lequia) a l’àrea políticament 

espanyola...  

 

 Tots els informants del Priorat recorden encara com es rentava la roba quan eren 

petits: posaven la roba que havien de rentar en un cossi gran amb aigua calenta i cendra 

de clafolls d’ametlla i la deixaven estovar per fer la roba blanca. Del líquid que 

s’aconseguia fent aquesta operació en deien lleixiu i de l’operació fer bugada/passar 

bugada. Un cop neta la roba, del líquid sobrant en feien sabó moll. A Capçanes i a la 

Vilella Alta, encara recorden que del bri de drap que posaven damunt de la roba amb la 

cendra en deien lo cendrer. En canvi, quan se’ls ha preguntat pel producte químic que 

compren envasat a la botiga el mot que utiltizen és el castellanisme lejía, pels motius 

que més amunt ha exposat Joan Veny. Navarro (1996, I: 252) recull aquesta mateixa 

distinció a la Terra Alta. 

 Algunes interferències lèxiques de l’espanyol que afecten de manera general a 

tota la comarca són cutxeron (cullerot), bassura (brossa), bassurero (escombriaire), 

trago,
687

 misto, caldo (brou)
688

 i respaldo (de la cadira). Malgrat que s’anomena lleixiu 

l’aigua que tenia en dissolució sals alcalines ‒que s’obtenia tractant amb aigua bullent la 

cendra del carbó vegetal o de clafolls d’ametlles‒, el líquid alcalí oxidant emprat 

actualment per fer la bugada ja rep el nom foraster lejía. 

 Altres castellanismes només s’han recollit en alguns parlars determinats: quarto 

(habitació) a Ca, Co, Fi, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; fatxada (façana)
689

 

a Ca, Cp, Co, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Si, To, Vb; bande[]a (plàtera) a Be, 

Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; va[]illa 

(vaixella) a Ca, Cp, Fi, Mr, Ma, Ms, Mo, Po, Vb; casso (cassó) a Be, Bi, Ca, Fa, Gu, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Ull, Va; xispa (guspira) a Be, Co, Gu, Mr, Ma, Tf; gordo (gras) a Ca, 

Co, Fa, Gu, Ll, Po, To, Vb; marrano (xotxo) a Fa, Gu, Ll, Mr, To; derrotxador 

(malgastador) a Be, Ca, Fa, Ma, Ms, Ml, Po, To; despilfarrador (malgastador) a 

Bellmunt; avaro a Ca, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pr, Si, Vb; tacanyo a Be, Bi, Co, Fa, Pb, 

Po; ràcano a Fa, Fi, Ma, Po; cepillo (raspall) a Be, Fi, Ll, Ma; grifo (aixeta) a Ms, Tf; 

bolillo (boixet) a Cp, Ma; tabic (envà) a Margalef; taburet (tamboret) a la Bisbal; 

cacerola (cassola) a Cabacés; vela (espelma) al Masroig; ganxillo (ganxet) a Poboleda. 

 Algunes de les solucions recollides en aquesta tesi, no coincideixen amb la 

informació recollida per a la confecció de l’ALDC:  
    

   ALDC     ALPri 

gatonera  botera (Ma; m. 235)   gatonera (Ma; m. 4/432) 

les golfes  esgorfa (Ma; m. 253)   engorfa (Ma; m. 1/118) 

   esgolfa (Mr; m. 253)   esgorfa (Mr; m. 1/118) 

els graons  esgraó (Tf; m. 255)   escaló (Tf; m. 4/438) 

bressolar  abressar (Tf; m. 266)   bressar (Tf; m. 4/487) 

                                                 
687

 Tot i que el DCVB (X: 423) considerava el mot trago com un “castellanisme inadmissible en bon 

català”, l’IEC l’ha acabat incorporant en el seu diccionari normatiu. 
688

 L’Institut d’Estudis Catalans ha incorporat en el seu diccionari normatiu els castellanismes misto i 

caldo. 
689

 L’Institut d’Estudis Catalans ha incorporat en el seu diccionari normatiu el castellanisme fatxada. 
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   arronsar (Mr; m. 266)   abressar (Mr; m. 4/487) 

ventar el foc  ventar (Tf; m. 291)   bufar (Tf; m. 4/443) 

el piló   piló (Mr; m. 309)   tallador (Mr; m. 4/446) 

la flama  flam (Mr; m. 310)   flama (Mr; m. 4/447) 

la galleda  ferrada (Mr. m. 349)   galleta (Mr; m. 4/431) 

eixugar-se la boca torcâ’s (Mr. m. 376)   eixugâ’s (Mr; m. 4/462) 

  

4.1.12 El vestit  
  

calçons:
690

 calçons: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Mr, Ms, Si, Tf, 

Ull, Va, Vb; calces: Cp, Co, Ll, Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

To (mapa 4/506) 

mantó: manton: Be, Ca, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; mocador: Bi, Cp, Fa, Fi 

(mapa 4/507) 

cotilla: cotilla: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; cosset:
691

 Ca, Co, Ml, Pr, 

Tf, Va (mapa 4/508) 

armilla: armilla: a tots els pobles; gipó: Cp, Ms, Po (mapa 4/509) 

espardenyes: espardenyes: Fa, Gu, Ll, Ma, Ml, Po, Si, To; espardenyes 

de tombs: Ca, Co, Fi, Mo, Pb, Pr, Va; espardenyes de 

pagès: Be, Gr, Mr, Ms, Tf; espardenyes en tombs: Bi, Vb; 

espardenyes envetades: Ull; espardenyes passades: Cp 

(mapa 4/510) 

vestit-jaqueta: vestit-jaqueta: Be, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Pr, 

Si, To, Ull; tra[]e-jaqueta: Bi, Fa, Fi, Ma, Ms, Ml, Po, 

Tf, Va, Vb (mapa 4/511) 

jersei: jersei: Ml, Pb, Tf, To; jersè: Co, Gu, Ma, Mo, Po, Pr, Si, 

Ull, Vb; jersé: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Va 

(mapa 4/512) 

estrenyecaps: estrenyecaps: Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Tf, To, Va, Vb; 

gorro de dormir: Be, Bi, Gr, Ll, Pb, Pr; gorra de dormir: 

Ca, Ml, Ull; còfia: Fa, Si; red: Co, Po; dormidor: Cp 

(mapa 4/513) 

braçalet: polsera: Be, Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Ml, Mo, Si, Tf, To, Va; 

braçalet: Bi, Ca, Cp, Fi, Ll, Mr, Ms, Pb, Po, Pr, To,
692

 Ull, 

Vb (mapa 4/514) 

arracada: arracada: Co, Pb, Pr, Ull –arr[e]cada: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, 

Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, Po, To, Va, Vb; racada: Fa, Pr, 

Si, To –r[e]cada: Gu, Mr, Ma, Ms, Mo, Tf (mapa 4/515) 

                                                 
690

 Peça de vestit femenina que cobria separadament les cames, adaptant-se al seu contorn i en la part 

superior se subjectava a l’entorn de la cintura. Algunes informants expliquen que, sovint, en aquesta peça 

de roba s’hi feia un tall a l’alçada de l’entrecuix perquè les dones poguessin orinar sense necessitat 

d’haver-se de treure els calçons. 
691

 Alcover (DCVB, III: 637) recull el terme cosset amb el significat de cotilla al Camp de Tarragona i al 

Maestrat. 
692

 A Torroja, per a designar l’objecte d’ornament en forma d’anell que es porta a l’extrem inferior de 

l’avantbraç envoltant-lo, s’utilitzen dues variants; braçalet i polsera. L’informant, però, explica que la 

primera forma és la més antiga i que la segona, que és un castellanisme, és la forma més moderna i la que 

s’utilitza més actualment. 
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estripat: estripat: Cp, Co, Gu, Ma, Ms, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull; 

esqueixat: Bi, Gr, Ll, Mo, Po, Va; esguinzat: Be, Ca, Fa, 

Fi, Mr, Vb (mapa 4/516) 

llacet:  pa[]arita: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb; llacet: Be, Bi, Co, Ll, Mr, 

Pb, Si (mapa 4/517) 

cinturó: cinturon: Be, Bi, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, 

To, Ull, Va, Vb; centuron: Ca, Cp, Fi, Ma, Po, Tf; 

cintiron: Si; centiron: Pr (mapa 4/518) 

corretja:  corretja: Bi, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Po, Pr, Si, Tf; 

correig: Be, Ca, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Va, Vb 

(mapa 4/519) 

bolquers: panyals: Be, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Pr, Si, Tf, To, 

Vb; bolquers: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va; paquet: Ca, 

Co, Gr, Ll, Ms, Ml, Ull; llançolets: Tf, Vb; bolquims: Bi, 

Cp (mapa 4/520) 

nuet: nuet: a tots els parlars; nuset: Cp, Co, Ms, Ml, Pb, Po, Si, 

Va, Vb; nu: Be, Bi, Fa, Fi, Gu, Ma, Ml, Mo, Pb, Si, To, 

Ull, Vb (mapa 4/521) 

bonic: bonic: Ca, Cp, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Mo, Po, To, Va, Vb  –

b[u]nic: Bi, Ms, Ml, Pb, Pr, Ull; maco: Be, Co, Fa, Gu, 

Pb, Si, Tf, To (mapa 4/522) 

bamba: bambes: a tot arreu; quets: Pr, Ull (mapa 4/523) 

alvarca: auvarca: Be, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; alvarca: Co, Mo, Si; 

alavarca: Bi, Ca, Ma, Ull (mapa 1/106) 

mocador de cap: mocador: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Po, Ull, Vb; mocador de cap: Bi, Co, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, 

To, Va (mapa 4/524) 

barret: barret: a tots els pobles; sombrero: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, 

Ll, Mr, Ma, Ms, Tf, Ull (mapa 4/525) 

visera: visera: Be, Fa, Gr, Mr, Po, Si, Tf, To, Ull; pala: Bi, Cp, 

Co, Fi, Gu, Ma, Ml; paleta: Ca, Ll, Ms, Mo, Pb, Pr, Va, 

Vb (mapa 4/526)  

gorra de cop: gorra de cop: Be, Fa, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pb, Po, Si, To, 

Va; barret de cop: Fi, Ms, Tf; gorra de caure: Co, Ull; 

barret de caure: Cp, Vb; gorro de caure: Ca; xitxonera: 

Bi, Ma, Pr; gorro de cop: Mr (mapa 4/527)  

roig: vermell: a tots els parlars; roig: Be, Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Pr, Tf, To, Vb (mapa 4/528) 

 

Llista de noms comuns 

  
brusa    guant    descalç 

faldetes
693

   bavero, sopero, pitet  pantalons   

                                                 
693

 El mot faldetes s’ha recollit a tots els pobles de la comarca per a designar les faldilles que portaven 

abans les dones. Aquesta forma, però, va ser considerada pels informats un mot d’abans, i avui ja només 

s’usa la variant moderna faldilla/fandilla. Com comenta Navarro (1996, I: 259) “la moda no només 

desplaça peces de vestir sinó també les paraules que les designaven”. Recasens (1985: 263) també recull 
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manteleta   calça curta   mitjó   

davantal   tirants
694

   sabata    

 camisa    collaret   cordó   

faixa    presumida   lligar (els cordons)  

sostens    samarreta   nus    

calces
695

   calçotets   bota   

 lligacama   gavardina   sandàlies 

 jaqueta   pantalons curts
696

  recalços   

 mitges    camisa    esclops
697

   

biso    màniga   boina/bonya
698

  

pijama
699

   traje
700

    gorra    

camisa de dormir  corbata   botana    

 bata    camal    botâ’s foc   

butxaca   catiusques
701

      

   

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 enagües/enaues

702
    americana/mericana

703
 

 faldilla/fandilla
704

    suéter/suèter 

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 Amb relació al camp semàntic del vestit, el terme catiusques –utilitzat en tots els 

parlars per denominar les botes d’aigua– Navarro (2012: 386) apunta que té el seu 

origen en l’antropònim rus Katiuska.
705

  

 Segons el DCVB (IX: 212), el substantiu plural recalços, usat per designar les 

espardenyes velles en tots els parlars, és compartit amb el tarragoní i el tortosí.  

 La paraula qued –recollida a Pr i Ull– procedeix, a partir d’una metonímia, de 

l’extensió semàntica de la marca d’unes sabates esportives, la qual ha acabat designant 

el terme general. 

                                                                                                                                               
el terme faldetes a algunes localitats occidentals del Baix Camp que “recorden la variant faldetes com a 

antiga o molt antiga”. 
694

 A tots els pobles també es coneix i s’utilitza –amb algunes especificitats que comento a l’anàlisi 

d’aquest camp lèxic– el mot elàstics. 
695

 Peça de roba interior femenina que es porta sota de l’altra roba. 
696

 A Cornudella, el Lloar i Ulldemolins, dels pantalons curts moderns també en poden dir calça curta. 
697

 A Ca, Fi, Ll, Ma, Si la variant esclop comparteix ús amb la forma soc. 
698

 Vegeu l’apartat 1.3.5.1 de Fonètica.  
699

 La prepalatal fricativa sonora [] de pijama s’articula a tots els pobles com a uvular fricativa sorda –

pi[]ama– per interferència de l’espanyol, encara que en moltes localitats també s’ha recollit l’articulació 

pròpia del català –pi[]ama. 
700

 La uvular fricativa sorda [] s’ha incorporat als hàbits articulatoris generals a través del lèxic provinent 

de l’espanyol, en el mot traje, a tots els pobles, s’articula la uvular fricativa sorda –tra[]e. 
701

 A tots els pobles també es coneix i s’utilitza el mot botes d’aigua. 
702

 Per a més informació sobre la pèrdua de la velar en posició intervocàlica cf. apartat 1.3.6.2 del capítol 

de Fonètica. 
703

 Per a més informació sobre el fenomen de l’afèresi cf. apartat 1.4.4 del capítol de Fonètica. 
704

 Per a més informació sobre la confusió entre líquides i nasals alveolars cf. apartat 1.4.6.1 del capítol de 

Fonètica. 
705

 Aquest era, si atenem l’argument de Navarro, el nom de la protagonista d’una sarsuela del compositor 

basc Pablo Solozábal, estrenada als anys trenta del segle XX, titulada Katiuska la mujer rusa. El calçat de 

la protagonista devia recordar les botes d’aigua i d’aquí, a partir d’una sinècdoque, es va popularitzar 

aquest nou significat. 
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 Segurament, en èpoques no gaire reculades, el mot bolquims devia ocupar una 

extensió bastant més gran al Priorat. Encara avui, tots els pobles coneixen aquest terme, 

malgrat que no l’utilitzin (excepte a la Bisbal i Capçanes, on el seu ús encara és vigent).  

Actualment, formes modernes com bolquers o el castellanisme panyals són les més 

utilitzades arreu de la comarca.
706

 

 Arreu de la comarca, el terme nuet designa algú que va despullat; també es va 

recollir nuset a Cp, Co, Ms, Ml, Pb, Po, Si, Va, Vb i nu a Be, Bi, Fa, Fi, Gu, Ma, Ml, 

Mo, Pb, Si, To, Ull, Vb. Nuset seria la forma primera, amb conservació de l’alveolar 

fricativa sonora intervocàlica. A nuet, en canvi, s’ha produït la pèrdua de l’alveolar com  

enci(s)am o ve(s)í. A tots els parlars també s’ha recollit la variant despullat, però s’ha 

optat per no cartografiar-la, ja que només s’usa en un registre formal. 

 Els mots botana (forat que es fa a la roba en caure-li una espurna de foc) i botâ’s 

foc (calar foc a un objecte) són d’ús general a la comarca. Segons el DCVB (II: 616) són 

formes compartides amb el tortosí.
707

 

 La profusió onomasiològica ens ofereix formes del tipus: 

 

gorra de cop
708

 amb 7 variants: gorra de cop, barret de cop, gorra de 

caure, barret de caure, gorro de caure, xitxonera, gorro 

de cop 

espardenyes
709

 amb 6 variants: espardenyes, espardenyes de tombs, 

espardenyes de pagès, espardenyes en tombs, espardenyes 

envetades, espardenyes passades 

estrenyecaps
710

 amb 5 variants: estrenyecaps, gorro de dormir, gorra de 

dormir, còfia, dormidor 

  

 D’altres termes presenten diferents variants fonètiques: 

 

arracades amb 4 variants: arr[a]cades, arr[e]cades –amb tancament 

de la vocal pretònica, r[a]cades –amb afèresi de la vocal 

inicial, arr[]cades –amb neutralització de la vocal 

pretònica a Pr 

cinturó amb 4 variants: cinturon, centuron –amb obertura de la 

vocal pretònica inicial, cintiron –amb assimilació de la 

vocal pretònica medial, centiron –amb assimilació de la 

vocal pretònica medial i posterior obertura de la vocal 

pretònica inical 

 

El mot jersei –enregistrat a Ml, Pb, Tf, To–, pres de l’anglès jersey (DCVB, VI: 

747), pot perdre la semivocal palatal tancada [j]. En els pobles on s’articula sense la 

                                                 
706

 Navarro (1996, I: 257) recull bolquims a la Terra Alta i Cubells (2009, I: 404) a Miravet, Móra la 

Nova, la Serra d’Almos i Tivissa (Ribera d’Ebre). 
707

 També trobem el mot botana a la Terra Alta (Navarro 1996, I: 257), a la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, 

I: 405), a Riudecols, Colldejou, Mont-roig, Pratdip i Vandellòs (Baix Camp) (Recasens 1985: 185). A la 

resta de pobles del Camp de Tarragona (Recasens 1985: 185) i a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 265) 

es recull la variant fuada. 
708

 Gorra que cobria tot el cap feta de palla o de vímets, amb un sortint de secció semicircular tot al 

voltant, que portaven les criatures petites per evitar de fer-se mal al cap si queien o topaven. 
709

 Aquest mot designa una peça de calçat que té la sola de cànem o d’espart i que es subjecta al turmell 

amb vetes o cordons. 
710

 Gorreta de roba blanca que es subjecta amb unes vetes del clatell al front, i que es portava per a 

dormir. 
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semivocal palatal, la vocal tònica pot articular-se palatal semitancada –jersé a Be, Bi, 

Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ms, Va– o palatal semioberta –jersè a Co, Gu, Ma, Mo, Po, Pr, 

Si, Ull, Vb.  

Per a designar el jersei gruixut de llana, al Priorat s’usen tres variants: suèter 

(articulat amb una palatal semioberta) a Cornudella i Siurana; suétert (articulat amb una 

palatal semitancada i amb l’afegiment d’una dental oclusiva sorda [t] final) a Capçanes; 

suéter (articulat amb una palatal semitancada) a la resta de parlars de la comarca. 

Com a especificitats lèxiques, no recollides pels grans treballs lexicogràfics 

catalans, destaquen la forma còfia, a Falset i a Siurana, per fer referència a 

l’estrenyecaps (no apareix aquesta accepció del terme)
711

 i la variant paquet (bolquer; a 

Ca, Co, Gr, Ll, Ms, Ml, Ull).
712

 

Pel que fa al mot cinturó, a tots els pobles del Priorat, comparteix ús amb el 

terme corretja/correig. Les dues paraules designen una banda de cuir, de roba o d’altra 

matèria flexible, destinada a estrènyer la cintura, per tant, són sinònims. Ara bé, els 

parlants tenen la percepció que cinturó és la forma més moderna i la que s’utilitza 

actualment, mentre que corretja/correig és una variant antiga que abans s’utilitzava 

molt més. 

El calçat rústic de cuir que se subjecta al peu amb corretges té tres variants al 

Priorat; alvarca –a Co, Mo, Si– auvarca, amb vocalització de /l/ en síl·laba travada –a 

Be, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms
713

, Ml, Pb, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb– i alavarca, amb 

pròtesi sil·làbica –a Bi, Ca, Ma, Ull. Segons el DCVB (II: 166), l’origen del mot avarca 

és incert, “probablement d’una forma pre-romana *abarka, que es troba representada en 

el basc, en les tres llengües hispàniques i en el sud de França. La relació d’avarca amb 

barca, nom d’embarcació, és improbable per raons fonètiques (la -v- d’avarca) i 

semàntiques (la forma d’aquest calçat)”. Així doncs, per a poder justificar la síl·laba 

inicial /al/ (després /aw/ i /o/) s’ha de recórrer a un ètim hipotètic *AL BARKA, que 

semblaria presentar l’aglutinació de l’article àrab damunt el mot llatí, de la mateixa 

manera com passa amb el mot aumetlla < *AL MIDDULA (Navarro 2012: 51). 

 A tot el Priorat, el mot tirants –que designa una tira de teixit elàstic, parella 

d’una altra d’igual que, fixada als pantalons amb botons o pinces, es passa per damunt 

les espatlles i serveix per a sostenir-los– comparteix ús amb la forma elàstics. Aquesta 

variant és un adjectiu substantivat (tirants elàstics > elàstics) que fa referència a 

l’elasticitat d’aquesta peça de roba. En alguns pobles (Be, Bi, Ca, Fa, Ll, Ma, Pr, To, 

Ull) els elàstics es consideren una peça de roba exclusivament dels homes, mentre que 

la forma tirants l’utilitzen com a genèric. 

 Només a les localitats més occidentals de la comarca encara s’usa el mot roig 

(Bi, Ca, Fi, Ma, Ms, Ml) sempre compartint ús amb la forma vermell (recollida a tots els 

parlars). A Be, Cp, Gu, Ll, Mr, Pb, Pr, Tf, To, Vb, les generacions més grans recorden 

que abans s’usava el terme roig, però avui la variant oriental vermell ja l’ha desplaçat. 

Els informants de Co, Fa, Gr, Mo, Po, Si, Ull, Va, asseguren no haver usat mai el mot 

roig. L’extensió de roig, doncs, s’ha anat reduint com a conseqüència de la introducció 

de la variant oriental vermell. Una informant de la Figuera explica una anècdota de quan 

al poble encara es desconeixia la forma vermell:
714

 

                                                 
711

 Cubells (2009, I: 406) recull aquesta accepció del terme a Faió i Flix (Ribera d’Ebre). 
712

 Cubells (2009, I: 404) recull el mot paquet en algunes localitats de la Ribera d’Ebre. 
713

 Al Masroig de les avarques també se’n diuen ensopegadors, ja que era un calçat força incòmode amb 

el qual era fàcil d’ensopegar. 
714

 Navarro (1996, I: 258) recull roig a tots els pobles de la Terra Alta. Plaza (1996: 307) també recull 

roig a tota la Conca de Barberà, encara que comenta que és un “mot en regressió que només apareix en 

uns determinats contextos”. Recasens (1985: 218) recull roig a Vandellòs i Mont-roig (Baix Camp) i 

vermell a la resta del Camp de Tarragona. 
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Quant ere petita, un metge de Barcelona em va dir: “Vés dalt a 

buscar un llibre que té les tapes vermelles.” I jo vaig dalt i busco 

però no trobo res. Baixo i li dic: “No ho hai trobat.” I el metge em 

diu: “Com pot ser que no ho trobis?” I un del poble que estava allí 

em diu: “De tapes roges”. “Ara l’entenc!” dic jo. 

 

 Les interferències procedents de la llengua espanyola que afecten aquest camp 

semàntic són manton –mocador a Bi, Cp, Fa, Fi–, sombrero –localitzat a dotze 

localitats–, pajarita –llacet a Be, Bi, Co, Ll, Mr, Pb, Si–, bragues ‒calces a Ca, Co, Fa, 

Mr, Ms, Mo, Po‒ i pijama, sostens, traje, viso, bavero i sopero –a totes les localitats. En 

el cas de pijama, traje i pajarita l’articulació de la consonant uvular fricativa sorda, 

aliena al sistema fonètic català, delata la procedència forana d’aquests mots. 

Algunes solucions recollides en aquesta investigació difereixen de les recollides 

per a la confecció de l’ALDC en el camp semàntic del vestit: 

 
  ALDC      ALPri 

cotilla  cosset (Mr; m. 185)    cotilla (Mr; m. 4/508) 

gorra de cop barret de parar els cops (Ma; m. 199)  xitxonera (Ma; m. 4/527) 

  barret de cop, gorra de cop (Mr)  gorro de cop (Mr; m. 4/527) 

estrenyecaps dormidor (Ma, Tf, Mr; m. 200)   estrenyecaps 

        (Ma, Tf, Mr; m. 4/513) 

bolquers bolquims (Mr; m. 483)    bolquers, panyal (Mr; m. 4/520) 

 

4.1.13 La família: cicle de la vida 

 
nuvi: nóvio: Be, Ll, Ma, Ms, Ml, Si, Vb; novi: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, 

Gr, Gu, Mr, Mo, Pr, Tf, Ull, Va; nuvi: Fa, Pb, Po, To (mapa 

4/529) 

núvia: nóvia: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pr, Si, Tf, Ull, Va, Vb; núvia: Fa, Pb, Po, To (mapa 

4/530) 

nuvis: nuvis: Fa, Pb, Po, Si, To; novis: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, 

Mr, Ml, Mo, Pr, Tf, Ull, Va; nóvios: Be, Ll, Ma, Ms, Vb 

(mapa 4/531)  

demanar la mà: demanar la mà: Be, Fa, Fi, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, Po, Pr, Si, 

To, Ull, Vb; fê-la demanar: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Ms, 

Mo, Pr, Tf, Ull, Va (mapa 4/532) 

estimar-se: estimâ’s: a tots els parlars; vulguê’s: Be, Bi, Fi (mapa 

4/533) 

fadrí vell: fadrí/solter: Be, Ca, Cp, Fa, Mr, Ma, Ml, Mo, Pr, Si, Tf, To, 

Ull; solteron: Bi, Fi, Gr, Gu, Ll, Pb, Po, Va; fadrí vell: Co, 

Ms, Tf, Vb; conco: Cp, Pr, Si (mapa 4/534) 

fadrina vella:
715

 fadrina/soltera: Be, Ca, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Ull; solterona: Bi, Co, Gr, Ll, Si, To, Va; fadrina 

vella: Cp, Ms, Tf, Vb (mapa 4/535) 

trencar les relacions: renyir: Ca, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Pb, Pr, Tf, Va, Vb; trencar: 

Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gu, Ms, Ml, Po, To, Ull; dixar córrer: 

Mr, Si (mapa 4/536) 

                                                 
715

 A Cp, Fi, Tf,  per a designar una fadrina vella també utilitzen l’expressió ha quedat per a vestir sants. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                389 

 

 

regal: regal: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pb, Po, 

Si, Tf, To, Ull; regalo: a tots els pobles (mapa 4/537) 

banyut: banyut: Be, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, Po, Pr, 

Si, To, Va, Vb; cornut: Bi, Ca, Co, Fi, Mo, Tf, Ull (mapa 

4/538)
716

 

estar ajuntats: estar ajuntats: Be, Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Po, Pr, To, Ull, Va; estar amistançats: Cp, Fa, Ml, Pb, 

Si, Tf, To, Vb (mapa 4/539) 

l’amistançada: la querida: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; l’amistançada: Cp, Tf 

(mapa 4/540) 

estar embarassada: embrassada: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, 

Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull, Va; embarassada: Ms, Ml, Po, To, 

Vb; en estat:
717

 Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va; prenyada: Bi, Fa, 

Ll, Mr, Ms, Po, Pr, To, Vb; en cinta: Cp, Ll (mapa 4/541) 

tindre un desig: tindre un desig: Be, Bi, Fa, Gr, Gu, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; tindre desitjos: Ca, Cp, Co, Fi, Ll, 

Ma, Pb (mapa 4/542) 

parir: parir: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Pb, 

Po, Pr, Tf, To, Ull, Va, Vb; desocupar: Cp, Fa, Ms, Si; anar 

de part: Pb, Ull, Va; donar a llum: Mo, Si (mapa 4/543)   

llevadora: llevadora: Be, Bi, Co, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Si, Vb; 

comadrona: Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va (mapa 4/544) 

bord: bord: a tots els parlars; bastard: Ca, Gr, Pb, Si, Tf, Ull, Vb 

(mapa 4/545) 

biberó: biberon: Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Tf, Va, Vb; biberó: Be, Co, Pr, Si, To, Ull 

(mapa 4/546) 

xupete: xupete: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; xupon: Co, Mo, Pr; xupa: Bi, 

Gu, Mr, Pb, Si (mapa 4/547) 

xicot: xicot: Cp, Gu, Ms, Pb, Vb; jove: a tots els pobles (mapa 

4/548) 

padrastre: padastre: Be, Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Si, Ull; padrastre: 

Bi, Co, Fa, Gr, Ml, Po, Pr, Tf, To; pairastre: Ca, Fi, Ma, 

Mo, Va, Vb (mapa 4/549) 

madrastra: madastra: Be, Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Si, Ull; madrastra: 

Bi, Co, Fa, Gr, Ml, Po, Pr, Tf, To; mairastra: Ca, Fi, Ma, 

Mo, Va, Vb (mapa 4/549)  

cosí prim: fill de cosí: Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, Pb, Po, Si, To, 

Ull, Va, Vb; cosí prim: Be, Ca, Cp, Ll, Mr, Ml, Mo, Pr, Tf 

(mapa 4/550)  

nínxol: nínxol: Cp, Co, Ll, Ml, Si, Tf, To, Ull; línxol: Ca, Fa, Fi, 

Va, Vb; línjol: Be, Bi, Ms; arínxol: Gu, Ma; arínjol: Mr, 

Pb; ninxo: Gr; nínjol: Mo, Pr; ínjol: Po (mapa 4/551) 

                                                 
716

 A Fa, Gu, Ll, Mr, Pr, To, també s’ha recollit el sintagma portar banyes. 
717

 L’expressió estar en estat pot anar acompanyada del sintagma preposicional de gràcia (a Ms) o de 

bona esperança (a Pb, Si i Va). 
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enterramorts: sepulturer: Co, Fa, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Mo, Pb, Si, Tf, Va, 

Vb;
718

 enterrador: Bi, Cp, Fi, Gu, Ll, Ms, Ml, Si; 

enterramorts: Be, Ca, Po, Pr, To, Ull (mapa 4/552) 

  

Llista de noms comuns 

 
 casament/boda

719
  fillastre   dot (masc.)

720
   

 convit    amonestacions  estar separats   

 lo meu home
721

  promès, promesa  fer esquellots   

 la meva dona
722

  donar carabasses  avort    

 aliança
723

   fadrí, fadrina/solter, soltera setmesí    

 declarâ’s   casamentera
724

  donar mamar
725

 desmamar   mare    nét, néta 

 dida, dido   fill    padrí, padrina 

 hereu
726

   viudo, viuda   vell, vella 

 bateig    festejar   vetllar un mort
727

 

 batejar    germanastre   enterro
728

 

 com te dius?   sogre, sogra   difunt 

 padrí, padrina (de bateig) consogre   cadàver 

 bessó    gendre    la caixa (de morts)
729

 

 xiquet, xiqueta
730

  la jove    mortalla
731

 

 xic, xica
732

   nebot, neboda   extremunció
733

 

                                                 
718

 L’informant de la Vilella Baixa recorda que antigament, a la persona que donava sepultura als morts se 

l’anomenava fosser. 
719

 Per designar l’acció de casar-se a tots els pobles del Priorat s’usa de forma indistinta les formes 

casament i boda. 
720

 En els parlars del Camp de Tarragona i en els de la Ribera d’Ebre s’enregistra com a variant única la 

masculina, lo dot (Recasens 1985: 150; Cubells 2009, I: 107). 
721

 En alguns pobles també s’ha enregistrat la forma el meu marit, però els informants, de manera 

col·loquial, utilitzen sempre el meu home. 
722

 Per a més informació sobre els possessius meva/meua cf. capítol 2.1.5.1 de Morfologia. 
723

 A Ll, Ms, Mo, Tf estableixen una diferència entre l’anell de prometatge (Ll, Mo, Tf) o anell de 

compromís (Ms), que és el que es regala quan la parella que s’ha de casar ja està promesa, i l’aliança, que 

són els anells que es posen els nuvis el dia del casament. 
724

 A la Torre de Fontaubella, la informant ens explica que d’una casamentera també en podien dir una 

mandanguera. Ella mateixa, distingeix entre mandonguera (dona que fa el mandongo) i mandanguera 

(dona que arregla i prepara un casament). 
725

 A Ca, Fa, Gr, Ll, Mr, Ma, Ml, Po, Pr, Si, Ull, també s’ha recollit donar el pit i a Marçà i la Torre de 

Fontaubella, criar. 
726

 A Ca, Fa, Gr, Ma, Mo, Si, Ull els fills que no eren hereus se’ls anomenava cabalers i a Ll, Ml i Tf, 

externs. El fill més petit d’una família, a Siurana se’l podia anomenar caganiu; a Torroja, cagarniu i a 

Marçà caganer. 
727

 Vegeu el capítol 1.3.2.3 de Fonètica. 
728

 Per a més informació sobre el tancament de la vocal velar semitancada a Bi i Ma en el mot enterr[u] 

cf. capítol 1.2.10 de Fonètica. 
729

 Al Priorat per a denominar el taüt –caixa ordinàriament de fusta on es diposita el cadàver per portar-lo 

a enterrar– s’usa el genèric la caixa. A Ma, Mo, Pb, Ull també s’ha recollit el mot catafal, que designa 

una mena d’estructura de fusta coberta de draps de dol, erigida per a la celebració de les exèquies d’un 

difunt (DCVB, II: 801). 
730

 En tots els pobles, les formes xiquet, xiqueta comparteixen ús amb les variants més estàndard nen, 

nena. 
731

 És d’ús general a tots els pobles el verb amortallar (embolcallar amb una mortalla), creat damunt del 

substantiu mortalla. 
732

 En totes les localitats, les variants xic, xica comparteixen ús amb les formes més estàndard noi, noia. 
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 prostituta, puta  cosí germà   viàtic 

 pare    oncle, tia
734

   aubat
735

 

 

Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
 convidar/acovidar

736
     nèixer/néixer

737
 

 pubilla/puvilla      anell/nell
738

 

munyeca/munyica     cementiri/cementeri
739

  

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

  Algunes solucions recollides en aquest camp semàntic, com xiquet, xiqueta; xic, 

xica i fadrí, fadrina (solter, soltera), són formes que acosten els parlars del Priorat al 

català occidental. Aquestes variants, però, comparteixen ús amb les més esteses nen, 

nena; noi, noia i solter, soltera, i s’observa com aquestes últimes estan desplaçant les 

formes genuïnes –sobretot en el mot fadrí, fadrina.
740

 

 A la comarca del Priorat, els pares dels pares es poden anomenar de tres maneres 

diferents: padrí, padrina –que són les formes més arcaiques que també s’usaven per a 

referir-se a qualsevol persona gran–; avi, àvia i iaio, iaia. Aquestes dues últimes 

variants i, sobretot, les solucions avi, àvia han anat substituint les formes genuïnes 

padrí, padrina. És important destacar que l’ALDC (III, mapes 521 i 522) ja recull a Ma, 

Mr i Tf les variants avi, àvia.
741

 

  A tot el Priorat es conserva el genuí oncle, que conviu a Bi, Cp, Fa, Mr, Ml, Po, 

Pr, Tf, To, Va amb la forma diminutiva tiet. El correlat femení és tia en tots els parlars, 

encara que als pobles acabats d’esmentar s’usa també el diminutiu tieta. Per designar els 

fills de cosins s’ha recollit la forma cosins prims a Be, Ca, Cp, Ll, Mr, Ml, Mo, Pr, Tf.
742

  

                                                                                                                                               
733

 A tots els pobles del Priorat, el mot extremunció, presenta la reducció de la velar oclusiva sorda del 

grup consonàntic [kst] –e[st]tremunció. 
734

 A Bi, Cp, Fa, Mr, Ml, Po, Pr, Tf, To, Va també es coneixen les variants tiet, tieta i són percebudes com 

a variants modernes enfront de les més antigues oncle, tia. Aquestes últimes formes s’utilitzaven abans 

com a termes afectius i de respecte per a referir-se a una persona gran. 
735

 Aquest mot, que designa una criatura morta abans de tenir ús de raó, només s’ha recollit a Be, Ca, Cp, 

Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb. La resta de localitats desconeixen aquesta 

paraula. 
736

 Per a més informació sobre aquest mot cf. apartat 1.4.1 del capítol de Fonètica. 
737

 Per a més informació sobre l’articulació de la vocal tònica del mot nèixer/néxier cf. capítol 1.1.1 de 

Fonètica. 
738

 Per a més informació sobre la distribució d’aquestes dues variants cf. apartat 1.4.4 del capítol de 

Fonètica. Sobre el gènere del mot anell cf. capítol 2.1.1.1 de Morfologia. 
739

 Per a més informació sobre la distribució d’aquestes dues formes cf. apartat 1.1.3 del capítol de 

Fonètica. 
740

 Recasens (1985: 226) recull xiquet, xiqueta i xic, xica per tot el Camp de Tarragona. Cubells (2009, I: 

409) també enregistra amb vitalitat les variants xiquet, xiqueta i xic, xica a la Ribera d’Ebre, també recull 

fadrí, fadrina però observa que aquestes formes estan en procés de regressió. 
741

 A la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 410) i al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 265), l’estat de 

substitució d’aquestes variants és semblant al de la comarca del Priorat. 
742

 El DCVB (III: 629) recull cosins prims a Andorra, Esterri, Tremp, Benavarri, Massalcoreig, Calaceit, 

Gandesa, Morella, Benidorm, Tortosa i Vinaròs. 
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 En tots els parlars padrí i padrina també són termes afectius i de respecte per 

referir-se a una persona gran, sigui o no familiar. També presenta aquesta accepció els 

mots oncle i tia, juntament amb la que es refereix a nom de parentiu.
743

 

 Per designar el solter gran o l’home de molta edat, a Cp, Pr i Si s’usava, 

antigament, la forma tortosina conco, recollida per Alcover (DCVB, III: 369). Avui, al 

Molar, els mots conco o coco, per a designar un fadrí de més de 40 anys, no es 

coneixen, però encara podem trobar al poble dos renoms de casa que fan referència a 

aquest mot: Cal Coco i Cal Coco Vell. Al Masroig es va recollir la forma fadrí vell però 

en la conversa semidirigida amb una de les informants, es va recollir la variant coco (lo 

coco Joan).
744

 

 Per designar la muller o el marit d’un home o un dona respecte dels fills que 

aquest/a té d’un matrimoni anterior, al Priorat trobem les variants padrastre, madrastra; 

padastre, madastra –per dissimilació, s’elimina la primera ròtica–, i pairastre, 

mairastra.
745

 Aquestes dues últimes variants són formes pròpies de l’occità tal com 

observa Coromines (DECat, VI: 278): “el tractament i r del grup -TR- és essencialment 

occità” però més endavant afegeix que “cal advertir que en català occidental de 

muntanya es diu pairastre, tant a la Vall Ferrera com a la Vall d’Àger i a Siurana de 

Prades (1932, 1954, 1972), amb el tractament -ir- del grup -TR- que és autòcton en gran 

part del cat. occid. (DECat, VI: 279). Sobre el mot mairastra, Coromines (DECat, V: 

480) observa que “és la forma més estesa “en cat. occid.: Priorat (JBru, en Arabía, Misc. 

Folkl., 156), Siurana (JnSales, 1972)...”.
746

 Aquestes formes d’origen occità es troben a 

la zona nord-occidental del Priorat (Ca, Fi, Ma, Mo, Va, Vb)
747

 però és ben probable 

que en el passat tinguessin una major extensió i, tal com recull Coromines, fossin 

formes habituals a tot el Priorat. Es fa difícil justificar unes formes atribuïbles a una 

possible influència de l’occità per la llunyania evident entre la comarca del Priorat i el 

territori de parla occitana; és per aquest motiu que, segurament, ens podríem remuntar a 

una possible influència del pas dels càtars per la comarca del Priorat, documentada per 

alguns historiadors.
748

 

                                                 
743

 Els mots oncle i tia amb el significat de tractament als vells dels pobles, també els recullen  Recasens 

(1985: 209) a Colldejou (Baix Camp), Navarro (2012: 364) a Cambrils (Baix Camp) i Cubells (2009, I: 

407) a la Ribera d’Ebre. 
744

 Cubells (2009, I: 407) recull la forma coco a la Ribera d’Ebre. 
745

 Alcover (DCVB, VIII: 103) recull el mot pairastre a Sort, Senterada, Tremp, Organyà, Ripoll, Pobla 

de L. i Montblanc, i el mot mairastra a Ripoll, Pobla de L., Organyà, Oliana, Ll., Montblanc, Pont de S., 

Senterada i Sort (DCVB, VII: 109). Sistac (1993: 111) també el recull en ribagorçà. 
746

 Badia (1981b: 208) afirma que, a més dels resultats dr i r, hi ha un altre tractament del grup -TR- “amb 

el qual coincideixen català i provençal: TR > dr > dr > ir”. Badia no creu que aquests resultats siguin 

deguts a influència occitana ja que, segons ell, paraules com pairal –considerada occitanisme per 

Coromines– són formes patrimonials de la llengua. Per tant, no han de ser interpretades com a influència 

occitana sinó dins dels resultats del sistema del català com a mostres d’una solució arcaica ir  compartida 

amb l’occità. 
747

 Plaza (1996: 279 i 289) també recull les formes pairastre i mairastra a algunes localitats de la Conca 

de Barberà i fa una bona descripció del fenomen TR > ir, que aporta noves interpretacions. Segons Plaza 

(124-128), “tot i que les formes mairastra i pairastre s’han explicat com a occitanismes, el fet que 

apareguin a la Conca i altres llocs del domini català porta, com en altres casos, a replantejar-se la repetida 

influència occitana i a buscar una explicació dins del mateix sistema lingüístic”. 
748

 Dalmau (2005: 98) diu que “el darrer dels bons homes occitans coneguts és Guilhem Belibasta [...] va 

acabar refugiant-se a Catalunya: després d’haver viscut a Berga l’any 1310, va seguir per terres catalanes 

una ruta que va menar-lo successivament a Lleida, la Granadella, [localitat pròxima a la part nord-

occidental del Priorat] Flix, Tortosa, Morella i Sant Mateu del Maestrat. Víctima d’un parany ordit per 

l’inquisidor Jacem Fornier, va ser detingut a Tírvia (Pallars Sobirà) i finalment cremat a Vilarroja 

Termenés, a les Corberes, el 1321”.  

La comunicació al Primer Congrés del Priorat presentada per Miquel S. Jassans (Adroer i Català 2001: 

110) conclou el seu estudi amb les dades següents: “Un altre document estudiat per Ramon Amigó i 
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 A Bi i Ca al padrastre i la madrastra se’ls pot anomenar de manera afectuosa 

oncle i tia. L’ALDC (Pons i Veny 2006: m. 505) recull aquesta accepció també a 

Marçà. El DCVB (VIII: 3) també recull aquesta accepció, exclusivament al Priorat. 

Recasens (1985: 209) recull oncle amb el significat de “padrastre” a Colldejou i, 

antigament, a Vandellòs i Montbrió, tot pobles occidentals de la comarca del Baix 

Camp. 

 A la majoria de localitats del Priorat s’han recollit les formes mano/mana i 

t[]to/t[]ta, que expressen afectivitat o confiança per part del parlant i que funcionen 

com a interjeccions. Tot i que aquests vocatius han sigut recollits a la majoria de parlars 

de la comarca (excepte a Be, Fa, Po, Pr, Si, Tf, on no els usen però reconeixen que són 

propis d’altres pobles del Priorat), no s’usen igual a totes les localitats: a Marçà i 

Poboleda s’usa mano, mana com a sinònim de “noi/noia” i s’adreça a qualsevol 

interlocutor. El mateix passa a Cabacés i Capçanes amb les variants t[]to, t[]ta. A la 

resta de parlars, per cridar a algú s’usa noi, noia (a Ml, Mo, Tf, To, Va també xic/xica) 

(mapa 4/553). Els vocatius per cridar el germà/germana o el cosí/cosina són: t[]to, 

t[]ta a Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Ma, Ml, Mo, Pb, To, Ull, Vb; mano, mana a Mr, Ll, Gu; 

mano, t[]ta a la Figuera; t[]to, ma a la Vilella Alta; t[]to, t[]ta i mano, mana al 

Masroig (mapa 4/554).
749

 

 A Bellmunt, la Bisbal i la Figuera s’ha recollit el mot voler amb el sentit 

valencià d’estimar –compartint ús amb estimar. També és compartida amb el valencià la 

                                                                                                                                               
publicat en la seva Toponímia de Siurana de Prades, és el manual notarial de 1229, el segon més antic de 

Catalunya, on apareixen un centenar de noms de persona entre els quals trobem un tal Maestre o 

Magister. En aquest llistat també apareix un Bernat i un Pere Narbonès junt amb altres noms com d’Agen 

(Aquitània), d’Alanyà (Rosselló), d’Aramont (Provença), de Coma (Conflent), o també cognoms als quals 

se’ls expropiaran les terres per heretgia, com Segarra, Català, Amorós, fa pensar que van venir de 

l’Occitània un grup considerable d’Homes Bons, alguns dels quals es convertiren, com els Mestre, i 

d’altres foren perseguits i expropiats per voler mantenir les seves creences.”  

Ezequiel Gort, en la seva Història de la Cartoixa de Scala Dei, aprecia que “la zona de Montsant i Prades 

sembla que fou una regió que va rebre molts immigrants” (1998: 13) i que “també es coneixen casos 

d’heretgia en altres zones properes, com és el cas de les Garrigues, mentre que al Camp de Tarragona no 

se’n coneix cap, tot i l’evident relació quotidiana amb la gent de les muntanyes i que l’emigració occitana 

també sembla que hi va ser important.” (1998: 38). I destaca el fet que cap a l’any 1215 l’arquebisbe de 

Tarragona manés als monjos cartoixans d’Escaladei de sortir a predicar contra l’heretgia: “L’ordre és 

sorprenent en la mesura que el cartoixà és un orde dedicat exclusivament a la vida interior i sense 

contacte, ni menys predicació o ensenyament, externs” (1998: 46). El mateix autor explica en el seu 

estudi Occitans i càtars a Montsant i Muntanyes de Prades (Segles XII-XIV) que “el 1342, doncs, veiem 

el pas d’almenys quatre bons cristians per la vall de Porrera, on hi havia una comunitat de creients 

formada, com a mínim, per cinc famílies, mentre que a Gallicant n’hi havia, almenys, dues. S’observa 

aquí una vitalitat que permet suposar que a la resta de poblacions de la zona també hi havia d’haver 

creients, potser en un nombre similar, i el pas dels bons cristians també hi devia sovintejar. Ho ve a 

confirmar, malgrat que sigui més tardanament –cap a 1260–, l’alt nombre de Creients condemnats per la 

Inquisició entre les viles i llocs d’Arbolí, Cornudella, Gallicant, la Molina, Prades, Sant Marcell i 

Siurana” (1999: 25). L’any 1299 encara consta un sospitós d’heretgia a Ulldemolins, anomenat Ramon 

Domingo. Feia set anys que el concili provincial reunit a Tarragona havia establert un nou cànon contra 

l’heretgia (1999: 33). 

Etzequiel Gort, en una comuniació privada el 3 de setembre de 2014, m’explica que està ben 

documentada l’abundant presència occitana al Priorat, territori aïllat i poc poblat, ideal per a refugi de la 

gent procedent d’Occitània, acusats de càtars i perseguida per la Inquisició. També observa que, a més a 

més de les onades migratòries que es van produir durant els segles XII, XIII i XIV, n’hi va haver una altra 

de molt important durant els segles XVI i XVII. Aquesta presència occitana al territori de l’actual comarca 

del Priorat podria explicar l’origen d’alguns mots occitans com és el cas de pairastre i mairastra. El meu 

sincer agraïment a l’historiador Etzequiel Gort, bon coneixedor de la història del Priorat, per compartir els 

seus coneixements. 
749

 Recasens (1985: 206) recull mano a Pratdip i Vandellòs (Baix Camp), teto a Prades (Baix Camp) i mà 

a algunes localitat del Baix Camp. 
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forma cementeri, que es localitza als Guiamets, el Masroig i el Molar (cementiri a la 

resta de parlars). 

 Les interferències lèxiques de l’espanyol també afecten aquest camp semàntic: 

nóvio, nóvia,
750

 comadrona, querida, ninyera, regalo, biberon, avort i xupete, xupet, 

xupon, xupa –derivats postverbals del verb castellà “chupar”– per fer referència al 

xumet o la pipa. Els parlants del Priorat han pres consciència que la forma regalo 

(segurament la més usada fins fa uns anys) és un castellanisme. Això ha fet que a molts 

pobles s’autocorregeixin i utilitzen la forma regal. 

 A tots els pobles del Priorat, quan es batejava una criatura hi havia el costum de 

tirar, al sortir de l’església o des de la finestra o els balcons de casa dels pares de la 

criatura batejada, avellanes, ametlles i alguna moneda. Més endavant també es podien 

tirar confits, peladilles i caramels. Al Masroig matisen que els encarregats de tirar-ho 

eren els padrins de la criatura i a Cabacés afegeixen que, quan hi havia un bateig, 

ventaven les campanes. A Capçanes i a Falset d’aquest costum en deien tirar plegalles; 

a la Bisbal de Falset, tirar ninoves i a Ulldemolins, l’enrotlle. L’expressió tirar 

plegalles apareix documentada a Falset al DCVB (VIII: 663) i l’expressió tirar ninoves 

es podria relacionar amb el mot ninou, que recull el DCVB (VII: 759): “estrena en 

diners o en llepolies, que es dóna el dia de cap d’any a les criatures que feliciten per la 

diada” enregistrat a Bonansa, Sort, Pobla de S., Vall d’Àger. L’expressió l’enrolla no 

s’ha trobat documentada en cap obra de referència. A Siurana es va recollir la fórmula 

que cantava la canalla quan hi havia un bateig al poble: “Tireu-ne aquí, tireu-ne allà, si 

no en tireu se morirà.”. Una versió semblant va ser recollida a Marçà: “Tireu confits, 

que són podrits. Tireu vellanes, que són fallades. Si no en tireu, se morirà.” 

 El mot pubilla presenta tres variants fonètiques al Priorat: p[u]illa –variant 

etimològica– a Be, Bi, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb, 

p[o]illa –que presenta una ultracorrecció de la vocal pretònica– a Margalef i Porrera, i 

p[uv]illa –amb l’articulació d’una labiodental fricativa sonora– a Ca, Cp, Co, Mr, Ms 

(mapa 4/555).
751

 

  Les monyeques eren un bolic petit de roba de fil que contenia una molleta de pa i 

uns granets de comí (o ametlla triturada amb una mica de sucre) i mullada amb una 

mica d’aigua (o de vi dolç) que es donava a xuclar als infants petits com a xumet, per 

aturar-los el plor. DCVB (VII: 561) també recull aquest mot amb aquesta excepció. 

Coromines (DECat, II: 487) considera que la variant munyica (recollida a Be, Cp, Fi, 

Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Pr, Si; munyeca a la resta de parlars) és un mossarabisme. 

                                                 
750

 Coromines (DECat, V: 986) explica que “en els texts val. del S. XV és ben freqüent nòvio (f. nòvia), 

que han considerat castellanisme (per ex. AlcM), però donat el cas que apareix en general en el sentit de 

‘nuvi’ i no pas en el de ‘promesa’, i que a més trobem un exemple de núuio en un doc. de 1343 de Tortosa 

(que ja difícilment pot ser degut a una influència castellana), és molt possible que hi tinguem una deixalla 

mossàrab. Avui a València nóvio, -ia, és normal amb les accepcions de ‘nuvi’ i ‘promès’, i aquest darrer 

sentit sí que pot ser un calc castellà encara que, com hem vist amunt, també es donava ocasionalment en 

català antic”. 
751

 Coromines (DECat, VI: 847) diu sobre el mot puvill que “moltes dades onomàstiques de vella tradició 

confirmen aquesta forma Povill amb v i amb o. La o no ens crida gaire l’atenció, quan hi ha hagut des 

d’antic tanta metafonia i tantes ultracorreccions d’aquesta mena (molí/mulí, fugir/fogir). Però no s’espera 

que una -P- pugi donar -v- labiodental en català, i de fet el mot no s’ha presentat mai així a les Illes, però 

la unanimitat de la v en totes les comarques del Continent que mantenen aquest fonema, prova que no és 

un fet esporàdic, sinó una dissimilació en a mena de labial (com en pavil < pabil). Recasens (1985: 126) 

enregistra l’articulació labiodental fricativa sonora –puvill– al Baix Camp: “Té plena vigència a la quasi 

totalitat de pobles del Baix Camp i a Ts.: Vs el fenomen de dissimilació  de bilabials P-...-B- > [p]-...-[v]- 

Tal com apuntem al mapa 25, amb l’excepció de pu[v]ill (PUPILLU), variant ben estesa per tota la 

comarca, el fenomen registra una distribució geogràfica ben clara.” 
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  El mot aubat (recollit a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ml, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb) designa una criatura morta abans de tenir ús de raó i presenta la 

vocalització de /l/ en síl·laba travada (albat > aubat). A Torroja el terme aubat també 

pot designar una persona encantada, que està sempre distreta, significat que també recull 

Alcover (DCVB, I: 424) a Olot i l’Empordà. 

  A tots el pobles del Priorat s’ha recollit el mot convit. A Co, Gr, Pb, Po, Va, Vb 

també s’usa el castellanisme banquet i a la Figuera i la Vilella Baixa s’ha recollit el mot 

refresc (rofresc a Cabacés), que segons els informants d’aquests pobles era el petit 

refrigeri que es feia antigament després del casament. El rofresc –amb una dissimilació 

de la vocal palatal semitancada (r[e]fresc) facilitada per una assimilació amb el punt 

d’articulació de la labiodental fricativa sorda [f]–, també era un petit refrigeri que es feia 

després del casament on es repartia coca i xocolata per tots els assistents. Aquesta forma 

és recollida per l’ALDC (III, mapa 469) a Margalef. 

  De la persona que es dedica a la prostitució se’n diu prostituta o més vulgarment 

puta. Aquesta entrada lèxica s’ha preguntat als informants hòmens perquè les dones 

tenen un cert pudor a l’hora de designar les treballadores del sexe, tot i així, s’han pogut 

recollir algunes variants més per designar aquest terme: dona de món a Ll, Mr, Po; 

fulana a Be, Po, Vb; dona de la vida a Gr, Vb; muixarranca a Gratallops; dona de mala 

vida a Ulldemolins; farnaca a Poboleda. 

En aquest camp semàntic, algunes solucions recollides en la present investigació 

difereixen de les recollides per a la confecció de l’ALDC. Així, són divergències 

destacades: 

 
   ALDC     ALPri 

el conco  fadrí vell (Ma, Tf, Mr; m. 455) fadrí (Ma, Tf, Mr; m. 4/534) 

l’anell   nell (Mr; m. 463)   anell (Mr; m. 1/161)   

la llevador  llevadora (Tf; m. 479)   comadrona (Tf; m. 4/544) 

   comadrona, madrina (Mr)  llevadora (Mr; m. 4/544) 

el padrastre  padastre (Ma; m. 505)   pairastre (Ma; m. 4/549) 

   padrastre (Mr)    padastre (Mr; m. 4/549) 

la madrastra  madastra (Ma; m. 506)  mairastra (Ma; m. 4/549) 

   madrastra (Mr)   madastra (Mr; m. 4/549) 

el cementiri  cementeri (Mr: m. 532)  cementiri (Mr; m. 1/18) 

 

4.1.14 Les festes religioses 
  

pica de l’aigua beneïda: pica de l’aigua beneïda: Co, Fi, Gr, Mr, Mo, Pb, Pr, Si, 

Tf, Ull, Vb; pica de l’aigua beneita: Gu, Po, To, Va; pila 

de l’aigua beneita: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Ll, Ma, Ms, Ml 

(mapa 4/556) 

pica baptismal: pica de batejar: Co, Fi, Gu, Mr, Mo, Pr, To, Ull, Vb; pila 

de batejar: Be, Bi, Ca, Ma, Ms, Ml; pica bautismal: Gr, 

Pb, Po, Si, Tf, Va; pila bautismal: Cp, Fa, Ll (mapa 

4/557) 

mentider: mentider: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, To, Ull, Va, Vb; embustero: Cp, Fi, Ll, Ms, Tf 

(mapa 4/558) 

toc de l’àngelus: l’oració: Bi, Be, Ca, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; l’àngelus: Cp, Co, Fa, Gu, Ml, 

Mo, Va (mapa 4/559) 
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Sant Crist: Sant Crist: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; Sant Cristo: Cp, Mr, 

Pr (mapa 4/560) 

lo tió: lo tronc: Be, Bi, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf; lo 

tió: Ca, Ma, Mo, Pr, To, Ull, Va, Vb; la baga: Co, Pb, Po, 

Si (mapa 4/561) 

Carnestoltes: Carnaval: Be, Bi, Cp, Fa, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb; Carnestoltes: Be, Co, Gr, Gu, 

Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Si, Tf, To, Ull, Vb; Carnistoltes: 

Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Ma, Pb, Pr, Va (mapa 4/562) 

disfressa: disfressa: Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Ll, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, Ull; disfrès: Be, Fi, Gr, Gu, Ma, Ms, To, Va, Vb 

(mapa 4/563)  

Pasqua:
752

 Pasqua florida: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; Pasqua de 

resurrecció:
 
Fi, Gr, Mo, Pb (mapa 4/564) 

Pasqua granada:
753

 Pasqua granada: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; segona Pasqua: 

Fi, Gr, Mo, Pb, Vb (mapa 4/565) 

Dia dels Difunts: Dia dels Difunts: Be, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; Dia de les Ànimes: Be, 

Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Tf, Van (mapa 

4/566) 

l’Home del Sac: l’Home del Sac: Ca, Co, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Si, To, Vb; la Maria Ganxa: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf, To, Va, Vb; lo Pere 

Botero: Fa, Fi, Mr, Ml, Si; lo dimoni: Gu, Ll, Po, Ull; lo 

gitano: Be, Bi, Pb, Va; lo Marraco: Ll, Pb, Ull; la 

Rossega-cebes: Si; lo Papus: Co; l’Home de la Sang: Co; 

los Sagineros: Ms; lo Bubu: Pr; l’Home dels Set Nassos: 

Pr; lo Moro Mussa: Fi; la Maria Llonga: Mo; lo Panxa 

Conteta: Po; l’Home que arrossega les cadenes: Ca (mapa 

4/567) 

poruc, poruga: poruc, poruca: Be, Ca, Co, Fi, Ll, Ml, Po, Si, Tf, Va, Vb; 

peruc, peruca: Bi, Gr, Gu, Ma, Ms, Mo, Pb, Pr, To, Ull; 

poric, porica: Cp, Fa, Mr (mapa 4/568) 

últim dia de la festa major:  dia dels dropos: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Tf, To, Ull, Va, Vb; dia del gos: Bi, Co, Ma, Pb, 

Po, Pr, Si (mapa 4/569) 

domàs:
754

 cobrellit: Be, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Fa, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, 

Pr, Tf, Vb; llençol: Bi, Ll, Ma, Ull; colgadura: Ms, To, 

Va; domàs: Co, Si (mapa 4/570)   

                                                 
752

 A tot el Priorat s’ha recollit el mot Pasqua per designar la festa cristiana que se celebra en recordança 

de la resurrecció de Jesucrist, però en contraposició a la Pasqua Granada o segona Pasqua –festa 

cristiana en què se celebra, el cinquantè dia comptant des del Diumenge de Pasqua, la vinguda de 

l’Esperit Sant als apòstols– també s’han recollit els sintagmes Pasqua florida i Pasqua de resurrecció. 
753

 A Fi, Gr, Mo, Pb, Vb també s’ha recollit la forma més culta Pentecostés. 
754

 El costum de penjar als balcons alguna peça de tela bonica per ornamentar-los es feia, sobretot, per la 

festa de Corpus. 
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nano: capgròs: Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Pb, 

Si, Tf, To, Va, Vb; nano: Be, Co, Fa, Gr, Ll, Mr, Ms, Mo, 

Po, Pr, Si, Ull (mapa 4/571) 

foguera: foguera: a tots els parlars; gala:
755

 Ll, Mr, Ms, Po, Tf 

(mapa 4/572) 

 

Llista de noms comuns 

  
capellà  senyâ’s

756
   abstinència   

rector  creu    palma
757

   

abadia
758

  clavat    palmó  

escolà  claus    Viacrucis
759

   

bisbe  corona    vesta    

monja  espines    ciri   

iglésia  la nit de Nadal
760

  atxa  

ganzell
761

  Nadal    pendó 

campanar  Sant Esteve
762

   mona 

campana  pessebre   Tots Sants   

tocar les campanes  la Mare de Déu  Sant Antoni   

ventar les campanes  Sant J[u]sep   un àngel   

batall  Nen Jesús   dimoni    

repicar les campanes  la nit de Cap d’Any
763

 infern  

campaner  Cap d’Any   fantasma   

beata
764

  la Candelera   bruixa   

mantellina  candela   por  

confessâ’s  Dijous Gras   festa major  

mentida  careta    la nit de Sant J[u]an  

combregar   matraca
765

     

dijuni
766

  carrau
767

 

                                                 
755

 Alcover (DCVB, VI: 124) enregistra gala (foguera) a l’Urgell i a la Segarra.  
756

 El mot senyâ’s (senyar-se) s’articula amb una palatal tancada (sinyâ’s) a Bi, Co, Mo, Pb, Po, Ull, Va. 
757

 A tots els pobles, la palma (més treballada i guarnida) la porten les xiquetes i el palmó (fulla de 

palmera no treballada) els xiquets. A molts pobles de la comarca, el diumenge de Rams, els xiquets i 

xiquetes portaven branques de llorer o d’oliver que sovint eren guarnides amb galetes o caramels. 
758

 Segons Alcover (DCVB, I: 7) el mot abadia com a sinònim de rectoria (casa que habita el rector d’una 

parròquia) és propi del bloc occidental i l’enregistra a la Ribagorça, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre 

(Cubells 2009, I: 413), el Maestrat, la Plana de Castelló, València, Alacant i hi podríem afegir la Terra 

Alta (Navarro 1996, I: 262), el Camp de Tarragona (Recasens 1985: 177; Navarro 2012: 386) i la Conca 

de Barberà (Plaza 1996: 215). 
759

 També es van recollir altres variants que fan referència a l’espai on es realitza el Viacrucis: lo Calvari 

a Gu, Ma, Pb; les Creus a Porrera; lo Via Creu al Molar. 
760

 Per a designar la nit de Nadal també s’han recollit les variants següents: Notxe Buena a Ca, Fi, Po; 

dijuni de Nadal a Mr, Mo; la vetlla de Nadal al Molar; la vigília de Nadal a Falset. 
761

 Per a més informació sobre la sonorització de la velar cf. capítol 1.3.6.1 de Fonètica. 
762

 A Gu, Mo i Pb també s’ha recollit el sintagma segon dia de Nadal. 
763

 Per a designar la nit de Cap d’Any també s’han recollit les variants següents: Notxe Vie[]a a Co, Ms, 

Ma, Pb, Tf; Nit Vella a Ll, Mr, Ma, Va; Fi d’Any a Bi, Ml; Final d’Any a Siurana.  
764

 A Pradell de la Teixeta s’ha recollit la variant fonètica beiata –amb una semiconsonant palatal 

antihiàtica. 
765

 La matraca és l’instrument compost de dues o més fustes articulades que, posat en moviment, fa un 

soroll sec i repetit, emprat per Setmana Santa en substitució de les campanes. Alcover (DCVB, VII: 307) 

recull aquesta forma a a Balaguer, el Pallars, l’Urgell, la Llitera, el Penedès, el Camp de Tarragona, 

Tortosa i el País Valencià. 
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Mostra de solucions compartides amb variació fonètica 

 
sacristà/sagristà

768
     professó/provessó 

frare/flare
769

     gojos/gotjos
770

 

Quaresma/Coresma
771

    []ota/[k]ota
772

  

Diumenge/Dumenge de Rams
773

   els Reis/els Reixos
774

   

 

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 En alguns pobles de la part occidental de la comarca s’ha recollit el mot 

compartit amb el valencià pila, per fer referència al recipient que conté l’aigua beneïda. 

A la resta de localitats s’usa el mot pica. Totes les localitats on s’ha recollit la forma 

pila pertanyen a la diòcesi de Tortosa, malgrat que no s’ha recollit a la totalitat de 

pobles que hi pertanyen. 

 Per designar el toc de campanes que anuncia l’oració que resen els cristians 

catòlics al matí, al migdia i al vespre en recordança de la salutació angèlica a Maria, al 

Priorat trobem dues variants: l’oració i l’àngelus –variant formal, pres del llatí 

ANGĔLUS, perquè aquesta oració comença amb aquest mot: Angelus Domini nuntiavit 

Mariae. En relació amb l’esmentat toc de campanes, en algunes localitats (Co, Pb, Po, 

Tf, To) s’ha recollit la següent fórmula rimada:  

 
L’oració tocada, 

la mossa retirada. 

La qui no retirarà, 

lo llop se la minjarà. 

 

 Aquesta frase feta fa referència al toc de campanes del vespre. A tots els pobles 

del Priorat, les campanes tenen un llenguatge propi i s’han recollit diverses classes de 

tocs de campana com poden ser tocar a foc –quan hi ha algun incendi, ja sigui a alguna 

casa del poble o al terme–, tocar a morts –al final del toc si se senten dos tocs és senyal 

que s’ha mort una dona, si se’n senten tres assenyala que el difunt és un home
775

– o 

tocar aubat –quan es moria un infant que encara no tenia ús de raó.  

                                                                                                                                               
766

 El mot dijuni pot fer referència al dia que en precedeix un altre, especialment la festa major. Alcover 

(DCVB, IV: 96) recull aquesta forma exclusivament al Priorat, encara que també la podem trobar al 

Camp (Recasens 1985: 193), a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 246) i als pobles més orientals de la 

Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 413). Dijuni també es refereix a l’acte de dejunar, és a dir, fer abstinència 

de carn els dies prescrits per l’Església. 
767

 Una de les informants del Molar explica que el Divendres Sant, després de la missa, mataven dimonis, 

acció que consistia que la canalla fes anar els carraus i la gent gran piqués amb les mans damunt dels 

bancs de l’església per fer molt de soroll i així “espantar els dimonis”. 
768

 Per a més informació sobre la sonorització de la velar cf. capítol 1.3.6.1 de Fonètica. 
769

 Per a més informació sobre dissimilacions cf. capítol 1.4.6.2 de Fonètica. 
770

 Per a més informació sobre el tractament de la prepalatal en posició intervocàlica i sobre els plurals en 

-os cf. apartat 1.3.3.2 del capítol de Fonètica i apartat 2.1.1.5.2 de la Morfologia, respectivament.  
771

 Per a més informació sobre el tractament dels diftongs àtons cf. capítol 1.2.12 de Fonètica. 
772

 Per a més informació sobre les interferències fòniques amb l’espanyol cf. capítol 1.4.8 de la Fonètica. 
773

 Per a més informació sobre el tractament dels diftongs àtons cf. capítol 1.2.12 de Fonètica. 
774

 Per a més informació sobre aquestes dues variants i la seva distribució cf. apartat 2.1.1.6 del capítol de 

Morfologia. 
775

 Una informant de Siurana, fent referència als esmentats tocs, si qui mor és un home o un dona, 

comenta: “Hasta en los tocs de campanes les dones som menos!”. 
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 La visita que el mossèn feia a les cases de la parròquia, en el temps pasqual, per 

beneir-les esquitxant-les d’aigua beneïda i sal s’anomenava saliou a Bi, Gu, Ma, Ml, 

To, Ull; salpàs a Co, Tf, Va; salipàs a Pradell (que també recull Recasens (1985: 219) a 

la Febró (Baix Camp); salispàs a Porrera; saliespàs a Siurana. A Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, 

Ll, Mr, Ms, Mo, Pb, Vb no es va poder recollir aquest mot, ja sigui perquè no el 

recorden o desconeixen aquesta cerimònia. En relació amb el mot salpàs, a Cornudella 

es va recollir el mot salpasser, que designa el recipient on es posava l’aigua beneïda.
776

 

En el mot professó s’ha conservat la labiodental fricativa sorda, possiblement 

per pressió culta, a Be, Bi, Co, Fa, Gr, Gu, Ma, Ms, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb, i ha 

sonoritzat a Ca, Cp, Fi, Ll, Mr, Mo, Pb –pro[v]essó–; al Molar s’han recollit les dues 

articulacions. En els parlars valencians la variant sonoritzada és la general, solució que 

es retroba en alguns parlars de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 85-86) i de la Terra 

Alta (Navarro 1996, I: 50) i en alguns pobles del Baix Camp (Recasens 1985: 119). 

 Per a referir-se a la Candelera, a Be, Gr, Mr, també s’ha recollit la Candela i a 

la Torre de Fontaubella, Mare de Déu de Candeler. A moltes localitats de la comarca es 

va recollir la següent endevinalla:  

 
Mare de Déu del Candeler, 

segon dia de febrer. 

Sant Blai a tres, 

endivina quin mes és. 

 

 En relació amb la festivitat de Tots Sants, es va recollir a Cornudella la següent 

fórmula de capta, que la canalla del poble deia a la gent gran perquè els donessin diners: 

  
Tots sants, 

tot cebes, 

tot fulles de bledes, 

tot espinacs. 

Doneu-me cinc cèntims 

que ja els tinc acabats. 

 

 Al Priorat, per designar el tió que per Nadal es fingeix que, a força de cops de 

bastó dels infants, arriba a cagar torrons i dolços, s’han localitzat tres variants: tió, tronc 

i baga (Co, Pb, Po, Si) –aquesta última no s’ha trobat en cap diccionari de referència. 

Malgrat que a Ca, Ma, Mo, Pr, To, Ull, Va, Vb, només s’ha recollit el mot tió, a totes 

aquestes localitats es coneix la variant tronc, fet que fa pensar que en un passat no gaire 

llunyà aquesta forma gaudia d’una extensió més àmplia a la comarca del Priorat. A tots 

els pobles s’han recollit les fórmules que es canten a l’hora de fer cagar el tió. Com que, 

per manca d’espai, no es poden reproduir totes, tot seguit en transcrivim dues: 

 
Tronc de Nadal, caga torrons i pixa vim blanc,  

no caguis aringades que són massa salades, 

caga torrons i bons panellons.  

La Marieta fa torrons, lo vicari els ha tastat,  

diu que són un poc salats.  

Torrons de quicona, torrons d’ametlló,  

caga tió si no et foto un cop de bastó. 
(El Masroig) 

                                                 
776

 El mot salpàs, només s’ha pogut recollir en onze localitats de la comarca, és per aquest motiu que no 

s’ha cartografiat. 
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Caga baga si no et dono un cop de barra.  

Caga tió si no et dono un cop de bastó. 
(Cornudella) 

 

 A la comarca del Priorat, s’han recollit fins a 16 noms de personatges, o éssers 

imaginaris amb què es feia por a les criatures: 

 

la Maria Ganxa: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Tf, 

To, Va, Vb 

 l’Home del Sac: Ca, Co, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Pb, Si, To, Vb 

 lo Pere Botero: Fa, Fi, Mr, Ml, Si  

 lo dimoni: Gu, Ll, Po, Ull 

 lo gitano: Be, Bi, Pb, Va 

 lo Marraco: Ll, Pb, Ull 

 la Rossega-cebes: Siurana 

 lo Papus: Cornudella 

 l’Home de la Sang: Cornudella 

 los Sagineros: el Masroig 

 lo Bubu: Pradell 

 l’Home dels Set Nassos: Pradell 

 lo Moro Mussa: la Figuera 

 la Maria Llonga: la Morera 

 lo Panxa conteta: Porrera 

 l’Home que arrossega les cadenes: Cabacés  

 

 S’observa que a la llista d’éssers fantàstics trobem personatges malvats 

àmpliament coneguts com l’Home del Sac; relacionats amb l’infern com lo Pere Botero 

o lo dimoni; éssers fantasmagòrics com lo Papus, lo Bubu o l’Home que arrossega les 

cadenes; o fins i tot persones d’altres races com lo gitano o lo Moro Mussa. Els 

informants de la Bisbal, Gratallops, Pradell, la Vilella Alta i la Vilella Baixa recorden 

que els explicaven que la Maria Ganxa baixava per la fumera de les cases per emportar-

se els xiquets i les xiquetes. Navarro (1996, I: 264) també recull el personatge de la 

Maria Ganxa a Corbera (Terra Alta). Martí (1970: 90) recull lo Marraco a Lleida i 

Almenar. Un informant de la Morera explica que es deia que la Maria Llonga 

s’amagava a dins d’una bassa que hi havia a prop del poble, anant cap a Montsant. Una 

altre informant de Porrera explica que el Panxa Contenta baixava per les fumeres de les 

cases, igual com també ho feia la Maria Ganxa. Al Masroig els informants expliquen 

que los Sagineros raptaven les criatures per treure’ls el sagí, operació semblant a la que 

feia l’Home de la Sang (recollit a Cornudella) que extreia la sang de la canalla. El 

personatge del Saginero també el recull Navarro (2012: 394; 1996, I: 264) a Cambrils 

(Baix Camp) i a la majoria de localitats de la Terra Alta, i Cubells (2009, I: 412-413) a 

Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre). 

 Alguns dels castellanismes recollits en aquest camp semàntic són embustero 

(Cp, Fi, Ll, Ms, Tf), santiguâ’s (Fi), Sant Cristo (Cp, Mr, Pr), Notxe Buena (Ca, Fi, Po), 

Notxe Vie[]a (Co, Ms, Ma, Pb, Tf) o Fi d’Any (Bi, Ml), Carnaval (Be, Bi, Cp, Fa, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Si, Tf, Va, Vb), colgadures (Ms, To, Va), cabeçuts 

(Bi, Mr) o jota, del qual s’han recollit fins a 4 variants fonètiques: [ko]ta a Pradell; 

[o]ta a Be, Cp, Gu, Ms; [d]ta a Fa, Fi, Gr, Va; []ta a la resta de parlars. 
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4.1.15 El mar 

 
onada: onada: Bi, Ca, Cp, Co, Gr, Gu, Mr, Ma, Mo, Pb, Po, Pr, Tf, To, 

Va, Vb; ona: Be, Fa, Fi, Ll, Ms, Ml, Si, Ull (mapa 4/573) 

gavina: gaviota: Be, Bi, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Mo, Po, Si, Tf, To, Vb; 

gavina: Ca, Cp, Fa, Gu, Mr, Ml, Pb, Pr, Ull, Va (mapa 4/574) 

arengada: arengada: Fa, Gr, Pr, Si, Tf, Ull, Va; aningada: Be, Ca, Ll, Ma, 

Ml, Mo, Pb, Vb; ningada: Fi, Mr, Mo, Po, To; aringada: Cp, Co, 

Gu, Ll, Ms; anengada: Bi (mapa 4/575) 

cinta: cinta: Be, Bi, Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Tf, To, Va, Vb; lligacama: 

Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Mr, Pb, Pr, Si, To, Ull; veta: Cp, Gu, Ma 

(mapa 4/576) 

cap-sec: cap-sec: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, To, Ull, Va, Vb; cap-roig: Be, Fa, Mr, Ml, Tf (mapa 4/577) 

eriçó (de mar):
777

 eriçó: Bi, Co, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To; eriçó 

de mar: Be, Ca, Cp, Gr, Ma, Ms, Ml, Ull, Va, Vb (mapa 4/578) 

 

Llista de noms comuns 

 
 mar    escata    anguila   

 barca    seitó    congre    

 port    sardina   lluç    

 costa    anxova    badejo, bacallà  

 pescar    llenguado   verat, peix blau  

 pescador   ruquet    rap    

 peix    moll    petxina    

 tremall    mòllera   galera    

 canya    boga    musclo    

 fil    palaia    cranc    

 ham    rajada    llangosta  

 gamba    sépia    pop 

 estrella de mar  calamar
778

   escamarlà 

  

Anàlisi i comentari d’alguns mots 

 
La forma oriental bacallà, actualment estesa per gairebé tots els parlars del 

domini, presenta al Priorat el geosinònim més tradicional badejo, amb afèresi de la 

vocal inicial.
779

 Tot i així, es constata un retrocés de la variant occidental badejo a favor 

de la forma oriental bacallà.
780

 

                                                 
777

 A Be, Ca, Cp, Gr, Ms, Ml, Ull, Va i Vb s’afegeix el sintagma preposicional de mar per diferenciar-lo 

de l’eriçó de terra, el mamífer insectívor de la família dels erinaceids, que té el pèl de la part superior del 

cos barrejat amb punxes i és capaç d’enrotllar-se formant una bola (Erinaceus europaeus). 
778

 Per a més informació sobre l’articulació de la bategant en posició final absoluta cf. apartat 1.3.2.4 del 

capítol de Fonètica. 
779

 Aquesta variant és localitzada per Alcover (DCVB, I: 6) a tot el català occidental i en tarragoní. 

Segons el mateix autor, és un vocable pres de l’espanyol abadejo, que prové del llatí ABBATĬCŬLU, 

diminutiu de ABBATE. Coromines (DECat, I: 8-9) també el considera una adaptació d’un préstec de 

l’espanyol, el qual va ser manllevat per aquesta llengua al gallegoportuguès i asturianolleonès.  
780

 Aquest mateix procés de substitució es recull al Camp de Tarragona (Recasens 1985: 261; Montoya 

1993: 96) i a la Conca de Barberà (Plaza 1996: 163). 
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El mot arengada presenta quatre formes amb variació fonètica: aringada (amb 

tancament de la vocal pretònica), aningada (amb assimilació de la ròtica per la nasal i 

tancament de la vocal pretònica), ningada (amb assimilació de la ròtica, tancament de la 

vocal pretònica i afèresi de la vocal inicial) i anengada (amb assimilació de la ròtica). 

A tots els pobles del Priorat per referir-se a l’arengada també es pot utilitzar la 

forma guàrdia civil que, segons un informant de Gratallops, tothom entenia en 

contextos com el següent: “Si dius: «Avui m’hai minjat un guàrdia civil» tothom 

entendrà que t’has minjat una arengada”. Aquesta forma podria estar motivada pel fet 

que, com que l’arengada és un peix que se sala, queda com a “tibat”, adjectiu que es pot 

aplicar al caràcter que acostumava a tindre la guàrdia civil com bé s’ha recollit de boca 

d’alguns informants: “Ja se sap, els guàrdies civils eren molt tibats”. A Poboleda també 

expliquen que les arengades es posaven a mode de espantaocells entremig del planter 

perquè al tindre un color platejat i l’olor espantaven els moixons, un informant explica 

que “com que deien que vigilaven lo planter com los guàrdia civils que també vigilen”. 

En d’altres pobles justifiquen aquesta forma –guàrdia civil– explicant que les arengades 

es menjaven de dues en dues, de la mateixa manera que els guàrdia civils sempre 

anaven de dos en dos, en parella. 

La metonímia ha provocat que, a tots els pobles de la comarca, la denominació 

peix blau prengui el significat de verat. El mot cinta, que designa  un peix de la espècie 

Cepola rubescens, presenta tres variants al Priorat: cinta, lligues-cames i veta. Totes tres 

són variants suggerides per la forma d’aquest peix, de cos molt llarg i comprimit que 

pot arribar als 50 centímetres de llargada. 

Alguns castellanismes generals a tots els parlars de la comarca són gaviota (per 

gavina) i red (per xarxa) –a Margalef es va recollir la forma arred (amb una pròtesi 

vocàlica). Altres interferències lèxiques de l’espanyol presenten una extensió més 

restringida: cigala (per escamarlà, a Co, Si), escama (per escata, a Mr, Pr) i eriç (per 

eriçó, a Ma). A Cp, Ml, Pb, Po, Tf, Vb s’ha recollit el castellanisme ola (ona), articulat 

amb velar semitancada [o] ‒[o]la. A Be, Fa, Fi, Ll, Ms, Ml, Si, Ull, en canvi, articulen 

una velar semioberta [] ‒[]la‒ en un intent d’adaptació del castellanisme a la llengua 

catalana.  

 

4.1.16 Els jocs 

 
joguet:

781
 joguina: Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Si, Tf; joguet: 

tots els parlars (mapa 4/579) 

gronxador:
782

 arronsador: Cp, Co, Fa, Gu, Mr, Ms, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf; 

gronxador: Ca, Fi, Ll, Ml, To, Va, Vb; baldador: Gr, Ma; 

bildador: Bi; engronxador: Ull; agronxador: Be; engronsador: Pr 

(mapa 4/580) 

saltar a corda: saltar a corda: Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; jugar a la corda: Co, Mr, 

Ms, Ml, Mo, Va (mapa 4/581) 

juli: juli: Be, Ca, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, Po, Vb; júlit: Fi, Pr, 

Tf; bitxo: Bi, Co, Gr, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va (mapa 4/582) 

menar la corda: menar la corda: Be, Fi, Ll, Pb, Pr, To; tirar la corda: Fa, Mr, Ms, 

Ull; donar la corda: Tf, Va; rodar la corda: Ca, Mo, Vb; fer anar 

                                                 
781

 Per a més informació sobre el tractament de la /o/ en posició pretònica cf. capítol 1.2.8 de Fonètica. 
782

 En tots els parlars de la comarca també s’ha recollit el castellanisme colúmpio. 
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la corda: Si; parar la corda: Cp, Co, Gu, Ml, Po; manar la corda: 

Bi, Gr, Ma (mapa 4/583) 

marro: lo marro (marro-em pixo-em cago): Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Si, Tf, Ull, Va, Vb; lo narro (narro-pixo-i-

cago): Be, Fa, Gu, Ll, Mr, Pr, To (mapa 4/584) 

baldufa: baldufa: a tots els pobles; baldarufa: Pr, Tf; baldrufa: Po; pitxo, 

pítxol: Ll (mapa 4/585)
783

 

toc i pam: toc i pam: Be, Bi, Ca, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ma, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Ull, Va; pet i pam: Cp, Ms; a pam i toc: Ml; a pam i 

troc: Vb; xec i pam: Mo (mapa 4/586) 

xarranca: marro: Co, Fa, Ms, Tf; narro: Be, Po, Pr, To; pisso: Cp, Gu, Mr; 

palet: Gr, Ma, Si; creu: Fi, Va, Vb; xinc-xenc: Ca; xarranca: Pb; 

anxarranca: Ml; escarranxa: Mo; xincleta: Ull; cremo: Bi; nillo: 

Ll (mapa 4/587) 

palet: tello: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ms, Ml, Po, Pr, Va, Vb; palet: 

Bi, Co, Gr, Ma, Mo, Pb, Pr, Si, Tf, Ull; c[]do: To; nillo: Ll 

(mapa 4/588) 

gallina cega: gallineta cega: Bi,
784

 Co, Fa, Fi, Gr, Mr, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, 

Tf, To, Ull, Va, Vb; gallineta ciega: Ca, Gu, Ma; gallina cega: 

Cp, Ms; gallina ciega: Be, Ll (mapa 4/589) 

fona: fona: Ca, Co, Gr, Ma, Ms, Ml, To, Ull; onda: Ll, Po, Va, Vb 

(mapa 4/590) 

bassetja: bassetja: Bi, Ca, Co, Fi, Ll, Ma, Mo, Pb, Si, To, Ull, Va, Vb; 

passetja: Be, Cp, Fa, Mr, Po, Tf; batetja: Gu, Ms, Ml; tirador: Gr, 

Pr (mapa 4/591) 

jugar a conillets: jugar a conillets a amagar: Be, Bi, Ca, Cp, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, 

Ma, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; jugar a conillets: 

Ll, Mr, Ms; jugar a conillets al cau: Ms (mapa 4/592) 

joc de l’anelleta: l’anelleta: Be, Ca, Cp, Co, Fa, Gr, Mr, Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; l’anell: Bi, Cp, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms (mapa 

4/593) 

lo pare carabasser:  lo pare carabasser: Bi, Ca, Cp, Co, Fi, Gr, Ll, Mr, Ma, Pb, Si, To, 

Va, Vb; lo pare carabassot: Be, Fa, Gu, Ms, Ml, Mo, Po, Pr, Ull 

(mapa 4/594) 

pessic-pessiganya: pessic-pessiganya: Be, Bi, Co, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, To, Ull, Va, Vb; pis-pessiganya: Ca, Cp, 

Mr (mapa 4/595) 

 

Llista de noms comuns 

 
jugar   bitllot    jugar a boles   

nino/nina   fer redona   bicicleta   

fireta   perdre
785

   estel
786

    

pilota   guanyar   la cluca d’amagar  

                                                 
783

 Alcover (DCVB, VIII: 619) recull la forma pítxol a Gandesa i pitxo (segons Alcover de trompitxo) a 

Perpinyà i Rodonyà. 
784

 A la Bisbal de Falset també es va recollir el sintagma gallinita ciega. 
785

 També guanyar la ceba a Cp, Gr, Mr. A Marçà expliquen que es deia així perquè el que quedava 

primer en una carrera li donaven un pollastre i el que quedava últim li donaven una ceba. 
786

 També s’ha recollit el castellanisme una com[e]ta a Bi, Fa, Fi, Ma (una com[]ta a Mr, Po). 
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bitlla   xalar
787

       

      

Anàlisi i comentari d’alguns mots 
 

 Encara es manté a tots els parlars del Priorat la forma compartida amb el 

rossellonès i el valencià joguet, encara que en alguns parlars ja comparteix ús amb la 

variant oriental joguina.  

 En el verb endevinar es produeix una assimilació vocàlica de la palatal 

semitancada pretònica per part de la tònica –endevino > endivino– i després es produeix 

una extensió del fenomen a d’altres formes verbals, com ara l’infinitiu: [a]nd[i]v[i]nar. 

 El joc consistent a saltar una corda que volta té dos nom al Priorat: saltar a 

corda i jugar a la corda. Quan s’accelera el moviment de la corda es diu juli o júlit i 

bitxo –a la Bisbal i Ulldemolins també s’ha recollit el sintagma bitxo coent. Es pot saltar 

a corda de manera col·lectiva, amb una corda més llarga; dues persones agafen 

cadascuna una de les puntes i la fan girar. L’acció duta a terme per aquestes dues 

persones rep 7 noms a la comarca: menar la corda, manar la corda, tirar la corda, 

donar la corda, rodar la corda, fer anar la corda i parar la corda. A la majoria de 

pobles, es cantaven cançons mentre se saltava a la corda o bé es recitaven unes 

fórmules, com per exemple: Si la barqueta es tomba, nena no tinguis por. Salta la 

cordeta i fes un saltiró. (Cornudella); La barqueta puja i baixa, sense res no hi pot 

anar. La Maria per bandera i el Lluís per capità. (la Torre de Fontaubella) 

 Una de les variants del joc de boles consistia a fer una ratlla i llançar les boles 

per veure quina anava més prop del forat on s’havien de fer entrar i s’establia l’ordre a 

partir de les distàncies de la ratlla. Al Priorat, aquesta modalitat de joc s’anomena a toc i 

pam (amb les variants pet i pam i xec i pam) o a pam i toc, a pam i troc (amb l’ordre 

dels elements del sintagma invertits).   

 Lo marro (marro-em pixo-em cago) i lo narro (narro-pixo-i-cago) són les dues 

variants que presenta a la comarca el joc que consisteix a col·locar en línia recta tres 

pedretes o bastonets damunt d’una figura quadrada. La interferència de l’espanyol lo 

tres-en-ratlla apareix també a Co, Fa, Mo, Si, Pb, Pr, To, Ull.
788

 

 La xarranca és un joc que consisteix a saltar a peu coix damunt unes figures 

geomètriques dibuixades a terra, dividides en caselles o en compartiments numerats, 

fent córrer a cops de peu un palet que cal fer passar d’una casella a l’altra segons un 

ordre determinat. Al Priorat, aquest joc presenta fins a 12 variants: xarranca –i les 

variants fonètiques anxarranca i escarranxa– marro, narro, palet, pisso, nillo, la creu, 

xinc-xenc, la xincleta, lo cremo. A Pb, Po, To, Ull, Va, també es va recollir el 

castellanisme l’avion, que fa referència a la forma del dibuix que es feia a terra per jugar 

a aquest joc. A Co, Ms, Si, Tf, el nom marro designa alhora dos jocs diferents (el tres-

en-ratlla i la xarranca). A la comarca, la peça que es tira o que es mou amb el peu en 

aquests jocs rep quatre noms: tello, palet, nillo i codo. 

 El joc que consisteix a llançar un objecte a un clot o dins d’un cercle senyalitzat, 

en el qual hi ha uns altres objectes més lleugers que els primers, i que per la força de 

l’impacte s’han de treure, rep onze noms diferent a la comarca: a patacons a tots els 

pobles;
789

 al tello a Cp, Gu, Ll, Ms, Ml; al flendi a Bi, Mr, Tf; al frendi a Mo, Tf; al 

                                                 
787

 A tots els pobles també s’usa el castellanisme disfrutar. 
788

 Cubells (2009, I: 418) també recull les variants marro (marro-pixo-i-cago) i pisso (pisso-marro-i-

cago) a alguns pobles de la Ribera d’Ebre. Navarro (1996, I: 269) recull la forma marro (marro-pixo-i-

cago) en algunes localitats de la Terra Alta. 
789

 Els patacons estaven fets amb les capsetes de mistos o amb les cartes velles de jugar. 
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flèndit a Pb, Va; al fendi a Gu, Ml; a xapes a Fi, Po; a xapos a Vb; a la x[]rca a Ll, Ml; 

a la xorqueta a Tf. 

 Només a Ca, Co, Gr, Ma, Ms, Ml, To, Ull s’ha recollit el mot fona (a Ll, Po, Va, 

Vb s’ha localitzat el castellanisme onda) per designar l’instrument format d’una bossa 

de tela o de pell amb un cordill a cada extrem, dins la qual es posa una pedra o altre 

projectil, i fent-la voltar ràpidament se li dóna impuls per llançar-la amb força. La 

bassetja és l’instrument que també serveix per tirar pedres però que es construeix amb 

una branca que tingui forma d’Y, a les dues puntes superiors de la qual es lligava una 

goma. Amb una mà es tensava la goma en la qual s’havia col·locat el projectil 

(generalment una pedra) i quan ja no donava més de si, es deixava anar el projectil 

dirigit a l’objectiu que es volia tocar. Al Priorat s’han recollit 4 formes per a designar 

aquest instrument: bassetja, passetja, batetja i tirador. A Fa, Fi, Gu, Ll, Mo, Po, també 

es va recollir el castellanisme tira-xines. En algunes localitats de la comarca no 

coneixen la fona o designen els dos instruments (fona i bassetja) amb el mateix mot. Un 

altre instrument, que construïa la mateixa canalla, era una canya foradada per dins que 

s’utilitzava, bufant-la, per llançar amb força els pinyols dels lledons i que a tots els 

pobles anomenaven canya o canut (a Ll, Tf, Vb, també esclafidor i a Gratallops i 

Poboleda, tirallidons). 

 El joc de conillets a amagar (conillets a Ll, Mr, Ms i conillets al cau també al 

Masroig) és un joc d’infants més menuts que consisteix essencialment a amagar-se uns 

jugadors, i que un altre procuri trobar-los i tocar-los. En la forma més completa d’aquest 

joc, conservada a bona part del nostre país, hi ha un dels jugadors que és la mare, un 

altre que para i els altres que s’amaguen. La mare està asseguda, i qui para ha de tindre 

el cap cabussat a la falda de la mare, agenollat davant ella tot el temps que els conillets 

busquen amagatall, durant el qual la mare recita una fórmula que comença amb la frase 

Conillets amagueu-vos bé, que la llebreta ja ve, de nit i de dia, bota foc a l’abadia, bota 

foc al forn, quantes hores són? acabada la fórmula, demana: Conillets, esteu ben 

amagadets? Els que esta amagats contesten: Sííí! Aleshores la mare deixa anar el 

jugador que para i aquest se’n va a buscar els que s’han amagat; quan en troba un, l’ha 

de procurar tocar, si el conillet, fugint, arriba a la mare sense que qui para l’hagi tocat, 

aquest ja no el pot tocar, i continua parant fins que en toca algun. 

 El joc de l’anell o l’anelleta és també un joc d’infants estès per tot Catalunya. 

Per jugar-hi es posen les criatures en rodanxa, amb les mans plegades davant el pit, en 

actitud de pregària; una altra passa per davant elles amb les mans també plegades, i dins 

les mans duu un anell o cosa semblant ‒un cigró, una llentia, una moneda‒; així com 

passa, posa les mans sense desplegar-les, dins les mans de cada jugador, i deixa caure 

l’anell dins les mans d’un dels jugadors sense fer-ho coneixedor als altres. Quan ja ha 

dipositat l’anell, aquest mateix jugador recita la cantarella següent, remarcant ben bé les 

síl·labes, mentre toca el cap de cadascun dels jugadors a cada síl·laba: Qui té l’a-nell? 

Pi-ca-pe-drell. El darrer jugador a qui se li ha tocat el cap ha d’endevinar qui té l’anell i 

si ho endevina, fan la mateixa pregunta a aquella que havia anomenat, i així van seguint 

fins que arriben a endevinar qui és qui té l’anell. 

 Al joc del pare carabasser o carabassot, els jugadors fan una rodanxa, asseguts 

a terra, i cadascun té un número determinat. Un altre jugador ‒que fa de Pare 

Carabassot‒ diu: El Pare Carabassot, tenia, tenia cinc (o un altre número) carabasses. 

El jugador que té aquell número respon: Que no, que en tenia tres ‒o el número que 

sigui. I així successivament fins que algú s’equivoca, dient un número que no existeix o 

dient el seu propi; en aquest cas ha de pagar penyora. 

 Un altre joc que s’ha recollit a totes les localitats de la comarca és el que 

consisteix a posar les mans damunt una taula, i un jugador va pessigant-les al temps que 
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recita unes fórmules, i en dir la darrera paraula d’aquestes, pica damunt la mà del 

jugador a qui toca, fins que aquest la retira de la taula. Al Priorat, la forma més 

utilitzada per a designar aquest joc infantil és pessic-pessiganya. A Cabacés, Capçanes i 

Marçà, però, s’ha recollit la variant pis-pessiganya. La fórmula que es recita mentre es 

juga presenta diverses versions: 

 
Pessic-pessiganya, 

oli de la ganya, 

pessic-pessigó, 

oli de ganyó. 

(Falset) 

 

Pessic-pessiganya, de l’oli de la ganya. 

Pessic-pessigó, de l’oli d’Aragó. 

Portal de França, 

que n’hi ha una balança. 

Portal de Reus 

que n’hi ha cent mil creus. 

Amaga els peus. 

(la Vilella Alta) 

 

Pessic-pessiganya, de l’oli de la ganya. 

Pessic-pessigó, de l’oli d’alagó. 

Marieta agrana a casa, que ta mare no ho pot fer, 

que té la mà torta. 

El gall escuat, que corre pel terrat. 

La gallina negra tot h[u] arreplegue. 

La gallina blanca tot h[u] escampe. 

La gallina de la Seu diu que marxi aquet bon peu. 

(Pradell de la Teixeta) 

 

Pessic-pessiganya, oli oli de la ganya. 

Pessic-pessigó, oli oli d’alagó. 

Marieta agrana a casa, que el gatet està escoixat. 

Per les vinyes tiren pinyes. 

Pels carrers tiren diners. 

A la vora de França n’hi ha una que en dansa. 

Amaga aquet gran pinyó 

que no és teu ni és meu  

que és de la Mare de Déu. 

(els Guiamets) 

 

 Malgrat que molts jocs no s’han pogut recollir en la totalitat de pobles de la 

comarca i, per tant, no s’han pogut mapificar, no s’ha volgut deixar passar per alt 

l’ocasió de fer-ne un llistat amb tots els que s’han pogut recollir als diferents pobles del 

Priorat i que donaran una idea de l’extens, ric i variat món lúdic infantil d’un temps que 

ja s’esvaeix. 

 El joc del boli-beli (Co, Mo), boli (Cp, Pr, Si, To, Ull) o bòlit (Be, Ml, Mo, Po) 

consisteix a agafar un tros de fusta cilíndric acabat en punta en els dos extrems i fer-lo 

saltar pegant-li, quan està ajagut, un cop de dalt a baix prop d’una de les puntes. 

 Del joc de rotllana on tothom està amb els ulls tapats i qui para dona voltes per 

darrere amb una espardenya a la mà se’n diu, al Priorat: espardenyeta a Cp, Co, Ll, Ml, 

Si, Ull; espardenya a Be, Mr, Ma, Mo, Po, Pr, Va; l’espardenyot a Capçanes, i passa 
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rata a Poboleda. La fórmula rimada que acompanya aquest joc pot variar depenent del 

poble: 

 
L’espardenya, la cus cus, jo la cuso i se’m descús. (la Vilella Alta) 

 

L’espardanyeta, l’espardanyeta, la clara d’ou, fan vint-i-nou, mans al 

darrere, ulls aclucats. [es deixa l’espardenya a darrere d’alguna 

criatura] L’espardanyeta ja s’ha quedat. [Llavors es pregunta] Qui s’ha 

pixat al llit? [obren tots els ulls i endevinen qui té l’espardenya] (el 

Molar) 

 

  A Cabacés es va recollir jugar a callossos, que a Margalef en diuen jugar a 

todos. A Cornudella, Pradell i la Vilella Alta també coneixen el joc però no en recorden 

el nom. Els callosos o todos són els ossets tendres de la pota del corder, concretament 

de la junta del garró. Un cop ben netejats i sovint pintats de colors, amb ells es feien 

molts jocs d’agilitat. Un dels jocs consistia a tirar els callosos enlaire i, segons en quina 

posició queien, el jugador podia repetir tirada o perdia el torn; generalment si el callòs 

quedava dret, el jugador guanyava i si quedava tombat, perdia. A Cabacés encara 

recorden que cada cara del callòs tenia un nom: una, res, tot i marrinyes. A Pradell, en 

canvi, els noms de les cares eren rei, verdugo, la panxa  i el forat de l’aigüera. Un altre 

joc que també podien fer amb callosos consistia a agafar-ne cinc, un d’ells més gran, 

escampar-los a terra i mentre tiraven el gran a l’aire n’havien de recollir un dels altres 

quatre.  

 Tot i que no de forma exclusiva, les xiquetes de Margalef, el Masroig, Torroja i 

Ulldemolins jugaven al muntet, que a Marçà en deien les agulletes i a la Torre, 

l’agulleta. El joc, que Alcover (DCVB, I: 330) també recull a Falset, consisteix a 

amagar agulles sota terra, que les xiquetes han de picar amb una pedra i cadascuna pren 

les agulles que pot treure. Les xiquetes, generalment, també jugaven a fireta o cuinetes, 

a nines i a saltar a corda. També feien molts jocs simbòlics, teatralitzats i amb molt de 

diàleg i jocs cantats, de rotllana i de falda. 

 Voldria acabar aquest apartat lèxic sobre els jocs amb un fragment de Beltran i 

Garcia (1994: 145-146), on remarquen la importància del joc: 

 
Els orígens dels jocs són remots. L’home sempre ha tingut unes necessitats 

lúdiques. El relat oral, les tradicions, els proverbis i les lleis no escrites, 

passats de generació en generació són un reflex dels hàbits, costums i 

esperances de cada generació, una herència en moviment. La millor manera 

de conèixer els avantpassats i, al mateix temps, saber el que un és, és 

mitjançant l’acostament a la seua cultura, la revalorització del llegat 

cultural que al llarg dels anys ha passat de pares a fills gràcies a la 

memòria. Ara hi ha una cultura oral, universal, que intenta sobreposar-se a 

totes les altres: la de la televisió, ràdio i mitjans de comunicació. Oblidar la 

nostra cultura popular equival a una extinció com a poble; una pèrdua dels 

jocs, cançons, contes i dites significa desarrelar-nos de l’antiga saviesa que 

el poble ha conservat en forma de sentències, breus compendis de filosofia 

pràctica creats a partir de l’observació, experiència i raonament. Huizinga 

(1972) afirma que la cultura procedeix del joc, que el joc és llibertat i 

invenció, fantasia i disciplina al mateix temps. 

El temps fa que canvien els espais i els mecanismes dels jocs, no obstant, 

els nostres jocs són vius en cultures bastant allunyades de la nostra i els 

seus orígens es perden en el temps. Les tradicionals jugades al carrer s’han 

traslladat als parcs a causa del trànsit. [...] Han desaparegut també dels 
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carrers els «utensilis» dels quals se servien els xiquets temps arrere: 

bastons, pedres, fang... però això no ha de ser el motiu d’una desaparició 

del joc. Els mecanismes del joc han de canviar per les imposicions del 

temps, com ho han fet des de sempre, però no s’han de subordinar a la 

cultura audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                 409 

 

 

4.2 LLISTA DE MOTS I UBICACIÓ 

 

A 

 

a: 2.1.9 

a boca de fosc: 4.1.7 

a coll-i-bè (portar algú): 2.1.11 

a estall: 4.1.1 

a gates (anar): 2.1.11 

a la cama coixa (anar): 2.1.11 

a la falda (tindre algú): 2.1.11 

a la sarrona (portar algú): 2.1.11 

a preu fet: 4.1.1 

abadia: 4.1.14 

abans: 2.1.11 

abegot (i variants): 4.1.6 

abella (i variants): 1.1.3, 1.4.4, 4.1.6 

abellerol (i variants): 4.1.6 

abeurador (i variants): 1.2.12, 4.1.8 

abocar: 4.1.2 

abocat: 4.1.2 

abril: 4.1.7 

abstinència: 4.1.14 

acera (i variants): 4.1.8 

aclarir-se (el temps): 4.1.7 

aclucar (els ulls) (i variants): 4.1.10 

acotxar-se (i variants): 4.1.10 

adéu: 2.1.12 

afarta-pobres (raïm): 4.1.2 

afartar-se: 1.4.1, 4.1.11 

aferam: 4.1.4 

afonar: 4.1.10 

agafadits (insecte): 4.1.6 

agafar: 4.1.11 

agarrat: 4.1.11 

agenollar-se (i variants): 4.1.10 

agitar-se (i variants): 1.3.3, 4.1.10 

aglà (i variants): 1.4.1, 4.1.3 

agost: 4.1.7 

aguaitar: 1.4.1 

àguila (i variants): 1.4.5, 4.1.6 

agulla: 1.1.7 

agulla (d’estendre la roba): 4.1.11  

agulla (de cosir): 4.1.11 

agulla (de fer mitja): 4.1.11 

agulla de cap: 4.1.11 

agulla de pi: 4.1.3 

aguzil (i variants): 4.1.9 

ahir: 2.1.11 

aigua: 1.2.12, 4.1.11 

 

 

 

 

aigua poll (l’ou): 4.1.4 

aigualera: 4.1.7 

aiguamoll: 4.1.8 

aixada: 4.1.1 

aixada ampla: 4.1.1 

aixada brossera: 4.1.1 

aixada de boca: 4.1.1 

aixada de boca ampla: 4.1.1 

aixada de cavar vinya: 4.1.1 

aixada de dos puntes: 4.1.1 

aixada de fer brossa: 4.1.1 

aixada de punta: 4.1.1 

aixada estreta: 4.1.1 

aixada motxa: 4.1.1 

aixadella: 4.1.1 

aixadella amb escarpell: 4.1.1 

aixadelló: 4.1.1 

aixadelló amb escarpell: 4.1.1 

aixadó: 4.1.1 

aixadó amb escarpell: 4.1.1 

aixartigar: 4.1.1 

aixat: 4.1.1 

aixella: 4.1.10 

aixeta: 1.1.3, 4.1.11 

aixeta (de la bóta): 4.1.2 

així: 2.1.11 

ajuntament (i variants): 1.3.3, 4.1.9 

ajuntats (estar): 4.1.13 

ajupir-se: 4.1.10 

al braç (portar algú): 2.1.11 

alada (formiga): 4.1.6 

aladre: 4.1.1 

alba: 4.1.7 

albarda: 1.3.2, 4.1.1 

albardó: 1.3.2, 1.4.6, 4.1.1 

albat: 4.1.13 

albelló: 1.3.2, 4.1.8 

àlber (i variants): 1.2.5, 1.3.2, 4.1.3 

albercoc: 1.3.2, 4.1.3 

albercoquer: 4.1.3 

albergener (i variants): 4.1.3 

albergínia (i variants): 1.3.2, 1.3.5, 

4.1.3 

alberginiera (i variants): 4.1.3 

alcalde (i variants): 1.4.6, 4.1.9 

aldea: 4.1.8 
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alè: 4.1.10 

alego: 2.1.11 

alfàbrega: 1.2.5, 1.3.2, 4.1.3 

alfals: 1.3.2, 4.1.1 

aliacrà (i variants): 4.1.10 

aliança: 4.1.13 

alicantí (raïm): 4.1.2 

alicates: 4.1.9 

all: 1.3.2, 4.1.3 

allà, allí: 2.1.11 

(a)llavons: 2.1.11 

allioli (i variants): 1.4.2, 4.1.11 

almostra (i variants): 1.3.2, 4.1.10 

alonso: 4.1.6 

alonso (fer l’): 4.1.6 

alonso (ser un): 4.1.6 

altre, altra: 1.4.7, 2.1.8 

alvarca (i variants): 1.3.2, 4.1.12 

alzina: 4.1.3 

ama: 4.1.11 

amanit, amanida: 4.1.11 

amansir: 4.1.4 

amb: 2.1.9 

americana (i variants): 1.4.4, 4.1.12 

ametlla (i variants): 1.3.2, 1.4.4, 4.1.3 

ametlla tendra (i variants): 4.1.3 

ametller (i variants): 4.1.3 

ametlló (i variants): 4.1.3 

amistançada (l’): 4.1.13 

amistançats (estar): 4.1.13 

amo: 4.1.1, 4.1.9, 4.1.11 

amonestacions: 4.1.13 

ampolla: 4.1.11 

anar: 1.4.4, 2.2.8, 2.2.12 

anar moguda: 4.1.5 

anar-se’n a dormir: 4.1.10 

anca: 4.1.10 

ànec (i variants): 1.2.5, 4.1.4 

ànega (i variants): 4.1.4 

aneguet (i variants): 4.1.4 

anell (i variants): 1.4.4, 2.1.1, 4.1.13 

anell (joc de l’): 4.1.16 

anelleta (joc de l’): 4.1.16 

àngel: 1.3.3, 4.1.14 

àngelus (l’): 4.1.14 

angelet (flor): 4.1.3 

anguila: 4.1.15 

anjub: 4.1.8 

ansa: 4.1.11 

ansa del coll: 4.1.10 

ànsia (tindre): 4.1.10 

antes: 2.1.11 

any de traspàs: 4.1.7 

anxova: 4.1.15 

apagallums (flor): 4.1.3 

apagar: 4.1.11 

apagar el/la llum: 4.1.11 

aparèixer: 2.2.3 

àpit: 1.4.3, 4.1.3 

aprendre (i variants): 4.1.10 

apuntar (el dia): 4.1.7 

aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes: 

2.1.4 

aquell, aquella, aquells, aquelles: 2.1.4 

aquet, aqueta, aquesta, aquets, aquetos, 

aquestos, aquetes, aquestes: 2.1.4 

aquí: 2.1.11 

ara: 2.1.11 

arada: 4.1.1 

aranya: 1.1.1, 4.1.6 

arbequina (oliva): 4.1.2 

arbocer (i variants): 4.1.3 

arboç: 4.1.3 

arbre: 1.3.2, 1.4.6, 4.1.2 

arc de Sant Martí: 4.1.7 

arcoiris: 4.1.7 

arena: 4.1.8 

arengada (i variants): 4.1.15 

aresta: 4.1.1 

aresta (estella): 4.1.11 

argadells (i variants): 4.1.1 

argelaga (i variants): 1.2.5, 4.1.3 

argila (i variants): 4.1.7 

armari: 4.1.11 

armilla: 4.1.12 

arna: 4.1.6 

arpiots (i variants): 4.1.1 

arqueta (de collir olives): 4.1.2 

arrabassar: 4.1.1 

arracada (i variants): 1.4.6, 4.1.12 

arracada (de la cabra) (i variants): 

4.1.4 

arrasir-se (el temps): 4.1.7 

arrel (i variants): 4.1.2 

arrelat (i variants): 4.1.2 

arrencar: 4.1.1 

arriendes (i variants): 1.3.2, 4.1.1 

arrissat (cabell) (i variants): 4.1.10 

arrojar (i variants): 4.1.10 

arromangar: 1.4.6 
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arronsar (les espatlles): 4.1.10 

arronsar (bressar): 4.1.11 

arronsador: 4.1.16 

arropenjar: 1.4.6 

arroplegar: 1.4.6 

arròs: 2.1.1, 4.1.11 

arròs a la cassola: 4.1.11 

arrossegar: 4.1.1 

arruga (i variants): 1.3.6, 4.1.10 

arruixar el carrer: 4.1.11 

asclar: 4.1.1 

asserenar-se (el temps): 4.1.7 

astrínjol: 4.1.4 

atiar (el foc): 4.1.11 

atipar-se: 4.1.11 

atxa: 4.1.14 

atzavara (i variants): 4.1.3 

auberge (i variants): 4.1.3 

avellana (i variants): 1.4.4, 4.1.3 

avellana fallada: 4.1.3 

avellana folla: 4.1.3 

avellana follada: 4.1.3 

avellaner (i variants): 4.1.3 

avergonyir-se: 4.1.10 

avergonyit (i variants): 4.1.10 

avet: 4.1.3 

avi, àvia: 2.1.5 

aviat: 2.1.11 

avion (libèl·lula): 4.1.6 

aviram (i variants): 4.1.4 

avivar (el foc): 4.1.11 

avort: 4.1.13 

avui: 2.1.11 

 

B 

 

bacallà: 4.1.15 

badallar: 4.1.10 

badar: 4.1.10 

(a)badejo: 4.1.15 

baga (la): 4.1.14 

baiard (i variants): 4.1.1 

baixos (del vi): 4.1.2 

bajoca: 1.3.3, 4.1.1 

bajoquera: 4.1.1 

baladre: 4.1.3 

balancí: 4.1.11 

balb: 1.3.2, 4.1.7 

balcó: 4.1.11 

balda: 4.1.11 

baldufa (i variants): 4.1.16 

bamba: 4.1.12 

banc: 1.3.7 

banc (de collir olives): 4.1.2 

banc de fuster: 4.1.9 

banc del foc (lo): 4.1.11 

bancal: 4.1.1 

bandeja: 1.4.8, 4.1.11 

banya: 4.1.5 

banyera: 4.1.11 

banyut: 4.1.13 

bar: 1.4.3 

barallar (renyar) (i variants): 4.1.11 

barana: 4.1.11 

barana (del carro): 4.1.1 

barba: 4.1.10 

barba (de la cabra): 4.1.4 

barba-roig: 4.1.6 

barbacana: 4.1.11 

barballera (i variants): 4.1.4 

barbeta (de la cabra): 4.1.4 

barca: 4.1.15 

barra (de pa): 4.1.2 

barraca: 4.1.1 

barral: 4.1.2 

barranc: 1.3.7, 4.1.8 

barres (mandíbula): 4.1.10 

barret: 4.1.12 

barret (de la gla): 4.1.3 

barret de cop: 4.1.12 

barret de caure: 4.1.12 

barretet (dolç): 4.1.11 

barri: 4.1.8 

barriada: 4.1.8 

barrina: 4.1.9 

barrusca: 4.1.2 

bassa: 4.1.8 

basseta: 4.1.2 

bassetja (i variants): 4.1.16 

bassot: 4.1.8 

bast: 4.1.1 

bastant: 2.1.1 

bastard (fill): 4.1.13 

baster: 4.1.9 

bastó: 4.1.5 

basura: 4.1.11 

bata: 4.1.12 

batall: 4.1.14 

bateig (i variants): 1.3.3, 2.1.1, 4.1.13 

batejar: 4.1.13 
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batre: 2.2.4, 2.2.5, 4.1.1 

batre ametlles: 4.1.3 

bavero: 4.1.12 

be: 4.1.5 

beata: 4.1.14 

bec: 4.1.4 

bec de gall (raïm): 4.1.2 

becada: 4.1.6 

belar: 4.1.4 

berenar (i variants): 1.2.4, 4.1.11 

bernat: 4.1.6 

bernat pudent: 4.1.6 

bessó: 4.1.13 

beure: 1.1.3, 2.2.5 

beure a galet: 4.1.11 

biberó, biberon: 4.1.13 

bicicleta: 1.1.3, 4.1.16 

biga: 4.1.11 

biga llomera: 4.1.11 

biga mestra: 4.1.11 

biga travessera: 4.1.11 

bigoti (i variants): 4.1.10 

bildador (i variants): 4.1.16 

birbar: 4.1.1 

bisbe: 4.1.14 

bisbe (botifarra): 4.1.4 

bisbessa (botifarra): 4.1.4 

biso: 4.1.12 

bitlla: 4.1.16 

bitllot: 4.1.16 

bitxo: 4.1.3, 4.1.16 

blanc: 1.3.7 

blat: 4.1.1 

blau (cop): 4.1.10 

ble: 4.1.11 

bleda: 1.1.3, 4.1.3 

bóc: 4.1.5 

boca: 4.1.10 

boca (de l’aixada): 4.1.1 

bocado (del cavall): 4.1.4 

bocafosc: 4.1.7 

bocal (del cavall): 4.1.4 

bocoi: 1.3.4, 4.1.2 

boda: 4.1.13 

bòfia: 4.1.10 

bofolla: 4.1.10 

boga: 4.1.3, 4.1.15 

boig: 2.1.1, 4.1.10 

boina (i variants): 1.3.5, 4.1.12 

boira (i variants): 1.4.5, 4.1.7 

boixa (del carro): 4.1.1 

boja: 1.3.3 

bola de xiprer: 4.1.3 

boles (jugar a): 4.1.16 

bòlit (jugar al) (i variants): 4.1.16 

bòlits (i variants): 4.1.1 

bolitxa (de xiprer): 4.1.3 

bolló: 4.1.1 

bolquers: 4.1.12 

bolquims: 4.1.12 

bombolla (i variants): 1.4.6, 4.1.7, 

4.1.10 

bon dia: 2.1.12 

bona tarda: 2.1.12 

bonic (i variants): 1.2.7, 4.1.12 

bony (al cap): 4.1.10 

bora nit: 1.4.6, 2.1.12 

bord (fill): 4.1.13 

bord (oliver): 4.1.2 

bordar (i variants): 4.1.4 

bordís: 4.1.2 

bordissot: 4.1.2 

borinot: 4.1.6 

borra: 4.1.3 

borratxo (i variants): 4.1.2 

borratxera (i variants): 1.4.2, 4.1.2 

borró: 4.1.2 

borronar: 4.1.2 

bosc: 2.1.1, 4.1.1, 4.1.3 

bosses (del carro): 4.1.1 

bosseta de l’orina: 4.1.10 

borrassa: 4.1.2 

bót: 4.1.1, 4.1.2 

bota: 4.1.12 

bóta: 4.1.1, 4.1.2 

botana: 4.1.12 

botar-se foc: 4.1.12 

botavant: 4.1.9 

botella: 4.1.11 

boter: 4.1.9 

botera: 4.1.11 

botifarra: 1.2.8, 4.1.4 

botifarra blanca: 4.1.4 

botifarra catalana: 4.1.4 

botifarra del bisbe: 4.1.4 

botifarra negra: 4.1.4 

botó (de la roda): 4.1.1 

bou: 4.1.5 

bover (caragol): 4.1.6 

braç: 4.1.10 
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braçalet: 4.1.12 

braguer: 4.1.5 

bramar: 4.1.4 

brancal: 4.1.11 

brasa: 4.1.11 

braser: 1.3.2, 4.1.11 

bres: 4.1.11 

bresca: 4.1.6 

bressar (i variants): 4.1.11 

bressol: 4.1.11 

bria (i variants): 1.3.4, 4.1.2 

brida (del cavall): 4.1.4 

broca: 4.1.9 

brocada: 4.1.2 

broma: 4.1.7 

bròquil: 4.1.3 

brossa: 4.1.11 

brossaire: 4.1.11 

brossat: 4.1.5 

brot: 4.1.2 

brotar: 4.1.2 

brugir: 4.1.6 

bruixa: 4.1.14 

brumerot (i variants): 4.1.6 

brumir: 4.1.6 

brusa: 4.1.12 

brut: 4.1.11 

Bubu (lo): 4.1.14 

budell: 4.1.4, 4.1.10 

bufador: 4.1.11 

bufallums (flor): 4.1.1 

bufar (el foc): 4.1.11 

bufat (cregut): 4.1.11 

bufet: 4.1.11 

bufeta: 4.1.4, 4.1.10 

bufetada: 4.1.10 

bugada (fer): 4.1.11 

bugada (passar): 4.1.11 

buitre: 4.1.6 

buixet: 4.1.11 

bujol (i variants): 4.1.1 

bullir: 1.2.9, 2.2.4, 2.2.8, 4.1.2, 4.1.11 

bullit (carn d’olla): 4.1.11 

bunyols: 4.1.11 

burca (del rellotge): 4.1.7 

buscall: 4.1.2, 4.1.11 

butllofa (i variants): 4.1.10 

butxaca: 4.1.12 

 

 

C 

 

cabana: 4.1.1 

cabàs: 4.1.2 

cabdell: 4.1.11 

cabeça (d’alls) (i variants): 4.1.3 

cabeçó: 4.1.1 

cabell: 4.1.10 

cabell curt: 4.1.10 

cabell llarg: 4.1.10 

cabellera (de la panolla): 4.1.1 

cabestre: 4.1.1 

cabiró: 4.1.11 

cabra: 4.1.5 

cabre: 2.2.1, 2.2.5, 2.2.8 

cabreta (caragol): 4.1.6 

cabrit: 4.1.5 

caçador: 4.1.4 

caçar: 4.1.4 

cadàver: 4.1.13 

cadernera: 4.1.6 

cadell: 4.1.4 

cadell (insecte): 4.1.6 

cadira: 4.1.11 

cadolla (i variants): 4.1.8 

cagarrines: 4.1.10 

cairat: 4.1.11 

caixa: 1.3.3, 4.1.11 

caixa (de morts): 4.1.13 

calaixera: 4.1.11 

calamar (i variants): 1.3.2, 4.1.15 

calavera (de xiprer): 4.1.3 

calbo: 4.1.10 

calça curta: 4.1.12 

calces: 4.1.12 

calçons: 4.1.12 

calçotets: 4.1.12 

caldera: 1.1.1, 4.1.11 

caldo: 4.1.11 

caldre: 2.2.1 

calguer: 2.2.1 

cama: 4.1.10 

camal: 4.1.12 

camallol: 4.1.2 

camí de Sant Jaume: 4.1.7 

camí de Santiago: 4.1.7 

caminar: 4.1.10 

camisa: 4.1.12 

camisa de dormir: 4.1.12 

campana: 4.1.14 
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campanar: 4.1.14 

campaner: 4.1.14 

campaneta (úvula): 4.1.10 

canal: 4.1.11 

canalera: 4.1.11 

canaló: 4.1.11 

canaló (canalot): 4.1.11 

canalot: 4.1.11 

canastró (i variants): 4.1.4 

candela: 4.1.14 

Candelera (la): 4.1.14 

candelabro: 4.1.11 

candelero: 4.1.11 

cansalada: 4.1.4 

cantar (el gall): 4.1.4 

cantar (la perdiu): 4.1.6 

càntera: 4.1.1, 4.1.11 

cantereta (i variants): 4.1.11 

cantereta gargolera: 4.1.11 

càntir: 4.1.1, 4.1.11 

cantó (del pa): 4.1.2 

canut de posar les agulles: 4.1.11 

canya: 4.1.3, 4.1.15 

canyella: 4.1.3 

canyís: 4.1.3 

canyó (de la canya): 4.1.3 

cap: 4.1.10 

cap (prep.): 2.1.9 

Cap d’Any: 4.1.14 

capadre (i variants): 4.1.2 

capar: 4.1.5 

caparra: 4.1.6 

capatàs: 4.1.9 

capbussó (fer un) (i variants): 4.1.10 

capçal (del carro) (i variants): 4.1.1 

capçal (drap): 4.1.11 

capçana: 4.1.11 

capellà: 4.1.14 

capgròs: 4.1.14 

capiguer: 2.2.1 

capital: 4.1.8 

capó: 4.1.4 

cap-roig: 4.1.15 

capsa: 4.1.11 

capsa de cosir: 4.1.11 

cap-sec: 4.1.15 

capseta (dolç): 4.1.11 

caputxa (de la gla): 4.1.3 

car: 1.3.2, 1.4.3 

cara: 4.1.10 

carabassa: 1.2.4, 4.1.1, 4.1.3 

carabassera: 4.1.3 

carabasses (donar): 4.1.13 

carabassó: 1.2.4, 4.1.3 

caragol: 1.2.4, 4.1.6 

caragol (cabell): 4.1.10 

caragol llimac (i variants): 4.1.6 

caragola (i variants): 4.1.6 

caragolí (i variants): 4.1.6 

carboner: 4.1.9 

carbonera: 4.1.9 

carcàs: 4.1.10 

card: 4.1.3 

carderola: 4.1.6 

carena: 4.1.11 

carener: 4.1.11 

careta: 4.1.6, 4.1.14 

carinyena (i variants): 4.1.2 

carn: 1.1.1 

carn a la brasa: 4.1.11 

carn d’olla: 4.1.11 

carn de bullir: 4.1.11 

carn del bullit: 4.1.11 

Carnaval: 4.1.14 

Carnestoltes (i variants): 4.1.14 

carotes (fer): 4.1.10 

carquinyoli (i variants): 4.1.11 

carràs (d’alls): 4.1.3 

carrasca (alzina): 4.1.3 

carrau: 4.1.14 

carrega-rucs (raïm): 4.1.2 

carretó: 4.1.1 

carrer: 1.3.2, 4.1.8 

carrera (fer-se una): 4.1.11 

carrerada: 4.1.8 

carretell: 1.2.2, 4.1.1 

carretera: 1.2.2 

carretera  de Santiago: 4.1.7 

carretó: 1.2.2 

càrriga: 4.1.2 

carro: 1.2.6, 4.1.1 

carro (constel·lació): 4.1.7 

carroll: 4.1.2 

carxar-se la mà: 4.1.10 

carxofa: 1.3.3, 4.1.3 

carxofera: 4.1.3 

casa: 1.3.4, 4.1.11 

casa (de) la vila: 4.1.9 

casament: 4.1.13 

casamentera: 4.1.13 
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casco (de l’animal): 4.1.4 

casqueta (dolç): 4.1.11 

cassa: 4.1.2 

cassó (i variants): 4.1.2, 4.1.11 

cassola: 4.1.11 

castanya, castanyer: 4.1.3 

castanyer bord: 4.1.3 

català: 2.1.1 

catiusques: 4.1.12 

catxap: 4.1.4 

cau: 4.1.4 

cau (de formigues): 4.1.6 

caure: 1.1.3, 2.2.2, 2.2.4 

cavafems: 4.1.1 

cavall: 4.1.4 

cavallet (carena): 4.1.11 

cavall (de collir olives): 4.1.2 

cavall d’aigua (libèl·lula): 4.1.6 

cavall de serp (libèl·lula): 4.1.6 

cavallet (de collir olives): 4.1.2 

cavallet (treure el): 4.1.2 

càvec (i variants): 1.2.5, 4.1.1 

càvic de dos puntes: 4.1.1 

ceba: 1.1.3, 4.1.3 

ceba tendra: 4.1.3 

ceballot (i variants): 4.1.3 

cec: 4.1.10 

cego: 4.1.10 

cella: 1.1.3, 1.3.2, 4.1.10 

celler: 4.1.11 

cementiri (i variants): 1.1.3, 4.1.13 

cendra: 4.1.11 

cèntims: 4.1.11 

cep: 1.1.3, 4.1.2 

cep emparrat: 4.1.2 

ceparró: 4.1.2 

cera: 4.1.6 

cèrcol (de la bóta): 4.1.2 

cerç: 4.1.7 

cervell: 1.2.2, 4.1.10 

ciego: 4.1.10 

cigala: 4.1.6 

cigonya: 4.1.6 

cigró: 4.1.1 

cigroner, cigronera: 2.1.1, 4.1.1 

cigüenya: 4.1.6 

cim: 4.1.8 

cimaler: 4.1.2 

ciment: 4.1.9 

cingla (del bast): 4.1.1 

cingle: 4.1.8 

cinquanta: 1.1.8 

cinquè: 2.1.6 

cinta (del cabell): 4.1.10 

cinta (peix): 4.1.15 

cinturó (i variants): 4.1.12 

cirer, cirerer: 4.1.3 

cirera: 4.1.3 

cirera brancal: 4.1.3 

cirera d’arboç: 4.1.3 

cirera d’arbocer: 4.1.3 

cirera de cor de colom: 4.1.3 

cirera de pastor: 4.1.3 

cirera de pom: 4.1.3 

cirera negreta: 4.1.3 

ciri: 4.1.14 

cistell: 4.1.2, 4.1.11 

cistell de vermar: 4.1.2 

cistell vermador: 4.1.2 

cistella de vermar: 4.1.2 

cisterna: 4.1.8 

ciutat: 4.1.8 

civada: 4.1.1 

civader: 4.1.1 

civera: 4.1.1 

clafoll, clafolla (de l’ametlla): 4.1.3 

clapir: 4.1.4 

clara (de l’ou): 4.1.4 

clarejar (el dia): 4.1.7 

clatell: 4.1.10 

clatellada: 4.1.10 

clatellot: 4.1.10 

clau: 4.1.11, 4.1.14 

clau (de la roda): 4.1.1 

clau (dent punxeguda): 4.1.10 

clau inglesa: 4.1.9 

clavar: 4.1.14 

clavell, claveller: 4.1.3 

clavellina, clavellinera: 4.1.3 

clavinyol (de la roda): 4.1.1 

clenxa: 4.1.10 

cleo (cabell): 4.1.10 

clivell (i variants): 1.3.2, 4.1.11 

cloquejar: 4.1.4 

closca: 4.1.4 

closca (de l’ametlla): 4.1.3 

clotxa (i variants): 4.1.2 

clotxina (de la gla): 4.1.3 

cluca d’amagar (jugar a la): 4.1.16 

coa/cua: 1.1.6, 4.1.4, 4.1.10 
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cobert (i variants): 4.1.11 

cobrellit: 4.1.11. 4.1.14 

cobrir: 2.2.3 

cobrir (la cabra) (i variants): 4.1.5 

c[u]có: 4.1.8 

coça: 4.1.10 

codo (palet): 4.1.16 

codony: 4.1.3 

codonyer: 4.1.3 

codonyat: 4.1.3 

coet (de la boba): 4.1.3 

cofí: 1.2.7, 4.1.2 

còfia: 4.1.12 

cogoma: 4.1.3 

coix: 1.3.3, 4.1.10 

coixí (i variants): 1.2.7, 1.3.3, 4.1.11 

coixinera: 4.1.11 

coixinet de les agulles: 4.1.11 

col: 1.1.5, 4.1.3 

colgadura: 4.1.14 

colgat (i variants): 4.1.2 

colitxo: 4.1.3 

col·legi: 1.4.3 

coll: 4.1.10 

collar (de l’animal): 4.1.1, 4.1.5 

collaret (i variants): 1.2.8, 4.1.12 

collidor d’olives: 4.1.2 

collir: 1.2.9, 2.2.4 

collita: 4.1.2 

colló de gat (raïm): 4.1.2 

colom: 4.1.6 

colomar (i variants): 4.1.6 

colomet (flor): 4.1.3 

colomí: 4.1.6 

colxa (i variants): 4.1.11 

colze: 4.1.10 

com: 1.1.6, 2.1.11 

comadrona: 4.1.13 

combregar: 4.1.14 

complir: 1.2.9, 2.2.3 

comuna (i variants): 1.2.7, 4.1.11 

conco: 4.1.13 

conèixer: 2.2.3, 2.2.5 

confessar-se: 4.1.14 

confit: 4.1.11 

congre: 4.1.15 

conill: 1.2.7, 4.1.4 

conilla: 4.1.4 

conillets (jugar a) (i variants): 4.1.16 

consogre: 4.1.13 

convidar (i variants): 1.4.1, 4.1.13 

convit: 4.1.13 

cooperativa (i variants): 4.1.2 

cop de puny: 4.1.10 

copa: 4.1.11 

cor (i variants): 1.3.2, 1.4.3, 4.1.10 

cor[t](de la panolla): 4.1.1 

coralet: 4.1.3 

corb: 4.1.6 

corbata: 4.1.12 

corcada (fusta) (i variants): 1.2.8, 4.1.9 

corcó (de la fusta): 1.2.8, 4.1.6 

corda: 4.1.8 

corda (jugar a la): 4.1.16 

corder: 4.1.5 

cordill (i variants): 4.1.1 

cordell per a sinyalar: 4.1.9 

cordó: 4.1.12 

cordó (de l’avellaner): 4.1.3 

cornalera: 4.1.2 

cornut: 4.1.13 

corona: 4.1.14 

coroneta: 4.1.10 

coronilla: 4.1.10 

corral: 4.1.4 

còrrec (i variants): 1.2.5, 4.1.7 

correig (cinturó): 4.1.12 

córrer: 1.2.9, 2.2.5, 2.2.8 

corretja: 1.3.3 

corretja (cinturó): 4.1.12 

corriola (i variants): 1.2.9, 4.1.8 

cortina (i variants): 1.2.7, 4.1.11 

cos: 4.1.10 

cosí, cosina: 1.2.7, 2.1.5 

cosí germà: 4.1.13 

cosí prim: 4.1.13 

cosidor: 4.1.11 

cosir: 1.2.7, 4.1.11 

cosset (cotilla): 4.1.12 

cossetxadora: 4.1.1 

cossi: 4.1.11 

cossiol: 4.1.2 

costa: 4.1.15 

coster: 4.1.1 

cotilla: 4.1.12 

cotó: 4.1.3 

cotofluix: 4.1.3 

cova: 4.1.8 

covar: 4.1.4 

covard: 4.1.10 
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cove (i variants): 1.2.5, 2.1.1, 4.1.1, 

4.1.2 

cove femater (i variants): 4.1.1 

cove del fem (i variants): 4.1.1 

covi de treure fem: 4.1.1 

covi del femer: 4.1.1 

cranc: 1.3.7, 4.1.15 

cregut: 4.1.11 

crèixer/créixer: 1.1.3, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.8 

cremo (lo) (xarranca): 4.1.16 

cresta: 1.1.3, 4.1.4 

cresta (cabell): 4.1.10 

crestall: 4.1.1 

crestar: 4.1.6 

creu: 4.1.14 

creu (la) (xarranca): 4.1.16 

creure: 1.1.3, 2.2.2, 2.2.4 

criada: 4.1.11 

criar: 4.1.5 

crin (del cavall) (i variants): 4.1.4 

cristià (caragol): 4.1.6 

croqueta: 4.1.11 

crossa (i variants): 1.3.2, 4.1.10 

crosta: 1.1.6, 4.1.2 

crostó: 4.1.2 

cuc (de l’avellaner): 4.1.3 

cuc de llum (i variants): 4.1.6 

cuca de Nostre Sinyor: 4.1.6 

cuca de Sant Joan: 4.1.6 

cucut (i variants): 4.1.6 

cuïc (i varinants): 4.1.6 

cuina (i variants): 1.3.5, 4.1.11 

cuixa: 4.1.10 

cuixot: 4.1.4 

cul: 4.1.10 

culana (botifarra): 4.1.4 

cullera: 4.1.11 

cullera grossa: 4.1.11 

cullereta (amfibi) (i variants): 4.1.6 

cullerot: 4.1.11 

cuna: 4.1.11 

cunyat, cunyada: 2.1.5 

cup: 4.1.2 

curandero: 4.1.10 

curumbela (i variants): 4.1.10 

cutxeron: 4.1.11 

 

 

 

D 

 

dàlia: 4.1.3 

dalla: 4.1.1 

dalt: 1.3.7 

damunt: 1.4.6, 2.1.11 

davall: 1.4.6, 2.1.11 

davall del braç: 4.1.10 

davant: 1.4.6 

davantal (i variants): 1.4.6, 4.1.12 

davantal (del bóc): 4.1.5 

d’esquena (caure): 2.1.11 

de cara (caure): 2.1.11 

de franc: 2.1.11 

dèbil: 2.1.1 

declarâ’s: 4.1.13 

defensar: 2.2.1, 4.1.11 

deixar: 1.2.5 

demà: 2.1.11 

demà passat: 2.1.11 

demanar la mà: 4.1.13 

dent: 4.1.10 

desar (la roba a l’armari): 4.1.11 

descalç: 4.1.12 

descans (del carro): 4.1.1 

descarriat (raïm): 4.1.2 

desembre: 4.1.7 

desenganxar (i variants): 4.1.1 

desgranar: 4.1.1 

desig: 2.1.1 

desig (tindre un) (i variants): 4.1.13 

deslligar: 4.1.1 

desmai (i variants): 4.1.3 

desmamar: 4.1.13 

desocupar (parir): 4.1.13 

despampar: 4.1.2 

després: 2.1.11 

después: 2.1.11 

despullar malament (el raïm): 4.1.2 

despús-ahir: 2.1.11 

destral: 4.1.1 

detràs: 2.1.11 

deu: 1.1.4 

deu hores (les): 4.1.11 

deure: 4.1.11 

dia de les Ànimes: 4.1.14 

dia dels Difunts: 4.1.14 

dia dels dropos: 4.1.14 

dia del gos: 4.1.14 

diadema: 4.1.10 
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diarrea (i variants): 1.4.2, 4.1.10 

didal: 4.1.11 

didal (de la gla): 4.1.3 

dido, dida: 4.1.13 

diferent: 2.1.1 

difícil: 2.1.1 

difunt: 4.1.13 

dijous (i variants): 1.3.3, 1.1.5, 4.1.7 

Dijous Gras: 4.1.14 

dijuni: 4.1.14 

dijuni (vigília): 4.1.14 

dillums: 4.1.7 

dimats: 4.1.7 

dimecres: 4.1.7 

dimoni: 4.1.14 

dinar: 4.1.11 

dinou: 2.1.6 

dins: 2.1.11 

dintre: 2.1.11 

dir: 1.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.10 

dir coses (renyar): 4.1.11 

disfrès, disfressa: 4.1.14 

dissabte: 4.1.7 

disset: 2.1.6 

dit: 4.1.10 

diumenge (i variants): 1.2.12, 4.1.7 

Diumenge de Rams: 4.1.14 

divendres: 1.1.4, 4.1.7 

divuit: 2.1.6 

dixar córrer (trencar les relacions): 

4.1.13 

dixat (brut): 4.1.11 

doble: 1.3.7, 4.1.11 

doble (mesura): 4.1.1 

doga (de la bóta): 4.1.2 

doldre: 2.2.1 

dolent (i variants): 1.2.9, 4.1.10 

domar (i variants): 1.4.1, 4.1.4 

domassos: 4.1.14 

dona: 2.1.5 

donar/dar: 1.3.2, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.8, 

2.2.9 

donar la corda: 4.1.16 

donar-se la mà: 4.1.10 

doncs: 2.1.10 

dormidor: 4.1.12 

dormir: 1.2.9, 2.2.4 

dormitori: 4.1.11 

dos: 1.4.1, 2.1.6 

dot (lo): 4.1.13 

dragó (i variants): 1.4.1, 4.1.6 

drap: 4.1.11 

drap de cunya: 4.1.11 

drapaire: 4.1.11 

drecera (i variants): 1.2.2, 4.1.8 

dret: 4.1.10 

dropo: 4.1.10 

dugo (moixó) (i variants): 4.1.6 

dur: 1.3.2, 1.4.3, 2.1.1 

dur (verb): 2.2.4 

durícia: 4.1.10 

 

E 

 

eina (i variants): 1.3.5, 4.1.9 

eixam: 1.2.2, 4.1.6 

eixugar: 4.1.11 

eixugar-se: 4.1.7, 4.1.11 

empeltar: 4.1.2 

ell, ella, ells, elles: 1.1.3, 2.1.3 

embarassada (i variants): 4.1.13 

embromallat (cel): 4.1.7 

embullat (cabell): 4.1.10 

embustero: 4.1.14 

embut: 1.2.2, 4.1.11 

embuts (fer) (tartamudejar): 4.1.10 

embuter (tartamut): 4.1.10 

empeltar: 4.1.3 

emprar: 4.1.11 

emprimar: 4.1.1 

en: 2.1.9 

en cinta (estar): 4.1.13 

en estat (estar): 4.1.13 

enagües (i variants): 1.3.6, 4.1.12 

embafat: 4.1.11 

encabat: 2.1.11 

encarregat: 4.1.9 

encendre: 1.1.4, 1.2.2 

enciam: 1.3.4, 4.1.3 

enclusa (i variants): 1.3.2, 4.1.9 

enclusa (núvol): 4.1.7 

endemà (l’): 2.1.11 

enfadat (estar): 4.1.10 

enfonsar (i variants): 4.1.10 

enformador (i variants): 4.1.9 

enganxar: 4.1.1 

enguany: 1.2.2, 2.1.11 

ennuvolat (i variants): 4.1.7 

enraonar: 4.1.10 

enrasir-se (el temps): 4.1.7 
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enseginada: 4.1.11 

ensenyar: 1.2.2 

ensolsida: 4.1.7 

ensopegar (i variants): 4.1.10 

ensumar: 4.1.4 

entaranyinat (el cel): 4.1.7 

enterrador: 4.1.13 

enterramorts: 4.1.13 

enterro (i variants): 1.2.10, 4.1.13 

entre dos foscants: 4.1.7 

entre foscants: 4.1.7 

entrepussar (i variants): 4.1.10 

envà: 1.2.2, 4.1.11 

enxarrancat (i variants): 4.1.10 

era: 4.1.1 

erar: 4.1.1 

erer, erera: 4.1.1 

ererar: 4.1.1 

eriçó: 1.2.2, 4.1.6, 4.1.15 

eriçó de mar: 4.1.15 

erm: 4.1.1 

eruga: 1.2.2, 4.1.6 

eruga (de l’avellaner): 4.1.3 

eruga del pi: 4.1.6 

esbaltrerador (i variants): 4.1.1 

esbandir: 1.2.2, 4.1.11 

esbarzer (i variants): 4.1.3 

esbelat (raïm): 4.1.2 

esbrotar (i variants): 4.1.2 

escainar: 4.1.4 

escaire: 4.1.9 

escala: 1.2.2, 4.1.11 

escala de tres peus: 4.1.2 

escala (del carro) (i variants): 4.1.1 

escaler: 4.1.2 

escaleta: 4.1.2 

escaletes: 4.1.1 

escalfar: 1.2.12 

escalivar (el foc): 4.1.11 

escaló (i variants): 4.1.11 

escalunya (i variants): 4.1.3 

escamarlà: 4.1.15 

escampar fems: 4.1.1 

escapçar: 4.1.2 

escarabat: 1.2.4, 4.1.6 

escarabat del fem: 4.1.6 

escarabat merdaguer: 4.1.6 

escarabat merder: 4.1.6 

escarabat piloter: 4.1.6 

escarbar: 4.1.4 

escarbotar (el foc): 4.1.11 

escarola (i variants): 4.1.3 

escarpell: 4.1.1 

escarrar: 4.1.2 

escarrat (raïm): 4.1.2 

escarrador: 4.1.2 

escarrollar: 4.1.2 

escarrotxa (i variants): 4.1.2 

escata: 4.1.15 

escavallar: 4.1.2 

esclopet: 4.1.1 

esclops: 4.1.12 

escoda: 4.1.1 

escolà: 4.1.14 

escombra: 4.1.11 

escombrar: 1.2.2, 4.1.11 

escopinada (i variants): 4.1.10 

escorça (i variants): 4.1.2 

escorpí (i variants): 1.2.7, 1.4.3, 4.1.6 

escorredor (i variants): 2.1.1, 4.1.11 

escorregut: 4.1.11 

escorregut (raïm): 4.1.2 

escórrer (la roba): 4.1.11 

escriure: 4.1.9 

escudella: 4.1.11 

escudella (amfibi) (i variants): 4.1.6 

escudella barrejada: 4.1.11 

escurar la fumera: 4.1.11 

escurçó: 4.1.6 

esdellar: 4.1.2 

esfalat (raïm): 4.1.2 

esfarfalegat (raïm): 4.1.2 

esgarrapada: 4.1.10 

esgarrapar-se: 4.1.10 

esgatollar: 4.1.2 

esgolfa (i variants): 1.3.2, 1.4.1, 4.1.11 

esgraó (i variants): 1.4.1, 4.1.11 

esguerrat (i variants): 1.2.2, 4.1.10 

esguinzar (i variants): 1.3.4, 1.3.6, 

4.1.2, 4.1.11, 4.1.12 

esmolar: 4.1.9 

esmolet: 4.1.9 

esmorzar: 1.2.2, 4.1.11 

espalmatòria: 1.4.1, 4.1.11 

espampar: 4.1.2 

espampolar: 4.1.2 

espantall: 4.1.1 

espantapàjaros: 4.1.1 

espardenyes: 4.1.12 

espardenyes de pagès: 4.1.12 
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espardenyes de tombs (i variants): 

4.1.12 

espardenyes envetades: 4.1.12 

espardenyes passades: 4.1.12 

espardenyeta (l’) (joc): 4.1.16 

esparnellac (i variants): 4.1.3 

esparpillar (el foc): 4.1.11 

espàrrec (i variants): 1.2.5, 1.3.2, 4.1.3 

esparreguera (i variants): 1.2.5, 1.3.2, 

1.4.6, 4.1.3 

esparver (i variants): 4.1.6 

espatlla: 1.3.2, 4.1.10 

espàtua: 4.1.2, 4.1.11 

espelma: 4.1.11 

espenta: 4.1.10 

espènyer: 4.1.10 

esperó (i variants): 4.1.4 

esperonar: 4.1.2 

espiga: 1.1.1, 4.1.1 

espiga (de la canya): 4.1.3 

espígol: 4.1.3 

espimpollar: 4.1.2 

espina: 4.1.14 

espinac: 4.1.3 

espinada: 4.1.10 

esplanador: 4.1.1 

espodassar: 4.1.2 

espollar: 4.1.2 

espona: 4.1.1 

esporgar: 4.1.2 

espuntar: 4.1.2 

espurna: 1.4.1, 4.1.11 

esquadra: 4.1.9 

esqueixar (i variants): 4.1.2, 4.1.12 

esquella: 4.1.5 

esquellots (fer): 4.1.13 

esquena: 4.1.10 

esquerrà: 4.1.10 

esquerrer: 4.1.10 

esquilar: 4.1.5 

esquirol: 4.1.6 

esquixarobes: 4.1.6 

estaca: 4.1.1 

estable: 4.1.4 

estació: 1.2.2 

estalviar (i variants): 1.2.12, 4.1.11 

estalvis (i variants): 1.3.2, 4.1.11 

estalzí: 4.1.11 

estar: 1.2.2, 2.2.10 

estarrufat (cregut): 4.1.11 

este, estos, estes: 2.1.4 

estel: 4.1.7, 4.1.16 

estel (flor): 4.1.3 

estel del dia: 4.1.7 

estel del matí: 4.1.7 

estella (de fusta) (i variants): 4.1.11 

estenalles (i variants): 1.4.1, 4.1.9 

estendre: 1.1.4 

estendre (la roba): 4.1.11 

estepa: 4.1.3 

estepera (i variants): 4.1.3 

esternudar (i variants): 4.1.10 

esternut (i variants): 4.1.10 

estimar-se: 4.1.13 

estirar-se: 4.1.10 

estirat (cregut): 4.1.11 

estisores (i variants): 1.4.1, 4.1.1, 4.1.11 

estisores de podar: 4.1.1 

estisores d’esporgar: 4.1.1 

estisoreta: 4.1.6 

estiu (i variants): 1.1.2, 1.2.5, 4.1.7 

estornell: 1.2.9, 4.1.6 

estovalles: 1.4.1, 4.1.11 

estrella: 4.1.7 

estrella de mar: 4.1.15 

estrenyecaps: 4.1.12 

estripar: 1.2.2, 4.1.11, 4.1.12 

estuba: 4.1.7 

estubor: 4.1.7 

esturumbella: 4.1.10 

esvaït (estar): 4.1.10 

euga (i variants): 4.1.4 

extremunció: 4.1.13 

exusat (l’): 4.1.11  

 

F 

 

fàcil: 2.1.1 

façana: 4.1.11 

fadrí, fadrina: 4.1.13 

fadrí vell, fadrina vella: 4.1.13 

faisà (i variants): 4.1.6 

faixa: 4.1.12 

falcilla: 1.3.4 

faldetes: 4.1.12 

faldilla (i variants): 1.4.6, 4.1.12 

falcó: 4.1.6 

falç: 1.1.1, 4.1.1 

falçó: 4.1.1 

falçó de fer abartrers (i variants): 4.1.1 
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falguera (i variants): 4.1.3 

falzilla (i variants): 4.1.6 

fanal: 4.1.1, 4.1.8 

fanfarron: 4.1.11 

fang: 1.3.7, 4.1.7 

fantasma: 4.1.14 

fardatxo (i variants): 4.1.6 

farga (oliva): 4.1.2 

farigola: 4.1.3 

farina: 4.1.2 

farnaca: 4.1.4 

farola: 4.1.8 

fart: 4.1.11 

fatxada: 4.1.11 

fava: 4.1.1 

favera: 4.1.1 

febre: 1.2.3, 4.1.10 

febrer: 4.1.7 

feina: 1.1.3, 1.3.5 

feix: 1.1.1, 2.1.1, 4.1.11 

feixa (i variants): 4.1.1 

fel (i variants): 1.1.4, 2.1.1, 4.1.10 

fel sobreeixit (i variants): 4.1.10 

fem: 4.1.1 

femer: 4.1.4 

feo: 4.1.10 

fer: 1.1.3, 2.2.12 

fer anar la corda: 4.1.16 

fer un petó: 4.1.10 

fer-la demanar (demanar la promesa): 

4.1.13 

fermentar: 4.1.2 

ferrada: 4.1.11 

ferradura (i variants): 1.2.2, 4.1.9 

ferrer (i variants): 1.2.2, 4.1.9 

ferro: 1.2.10 

ferros (molls): 4.1.11 

fesol: 4.1.1 

fesoler: 4.1.1 

festa major: 4.1.14 

festejar: 4.1.13 

fetge: 1.3.3, 4.1.10 

fibló: 4.1.5 

fideus a la cassola: 4.1.11 

figa: 4.1.3 

figa afartabalitre: 4.1.3 

figa blanca: 4.1.3 

figa cendrosa: 4.1.3 

figa d’acre: 4.1.3 

figa de carabasseta: 4.1.3 

figa de coll de dama: 4.1.3 

figa de Cornudella: 4.1.3 

figa de flor: 4.1.3 

figa de Fraga: 4.1.3 

figa de genyiva de mort: 4.1.3 

figa de moro: 4.1.3 

figa de tres-fan-càrriga: 4.1.3 

figa negra: 4.1.3 

figa perdigona 

figa sajola: 4.1.3 

figa seca: 4.1.3 

figa xumba: 4.1.3 

figuera: 4.1.3 

figuera de moro: 4.1.3 

figuera xumba: 4.1.3 

figuereta: 4.1.10 

fil: 4.1.11, 4.1.15 

filaberquí (i variants): 4.1.9 

filferro (i variants): 1.2.10, 4.1.9 

fill, filla: 1.1.2, 2.1.5, 4.1.13 

fill de cosí: 4.1.13 

fillastre: 4.1.13 

fillol, fillola: 2.1.5 

finestra: 4.1.11 

finestró: 4.1.11 

fins: 2.1.9 

fireta: 4.1.16 

fita: 4.1.1 

flam, flama: 4.1.11 

flat (plegar el): 4.1.4 

flat (seguir el): 4.1.4 

flato (tindre un) (i variants): 4.1.10 

flendi (jugar al) (i variants): 4.1.16 

florit: 1.2.7 

foc (lo): 4.1.11 

foc a terra (lo): 4.1.11 

fogina (i variants): 4.1.6 

foguera (i variants): 1.2.8, 4.1.14 

fona: 4.1.16 

fondre: 1.1.6, 2.2.3 

fonoll (i variants): 1.4.7, 4.1.3 

font: 1.3.7, 4.1.8 

forat del nas: 4.1.10 

forca: 4.1.1 

formatge: 1.3.3, 4.1.5 

formiga (i variants): 4.1.6 

formiguer: 4.1.6 

forn: 4.1.2 

fornal (lo): 4.1.9 

forner: 4.1.2 
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forquilla (i variants): 1.2.7, 4.1.11 

forroll (i variants): 1.4.6, 4.1.11 

foscant: 4.1.7 

frare (i variants): 1.4.6, 4.1.14 

fred: 4.1.7 

fredolic, fredolica (i variants): 1.4.5, 

4.1.7 

fredolic (bolet) (i variants): 1.4.5, 4.1.3 

fregall: 4.1.11 

fregir: 4.1.11 

freixe, freixa: 4.1.3 

freixera: 4.1.3 

freixures: 4.1.4 

freno (del carro): 4.1.1 

front: 4.1.10 

frontal (cinta del cabell): 4.1.10 

frontissa: 4.1.11 

fruit: 1.1.7 

fuell (del carro): 1.3.4, 4.1.1 

fulla: 1.3.2, 4.1.2 

fulla (de la navalla): 4.1.11 

fulla de pi: 4.1.3 

fullaraca (i variants): 4.1.3 

fum: 4.1.11 

fumera: 4.1.11 

fura: 4.1.6 

furgar: 4.1.4 

fusta d’aplanar (i variants): 4.1.1 

fuster: 1.3.2 

 

G 

 

gàbia: 1.3.7 

gadúfol (i variants): 4.1.8 

gafarró: 4.1.6 

gaiato (i variants): 4.1.5, 4.1.11 

gaig: 4.1.6 

gaire: 1.4.5, 2.1.11 

gala: 4.1.11, 4.1.14 

galera: 4.1.15 

galeta: 4.1.11 

gall: 4.1.4 

gall d’indi: 4.1.4 

gallet (cabell): 4.1.10 

galleta: 1.1.3, 4.1.11 

gallina: 1.1.2, 4.1.4 

gallina cega (i variants): 4.1.16 

gallinassa: 4.1.4 

galliner: 4.1.4 

gallineta (marieta): 4.1.6 

gallineta del cel: 4.1.6 

gallineta de Nostre Sinyor: 4.1.6 

galló (i variants): 4.1.3 

galta: 4.1.10 

galta inflada (i variants): 4.1.10 

galteres: 4.1.10 

gamba: 4.1.15 

ganivet (i variants): 1.1.3, 1.4.5, 4.1.11 

ganivet de butxaca: 4.1.11 

ganxarró: 4.1.10 

ganxet (fer): 4.1.11 

ganxos: 4.1.1 

ganyes (fer): 4.1.10 

ganyolar (el gos): 4.1.4 

ganyotes (fer): 4.1.10 

ganzell: 1.3.4, 1.3.6, 4.1.14 

garba: 4.1.1 

garbera: 4.1.1 

garbell: 4.1.1 

garbellar: 4.1.1 

garbinada: 4.1.7 

garceta (del cavall): 4.1.4 

garça: 4.1.6 

gargall: 4.1.10 

gargamelló: 4.1.10 

garganxó: 4.1.10 

gargola: 4.1.11 

gàrgola: 4.1.11 

garlopa: 4.1.9 

garrafa: 4.1.11 

garrapinyada (ametlla) (i variants): 

4.1.11 

garrell: 4.1.10 

garrí (i variants): 4.1.4 

garrofa, garrofer: 4.1.3 

garrofí: 4.1.3 

garrut: 4.1.10 

gat: 4.1.4 

gat cerval: 4.1.6 

gat fagí: 4.1.6 

gat fréstec (i variants): 4.1.6 

gat mesquer: 4.1.6 

gat negre (raïm): 4.1.2 

gat salvatge: 4.1.6 

gata: 4.1.4 

gatera: 4.1.11 

gatet: 4.1.4 

gatolí: 4.1.4 

gatoll: 4.1.2 

gatonera: 4.1.11 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                 423 

 

 

gavardina: 4.1.12 

gavarrera (i variants): 1.4.5, 4.1.3 

gavella: 4.1.1 

gaveta: 4.1.9 

gavina: 4.1.15 

gaviota: 4.1.15 

gebre/gebra: 2.1.1, 4.1.7 

gel: 4.1.7 

gendre: 2.1.5, 4.1.13 

gener (i variants): 1.2.5, 4.1.7 

geneta (i variants): 4.1.6 

genoll (i variants): 1.2.5, 4.1.10 

gentilla (i variants): 4.1.1 

genyiva (i variants): 1.2.5, 1.3.5, 4.1.10 

gep, gepa: 4.1.10 

geperut, geperuda: 4.1.10 

germà, germana: 2.1.5 

germanastre: 4.1.13 

gerra: 4.1.2 

gerro: 4.1.11 

gerro d’aigua: 4.1.11 

gesmí: 4.1.3 

ginebre, ginebró: 4.1.3 

ginesta (i variants): 4.1.3 

gira del llençol: 4.1.11 

girar (la terra): 4.1.1 

gírgola: 4.1.3 

gitano: 4.1.14 

glaç: 4.1.7 

gladiol (i variants): 4.1.3 

glop, glopada: 4.1.10, 4.1.11 

goig (i variants): 1.3.3, 4.1.14 

gola: 1.1.6, 4.1.10 

golafre: 4.1.11 

golfo: 4.1.11 

golós: 4.1.11 

gordo: 4.1.11 

gorra: 4.1.12 

gorra/gorro de caure: 4.1.12 

gorra/gorro de cop: 4.1.12 

gorra/gorro de dormir: 4.1.12 

gos: 4.1.4 

gos rabiós: 4.1.4 

gossa: 4.1.4 

gossa moguda: 4.1.4 

got: 4.1.11 

gra: 4.1.2 

gra (d’all): 4.1.3 

gra (de l’ametlla): 4.1.3 

graella: 4.1.11 

gralla: 4.1.6 

(a)granar: 4.1.11 

granatxa: 1.4.5, 4.1.2 

granatxa blanca: 4.1.2 

granera: 4.1.11 

granilló: 4.1.2 

granja: 4.1.4 

granota (i variants): 4.1.6 

grapat: 4.1.10 

gras: 4.1.11 

gratar-se: 4.1.10 

graupes: 4.1.1 

grenya: 4.1.10 

grèvol/grévol: 1.1.3, 4.1.3 

grialer: 4.1.11 

grill: 4.1.6 

grill (de la taronja): 4.1.3 

gronxar (i variants): 4.1.11 

gronxador (i variants): 4.1.16 

gros: 4.1.11 

grossa, grossal (oliva): 4.1.2 

grumet (raïm): 4.1.2 

grunyir: 4.1.4 

guaitar (i variants): 4.1.10 

guant: 2.1.1, 4.1.12 

guanyar: 4.1.16 

guardar: 1.4.1 

guardar (la roba a l’armari): 4.1.11 

guardiola: 4.1.11 

guatlla: 1.1.8, 1.3.2, 4.1.6 

guenyo: 4.1.10 

guerxada (fer una): 4.1.10 

guerxo: 4.1.10 

guier: 4.1.4 

guineu: 4.1.6 

guino: 4.1.11 

guix: 4.1.9 

guixa: 4.1.1 

guixera: 4.1.1 

 

H 

 

habitació: 4.1.11 

ham: 4.1.15 

hasta: 2.1.9 

haver: 1.4.4, 2.2.7, 2.2.12 

haver-hi: 3.2 

helicòptero (libèl·lula): 4.1.6 

herba: 1.1.4 

hereu (i variants): 1.1.3, 1.2.2, 4.1.13 
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herniat: 4.1.10 

heura: 1.1.3, 4.1.3 

hivern: 4.1.7 

ho: 1.2.9 

home: 2.1.1, 2.1.5 

Home de la Sang (l’): 4.1.14 

Home del Sac (l’): 4.1.14 

Home dels Set Nassos (l’): 4.1.14 

Home que arrossega les cadenes (l’): 

4.1.14 

hora: 4.1.7 

hormigonera: 4.1.9 

hort: 4.1.1 

 

I 

 

iaio, iaia: 2.1.5 

icterícia: 4.1.10 

idea: 1.4.2 

iglésia: 1.3.7, 4.1.14 

igual: 1.1.8, 2.1.1 

infern: 4.1.14 

inflar: 1.4.7 

 

J 

 

jabalí (i variants): 1.4.8, 4.1.6 

jaç: 4.1.4 

jaqueta: 4.1.12 

jersei (i variants): 4.1.12 

jeure/jaure: 1.1.1 

jo: 2.1.3, 3.1 

joguina: 4.1.16 

joquer (i variants): 4.1.4 

jornal (anar a): 4.1.1 

jota (i variants): 1.4.8, 4.1.14 

jou: 1.1.6, 4.1.1 

jove: 1.3.3, 2.1.1, 4.1.13 

jove (parentiu): 2.1.5, 4.1.13 

judici: 4.1.11 

jugar: 4.1.16 

juguet: 1.1.3, 1.2.8, 4.1.16 

juli (i variants): 4.1.16 

julivert: 4.1.3 

junc: 1.1.6, 4.1.3 

junta (articulació): 4.1.10 

juny: 4.1.7 

juriol: 1.4.6, 4.1.7 

jutge: 4.1.11 

jutjar: 4.1.11 

jutjat: 4.1.11 

 

L 

 

la meva dona (muller): 4.1.13 

lavabo: 4.1.11 

lejia: 1.4.8, 4.1.11 

lesna (i variants): 4.1.9 

li put l’alè: 4.1.10 

libèl·lula: 4.1.6 

lilà, lilàs: 4.1.3 

llac: 4.1.8 

llacet: 4.1.12 

llaga: 4.1.10 

llàgrima: 4.1.10 

llambroix: 4.1.9 

llamp: 4.1.7 

llampec: 4.1.7 

llampegar: 4.1.7 

llana: 4.1.5 

llançar: 1.1.1 

llanega: 4.1.3 

llangardaix (i variants): 4.1.6 

llangonissa: 1.4.5, 4.1.4 

llangonissa seca: 4.1.4 

llangost, llangosto: 1.3.5, 4.1.6 

llangosta: 1.3.5, 4.1.15 

llanta (de la roda): 4.1.1 

llanterna: 4.1.1 

llaona: 4.1.1 

llardó: 4.1.4 

llauna: 4.1.11 

llaurar: 4.1.1 

llauseta: 4.1.2 

llavi (i variants): 1.4.3, 4.1.10 

llavor (i variants): 4.1.1 

llebre: 1.2.3, 4.1.4 

lledó (i variants): 4.1.3 

lledoner (i variants): 4.1.3 

lleig: 2.1.1 

lleixa de la fumera: 4.1.11 

lleixiu: 4.1.11 

lleganya (i variants): 1.2.2, 4.1.10 

llegidora: 4.1.2 

llegir: 1.2.5 

llegum: 1.2.2, 2.1.1, 4.1.1 

llei: 1.3.4 

lleig: 4.1.10 

llémenes (i variants): 4.1.6 

llençol: 1.2.2, 4.1.11, 4.1.14 
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llençolets (bolquers): 4.1.12 

llengua: 1.2.12, 4.1.10 

llenguado: 4.1.15 

llengüet: 4.1.2 

llentia: 1.3.2 

llenya: 1.1.3, 4.1.11 

llepar: 4.1.5 

llèpol/llépol: 4.1.10 

llesca: 4.1.2 

llesca (de síndria): 4.1.3 

llescar: 4.1.2 

llet: 1.1.1, 4.1.5 

llet agra: 4.1.5 

llet agramullada (i variants): 4.1.5 

llet apresa: 4.1.5 

llet metonada (i variants): 4.1.5 

llet quallada: 4.1.5 

llevadora: 4.1.13 

llevat: 4.1.2 

llicorella (i variants): 4.1.2 

lligacama (i variants): 2.1.1, 4.1.12 

lligacama (peix): 4.1.15 

lligar: 4.1.1 

llima: 4.1.9 

llimac (i variants): 4.1.6 

llimona, llimoner: 4.1.3 

llimpiar la fumera: 4.1.11 

llindar: 4.1.11 

lliri: 4.1.3 

llis (cabell): 4.1.10 

llit: 4.1.11 

llit de baranes: 4.1.11 

llitet: 4.1.11 

lliurador (i variants): 4.1.2 

lloba (i variants): 4.1.6 

lloca: 4.1.4 

lloca (fer): 4.1.1 

llombrígol: 4.1.10 

llonga: 4.1.1 

llop: 1.1.6, 4.1.6 

llop: 4.1.1 

llopada (i variants): 4.1.1 

llord: 4.1.11 

llorer: 4.1.3 

lloriguera (i variants): 4.1.4 

lluc: 4.1.3 

lluç: 4.1.15 

lluerna: 4.1.6 

lluert: 4.1.6 

llum: 1.1.7 

llum (donar a): 4.1.13 

llum d’oli: 4.1.11 

llum de carburo: 4.1.11 

llum de ganxo: 4.1.11 

llumeneta (i variants): 4.1.6 

lluna: 4.1.7 

lluna (de les ungles): 4.1.10 

lluna nova: 4.1.7 

lluna plena: 4.1.7 

lluna vella: 4.1.7 

lo meu home (marit): 4.1.13 

 

M 

 

mà: 2.1.1, 4.1.10 

mà de morter: 4.1.11 

mà dreta: 4.1.10 

mà esquerra: 4.1.10 

macabeu (raïm): 4.1.2 

maco: 4.1.12 

maça (d’asclar): 4.1.1 

maça de morter: 4.1.11 

madeixa: 1.1.1, 4.1.11 

madrastra (i variants): 1.3.2, 4.1.13 

maduixa, maduixera: 4.1.3 

madur: 1.3.2, 1.4.3, 4.1.3 

magall (i variants): 4.1.1 

maig: 4.1.7 

mal de cort (tindre): 4.1.10 

mal de gola: 4.1.10 

mal de quixal (tindre): 4.1.10 

mal oratge: 4.1.7 

mal temps: 4.1.7 

mala mirada (fer): 4.1.10 

malalt: 1.3.7, 4.1.10 

malapia: 4.1.6 

malbé: 1.3.2 

malgastador: 4.1.11 

mall: 4.1.9 

mallol (i variants): 1.3.2, 4.1.2 

malva: 1.3.2 

malvasia (raïm): 4.1.2 

mama: 2.1.5 

mamador: 4.1.3 

mamar: 4.1.5 

mamar (donar): 4.1.13 

mamar-se el dit: 4.1.10 

mamella: 4.1.5 

mamelló: 4.1.4 

manco: 4.1.10 
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mandarina (i variants): 1.4.7, 4.1.3  

mandariner (i variants): 1.4.7, 4.1.3 

mandó (raïm): 4.1.2 

mandongo: 4.1.4 

mandonguera: 4.1.4 

mandonguilla: 4.1.11 

mandra: 4.1.10 

mànec: 1.2.5, 4.1.1 

manera de cridar el gat: 2.1.12 

manera de cridar les gallines: 2.1.12 

manera de dir a l’animal que camini: 

2.1.12 

manera de dir a l’animal que s’aturi: 

2.1.12 

manera de dir a l’animal que reculi: 

2.1.12 

manera de dir a l’animal que giri a la 

dreta: 2.1.12 

manera de dir a l’animal que giri a 

l’esquerra: 2.1.12 

mangrana (i variants): 1.3.5, 4.1.3 

mangraner (i variants): 1.3.5, 4.1.3 

màniga: 4.1.12 

manobre (i variants): 1.4.6, 4.1.9 

manoll: 4.1.1 

mansa (ovella): 4.1.5 

manta: 4.1.11 

manteleta (i variants): 1.2.2, 4.1.12 

mantellina (i variants): 1.2.2, 4.1.14 

manton: 4.1.12 

mantornar: 4.1.1 

manxa: 4.1.9 

manxa (de fumar): 4.1.6 

manxa (núvol): 4.1.7 

màquina/maquineta de collir olives: 

4.1.2 

màquina de foradar: 4.1.9 

màquina de pastar: 4.1.9 

màquina de segar: 4.1.1 

mar (i variants): 1.3.2, 1.4.3, 2.1.1, 

4.1.8, 4.1.15 

marcar (un animal): 4.1.5 

març: 4.1.7 

mardà: 4.1.5 

mare: 1.1.1, 2.1.5, 4.1.13 

Mare de Déu (la): 4.1.14 

mares (de la bóta): 4.1.2 

màrfega (i variants): 1.2.5, 4.1.11 

margalló (i variants): 4.1.3 

margarita: 4.1.3 

marge: 2.1.1, 4.1.1 

maria (galeta): 4.1.11 

Maria Ganxa (la): 4.1.14 

Maria Llonga (la): 4.1.14 

mariaespia: 4.1.3, 4.1.6 

marialluïsa: 4.1.3 

marieta: 4.1.6 

marrà: 4.1.5 

Marraco (lo): 4.1.14 

marraixa: 4.1.11 

marrano: 4.1.11 

marro (joc): 4.1.16 

martell: 4.1.1, 4.1.9 

mas: 4.1.1 

masies: 4.1.8 

masover: 1.2.8, 4.1.1 

masseta: 4.1.9 

matador: 4.1.4 

matalàs: 4.1.11 

matança: 4.1.4 

mataparent: 4.1.3 

matinada: 4.1.7 

matraca: 4.1.14 

matxo: 4.1.4 

mecànic: 4.1.9 

mel: 4.1.6 

melic: 4.1.10 

melindro: 4.1.11 

melitxa: 4.1.6 

meló (i variants): 1.4.7, 4.1.3 

melonera (i variants): 2.1.1, 4.1.3 

melsa: 4.1.10 

menar la corda (i variants): 4.1.16 

menat: 1.4.6, 4.1.1 

menjador (i variants): 1.2.5, 4.1.11 

menjadora (i variants): 1.2.5, 4.1.4 

menjar: 1.2.5 

menjar-se les ungles: 4.1.10 

menos: 2.1.11 

mentida: 4.1.14 

mentider: 4.1.14 

menuts: 4.1.4 

menys: 2.1.11 

merèixer: 2.2.3 

merla: 1.1.4, 4.1.6 

mes: 1.1.8 

més: 1.1.8 

mestre, mestra: 4.1.9 

metge: 1.3.3, 4.1.10 

metó: 1.4.6, 4.1.5 
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metxa: 4.1.11 

meu, meva, meua, meus, meves, meues: 

2.1.5 

meular: 4.1.4 

mifa: 4.1.6 

migdia (i variants): 1.4.7, 4.1.7 

migdiada (i variants): 4.1.7 

minut: 4.1.7 

minyona: 4.1.11 

miolar: 4.1.4 

miolí: 4.1.4 

mirall: 4.1.11 

mirar contra el govern: 4.1.10 

mistela: 4.1.2 

misto: 4.1.11 

mitger: 4.1.1 

mitges: 4.1.12 

mitja: 1.3.3 

mitja (fer): 4.1.11 

mitja lluna (de les ungles): 4.1.10 

mitjó: 4.1.12 

moc (de l’avellaner): 4.1.3 

mocador: 4.1.10, 4.1.12 

mocador de cap: 4.1.12 

mocar-se: 4.1.10 

mocosa: 4.1.3 

mocs: 4.1.10 

 (anar) moguda: 1.2.7 

moixó/mixó: 1.2.8 

moldre: 4.1.2 

molí: 1.2.7, 4.1.2 

moll (peix): 4.1.15 

moll de l’os: 4.1.10 

molla: 1.1.6, 4.1.2 

mòllera: 4.1.15 

molls: 4.1.11 

molsa: 4.1.3 

molt: 1.3.7 

momos (fer): 4.1.10 

mon, ma, mons: 2.1.5 

mona: 4.1.14 

moneda: 4.1.11 

moniato: 4.1.3 

moniater, moniatera: 2.1.1, 4.1.3 

monja: 1.3.3, 4.1.14 

monyo: 4.1.10 

móra/mora: 1.1.6, 4.1.3 

morat, morada: 4.1.3 

morca: 4.1.2 

mordasses (i variants): 4.1.9 

moreno (cabell): 4.1.10 

moresc: 4.1.1 

morir: 1.2.9, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.9 

Moro Mussa (lo): 4.1.14 

morro: 4.1.4 

morros (fer): 4.1.10 

morruda (oliva): 4.1.2 

mortalla: 4.1.13 

morter: 4.1.11 

mosca: 1.1.6, 4.1.6 

mosca cuquera: 4.1.6 

mosca saballonera: 4.1.6 

moscatell: 4.1.2 

mosquit: 1.2.7 

mossa: 4.1.11 

mossegada: 4.1.10 

mossegar-se les ungles: 4.1.10 

mosso: 4.1.1 

most: 4.1.2 

mostra: 4.1.2 

moure: 2.2.5 

motlle (i variants): 1.3.2, 1.4.7, 4.1.5 

mugró (del pa): 4.1.2 

muixó (i variants): 4.1.6 

mula: 4.1.4 

muleta: 4.1.10 

mullar-se: 4.1.7 

mullena: 4.1.7 

muntar (la cabra) (i variants): 4.1.5 

muntanya (i variants): 1.2.9, 4.1.8 

munyeca (i variants): 4.1.10, 4.1.13 

munyir: 4.1.5 

murugó: 4.1.2 

musclada (fer una): 4.1.10 

muscle: 4.1.10 

musclo: 4.1.15 

mussol: 4.1.6 

mussol (de l’ull): 4.1.10 

mustela: 4.1.6 

mut: 4.1.10 

 

N 

 

Nadal: 4.1.14 

nadar: 1.1.1 

naltros, nantros: 2.1.3 

nano: 4.1.14 

nap: 4.1.3 

narro (joc): 4.1.16 

nas: 4.1.10 
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navaja: 4.1.11 

navalla: 4.1.11 

nebot, neboda: 1.1.6, 2.1.5, 4.1.13 

necessitat (tindre): 4.1.10 

negre (cabell): 4.1.10 

nèixer (i variants): 1.1.1, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.9, 4.1.13 

Nen Jesús: 4.1.14 

nerviós: 4.1.10 

nespra (i variants): 4.1.3 

nesprer (i variants): 4.1.3 

nesprera (i variants): 4.1.3 

nespro (i variants): 4.1.3 

nét, néta (i variants): 1.1.4, 2.1.5, 4.1.13 

netejar la fumera: 4.1.11 

neu: 4.1.7 

neula: 4.1.11 

nevada: 4.1.7 

nevar: 4.1.7 

nevatera (núvol): 4.1.7 

nillo (jugar al) (xarranca): 4.1.16 

nillo (palet): 4.1.16 

nina (de l’ull): 4.1.10 

nineta (de l’ull): 4.1.10 

ningú: 1.4.6, 2.1.8 

nino, nina: 4.1.16 

ninot: 4.1.1 

nínxol (i variants): 4.1.13 

nit: 4.1.7 

nit de Cap d’Any (la): 4.1.14 

nit de Nadal (la): 4.1.14 

nit de Sant Joan: 4.1.14 

niu: 4.1.6 

niu (de formigues): 4.1.6 

nivell: 4.1.9 

noguer (i variants): 4.1.3 

noi: 1.3.4 

només: 1.1.8, 1.4.6, 2.1.11 

nòria: 4.1.8 

norris: 4.1.11 

nostre, nostra, nostres: 2.1.5 

nou (i variants): 1.4.1, 4.1.3 

nou del coll: 4.1.10 

novembre: 4.1.7 

novi/nóvio, nóvia: 2.1.5, 4.1.13 

novis: 4.1.13 

nu, nuet, nuset: 4.1.12 

nus: 4.1.1, 4.1.12 

nus (articulació): 4.1.10 

nus de la fusta: 4.1.9 

nuvi, núvia: 4.1.13 

nuvis: 4.1.13 

núvol (i variants): 4.1.7 

núvol (estar) (i variants): 4.1.7 

nyenyo (al cap) (i variants): 4.1.10 

 

O 

 

obac, obaga: 1.2.11, 4.1.8 

obrera (abella): 4.1.6 

obrir: 1.2.11, 2.2.3, 2.2.4 

oca: 4.1.4 

octubre: 4.1.7 

ofegar: 1.2.11 

oferir: 2.2.3 

oli: 4.1.2 

òliba (i variants): 1.4.5, 4.1.6 

oliva: 1.2.11, 4.1.2 

oliver: 4.1.2 

olla: 4.1.11 

olla barrejada: 4.1.11 

olla escorreguda: 4.1.11 

olor: 1.2.11 

ombra: 4.1.7 

ombro: 4.1.10 

omplir: 1.2.11, 2.2.3, 2.2.4 

on: 1.3.7, 2.1.7 

ona: 4.1.15 

onada: 4.1.15 

oncle: 2.1.5, 4.1.13 

onda: 4.1.16 

oració (l’): 4.1.14 

ordi: 4.1.1 

orella: 1.1.3, 1.2.11, 4.1.10 

orelletes (dolç): 4.1.11 

orellons (dolç): 4.1.11 

oreneta (i variants): 4.1.6 

orgullós: 4.1.11 

orina: 4.1.10 

orinal: 1.2.11, 4.1.11 

orinar: 1.2.11, 4.1.10 

orins: 4.1.10 

oriol: 4.1.6 

ortiga (i variants): 4.1.3 

os: 4.1.10 

ós: 4.1.6 

osso: 4.1.6 

onso: 4.1.6 

ou: 1.1.5, 4.1.4 

ou clar: 4.1.4 
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ou d’aigua: 4.1.4 

ou de cosir: 4.1.11 

ou de fusta: 4.1.11 

ou dur: 4.1.11 

ou fallat (i variants): 4.1.4 

ou ferrat: 4.1.11 

ovella: 1.2.11, 4.1.5 

 

P 

 

pa: 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2 

pa besat (i variants): 4.1.2 

pa de pagès: 4.1.2 

pa dur: 4.1.2 

pa eixut: 4.1.2 

pa florit: 4.1.2 

pa integral: 4.1.2 

pa moreno: 4.1.2 

pa redó: 4.1.2 

pa sec: 4.1.2 

pa tou: 4.1.2 

padrastre (i variants): 1.3.2, 4.1.13 

padrí, padrina: 2.1.5, 4.1.13 

padrí, padrina (de bateig): 4.1.13 

paella: 4.1.2, 4.1.11 

pagès/pagés: 1.1.3, 1.3.3, 4.1.1 

pajarita: 4.1.12 

pala: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.9 

pala (de la gorra): 4.1.12 

pala (de picar la roba): 4.1.11 

pala (del foc): 4.1.11 

pala (dents del davant): 4.1.10 

(figuera de) pala: 4.1.3 

paladar: 4.1.10 

palaia (i variants): 1.4.6, 4.1.15 

palanca: 4.1.8 

palangana (i variants): 4.1.11 

palanganer (i variants): 4.1.11 

palet: 4.1.16 

palet (jugar al) (xarranca): 4.1.16 

paleta: 4.1.9 

paleta (de la gorra): 4.1.12 

palla: 1.3.2 

paller: 4.1.1 

pallissa: 4.1.1 

pallús: 4.1.1 

palma (i variants): 4.1.3, 4.1.14 

palma (de la mà): 4.1.10 

palmell (de la mà) (i variants): 4.1.10 

palmera: 4.1.3 

palmera (núvol): 4.1.7 

palmereta (cabell): 4.1.10 

palmó: 4.1.14 

paloma: 4.1.6 

palossanto, palossanter: 4.1.3 

pam: 4.1.10 

pampa: 4.1.2 

pàmpol: 4.1.2 

panellet (i variants): 1.2.2, 4.1.11 

panera: 4.1.11 

panerola (i variants): 4.1.6 

panís: 4.1.1 

panolla (de panís): 4.1.1 

panollot: 4.1.1 

panotxa (de panís): 4.1.1 

pansal (raïm): 4.1.2 

pantalons: 4.1.12 

pantalons curts: 4.1.12 

pantorrilla (i variants): 4.1.10 

panxa: 1.3.3, 4.1.10 

Panxa Contenta (lo): 4.1.14 

pany: 4.1.11 

panyals: 4.1.12 

pap: 4.1.4 

papa: 2.1.5 

papallona (i variants): 4.1.6 

Papus (lo): 4.1.14 

paquet (bolquer): 4.1.12 

parada: 4.1.1 

para la corda: 4.1.16 

parar (el sac): 4.1.2 

parar (la) taula: 4.1.11 

pardal (i variants): 1.4.6, 4.1.6 

pare: 1.1.1, 2.1.5, 4.1.13 

pare carabasser (lo): 4.1.16 

pare carabassot (lo): 4.1.16 

paret: 1.1.3, 4.1.11 

paret mitjanera: 4.1.11 

parir: 4.1.13 

pàrpado: 4.1.10 

parpella: 4.1.10 

parra: 4.1.2 

parra (torreta): 4.1.11 

part (anar de): 4.1.13 

Pasqua: 1.2.12 

Pasqua de resurrecció: 4.1.14 

Pasqua florida: 4.1.14 

Pasqua granada: 4.1.14 

passa rata (jugar al): 4.1.16 

passabarrancs (libèl·lula): 4.1.6 
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passarell: 4.1.6 

passeig: 2.1.1 

passejar: 4.1.10 

passera: 4.1.8 

pastanaga: 4.1.3 

pastar: 4.1.2 

pastera: 4.1.2 

pastisser: 4.1.2 

pastor: 4.1.5 

pastorella (i variants): 4.1.6 

pastoreta (i variants): 4.1.6 

pasturar: 4.1.5 

patacons (jugar a): 4.1.16 

patada: 4.1.10 

patamoll: 4.1.8 

patata: 4.1.3 

patatera: 4.1.3 

patir: 2.2.8 

pato, pata, patet: 4.1.4 

pavo: 4.1.4 

pebràs: 1.4.5, 4.1.3 

pebre (i variants): 1.1.3, 1.4.5, 4.1.3 

pebrer (i variants): 4.1.3 

pebrina (i variants): 4.1.3 

pebrot (i variants): 4.1.3 

pebroter (i variants): 4.1.3 

pedaç: 4.1.11 

pedania: 4.1.8 

pedra: 4.1.5, 4.1.7 

pedregada: 4.1.7 

pedrer: 4.1.4 

pedrera: 4.1.1 

pedrís (de la cuina): 4.1.11 

pega-dolça: 4.1.3 

pegalosa: 4.1.3 

peix: 1.3.3, 2.1.1, 4.1.15 

peix blau: 4.1.15 

pèl-roig: 4.1.10 

peladilla: 4.1.11 

pelar (ametlles): 4.1.3 

pelat: 4.1.6 

pelatxo: 4.1.6 

pelitxa: 4.1.3 

pell: 4.1.10 

pell (de la patata): 4.1.3 

pellerofa (de blat): 4.1.1 

pellofa (de blat): 4.1.1 

pendó: 4.1.14 

penja-robes: 4.1.11 

penjador: 4.1.11 

pentinar: 4.1.2 

penúltim: 2.1.6 

pepino: 4.1.3 

per: 2.1.9 

pera: 1.1.3, 4.1.3 

perdigana: 4.1.6 

perdigot: 4.1.6 

perdiu: 4.1.6 

perdre: 4.1.16 

Pere Botero (lo): 4.1.14 

perelló: 4.1.10 

perera: 4.1.3 

peresa: 1.1.3, 1.3.4, 4.1.10 

pernil: 4.1.4 

pernil dolç: 4.1.4 

però: 2.1.10 

perquè: 2.1.10 

perxe/porxo: 4.1.11 

pescar: 4.1.15 

pescador: 4.1.15 

pèsol/pésol: 1.1.3, 1.2.6, 1.3.4, 4.1.1 

pèsol de fer sopa: 4.1.1 

pèsol tendral: 4.1.1 

pesoler: 4.1.1 

pessebre: 4.1.14 

pessic-pessiganya (i variants): 4.1.16 

pessigar (i variants): 1.4.1, 4.1.2 

pessigolles: 4.1.10 

pestanya (i variants): 1.2.2, 4.1.10 

petar les barres: 4.1.7 

petar les dents: 4.1.7 

petit: 1.2.5 

petó: 4.1.10 

petxina: 4.1.15 

peu: 1.1.4, 4.1.10 

peu de rei: 4.1.9 

pi: 4.1.3 

pi blanc: 4.1.3 

pi cerrut: 4.1.3 

pi escarraçó (i variants): 4.1.3 

pi negre: 4.1.3 

pi pinyoner: 4.1.3 

pi roig (i variants): 4.1.3 

pi ver (i variants): 4.1.3 

pia-pia (insecte): 4.1.6 

piar (i variants): 1.3.4, 4.1.2 

pic: 4.1.1 

pic de dos puntes: 4.1.1 

pica (de rentar els plats): 4.1.11 

pica de batejar: 4.1.14 
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pica bautismal: 4.1.14 

pica de l’aigua beneïda: 4.1.14 

pica de l’aigua beneita: 4.1.14 

picacames: 4.1.3 

picador (de la porta): 4.1.11 

picamoros: 4.1.3 

picapinyes: 4.1.6 

picapoll (raïm): 4.1.2 

picaporta (i variants): 4.1.11 

picar: 4.1.6 

picar (a la porta): 4.1.11 

picola: 4.1.1 

picolet: 4.1.1 

picor: 4.1.10 

picot: 4.1.1 

picota: 4.1.1 

picotxa: 4.1.1 

picant: 2.1.1 

piga: 4.1.10 

pigot: 4.1.6 

pigota: 4.1.10 

pijama: 1.4.8, 4.1.12 

pila de batejar: 4.1.14 

pila bautismal: 4.1.14 

pila de l’aigua beneïda: 4.1.14 

pila de l’aigua beneita: 4.1.14 

pilar: 2.1.1 

piló (de tallar la carn): 4.1.11 

pilota: 4.1.11, 4.1.16 

pinar (o bosc de pins): 4.1.3 

pinassa: 4.1.3 

pinces (i variants): 1.3.4, 4.1.10 

pinsà: 4.1.6 

pinta: 4.1.11 

pinya: 4.1.3 

pinya (de la col): 4.1.3 

pinya (de xiprer): 4.1.3 

pinyó: 4.1.3 

pinyol: 4.1.2, 4.1.3 

pinyola: 4.1.1 

pinyolada: 4.1.2 

pipa (fer la): 4.1.10 

pipí: 4.1.10 

pipí (fer): 4.1.10 

pisso (lo): 4.1.16 

pit: 4.1.10 

pitall: 4.1.6 

pitet: 4.1.12 

pitjor: 1.3.3 

pito (xiulet): 4.1.10 

pitral (del bast): 4.1.1 

pitxell: 4.1.11 

pitxo (baldufa): 4.1.16 

pitxó: 4.1.6 

pítxol (baldufa): 4.1.16 

pix: 4.1.10 

pix (fer): 4.1.10 

pixar: 4.1.10 

pixar la broma: 4.1.7 

pixats: 4.1.10 

pixera: 1.4.2 

pixum: 4.1.10 

pla: 4.1.8 

plaça: 4.1.8 

plançó: 4.1.3 

planta del peu: 4.1.10 

plantar: 4.1.1 

plantat (dret): 4.1.10 

planxa: 4.1.11 

plat: 4.1.2, 4.1.11 

plat fondo: 4.1.11 

plat pla: 4.1.11 

plàtera: 4.1.11 

platja: 4.1.8 

ple: 1.1.3 

plegador: 4.1.2 

plegamans (i variants): 4.1.6 

plegar (la roba): 4.1.11 

pleta: 4.1.4 

plom: 4.1.9 

ploma (i variants): 4.1.4 

plomada: 4.1.9 

plomero (cabell): 4.1.10 

plorar: 4.1.10 

ploure: 2.2.5, 4.1.7 

ploviscar: 4.1.7 

ploviscó (fer un): 4.1.7 

pluja: 1.3.3, 4.1.7 

plugim (fer un): 4.1.7 

plumall (de la canya) (i variants): 4.1.3 

plumero (de la canya) (i variants): 4.1.3 

poal (i variants): 4.1.11 

poble: 1.3.7, 4.1.8 

poblet: 4.1.8 

Poboleda: 1.3.1 

pobre (i variants): 1.4.5, 4.1.9 

pobresa: 1.1.3 

podadora: 4.1.1, 4.1.2 

podall: 4.1.1, 4.1.2 

podall curt: 4.1.1 
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podall de mà: 4.1.1 

podall llarg: 4.1.1 

podar: 4.1.2 

poder: 1.2.9, 2.2.2 

poguer: 2.2.1 

poll: 4.1.3, 4.1.6 

poll (treure el): 4.1.2 

pollanc: 4.1.3 

pollastre: 4.1.4 

pollegana (i variants): 1.2.5, 4.1.1 

pollet: 4.1.4 

pollí: 1.2.7, 4.1.4 

polsera: 4.1.12 

poma: 1.1.6, 4.1.3 

pomera: 4.1.3 

pondre: 4.1.4 

ponedor: 4.1.4 

poniol (i variants): 1.4.6, 4.1.3 

pont: 1.1.5, 1.3.7, 4.1.8 

pop: 4.1.15 

por: 1.1.6, 1.3.2, 1.4.3, 4.1.14 

porc senglar: 4.1.6 

pórca (i variants): 4.1.1 

porgador, porgadora: 4.1.1, 4.1.2 

porgar: 4.1.1 

porra (fer): 4.1.4 

porro: 4.1.3 

porró: 4.1.11 

port: 4.1.15 

portadora: 4.1.2 

porticó: 4.1.11 

poruc: 1.4.6 

post: 2.1.1, 4.1.1, 4.1.11 

post de planxar: 4.1.11 

post de replanar (i variants): 4.1.1 

post plana: 4.1.1 

posta de sol: 4.1.7 

postres: 2.1.1, 4.1.11 

pota (del cavall): 4.1.4 

pota (del gall): 4.1.4 

potro: 4.1.4 

pou: 4.1.8 

premi: 1.4.3 

premsa: 4.1.2 

premsar: 4.1.2 

prendre: 1.3.2, 1.4.6, 2.2.5 

prenyada: 4.1.13 

present, lo: 4.1.4 

préssec (i variants): 1.2.5, 4.1.3 

presseguer (i variants): 4.1.3 

presumit, presumida: 4.1.11, 4.1.12 

pretensiós: 4.1.11 

preu: 1.1.4 

primavera: 4.1.7 

primavera (moixó): 4.1.6 

primer: 2.1.6 

primerenca (fruita): 4.1.3 

processionària (i variants): 4.1.6 

promès, promesa: 4.1.13 

propietari: 4.1.1 

prostituta: 4.1.13 

pruna, prunera: 4.1.3 

pua (de la forca): 4.1.1 

pubilla (i variants): 1.2.9, 4.1.13 

puça: 4.1.6 

pués: 2.1.10 

pujador (del carro): 4.1.1 

pulmó: 4.1.10 

punta (del pa): 4.1.2 

punta (d’una muntanya): 4.1.8 

punta de coixí (fer): 4.1.11 

punta de peu: 4.1.10 

puntada de peu: 4.1.10 

puntona: 4.1.1 

punxa maleïda: 4.1.3 

punxó: 4.1.9 

puny: 4.1.10 

pupa: 4.1.10 

puput (i variants): 4.1.6 

pur: 1.3.2 

puro (de la boba): 4.1.3 

puta: 4.1.13 

 

Q 

 

quadra: 4.1.4 

qualsevol: 1.2.12, 1.4.6 

quan: 1.1.8, 1.3.7 

quandomenos: 2.1.11 

quaranta: 1.2.12, 2.1.6 

Quaresma (i variants): 1.2.12, 4.1.14 

quart: 2.1.6 

quart creixent: 4.1.7 

quart minvant: 4.1.7 

quartà (i variants): 1.2.12, 4.1.1 

quartera (i variants): 1.2.12, 4.1.1 

quarto de bany: 4.1.11 

quarto de dormir: 4.1.11 

quatre: 1.1.8 

que, què: 2.1.7 
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queixal (i variants): 1.2.5, 4.1.10 

querada (fusta): 4.1.9 

quets: 4.1.12 

qui: 2.1.7 

quinze: 1.2.5 

quiquiriquic (cabell): 4.1.10 

 

R 

 

rabadà: 4.1.5 

rabassó: 4.1.2 

rabosa: 4.1.6 

radere: 1.4.5, 2.1.11 

ràdios (de la roda): 4.1.1 

rafal (i variants): 4.1.11 

raïm: 1.4.7, 4.1.2 

raïm blanc: 4.1.2 

raïm negre: 4.1.2 

rajada: 4.1.15 

rajola: 4.1.11 

ralls (de la roda): 4.1.1 

ram (ruixat): 4.1.7 

rama: 4.1.2 

ramal: 4.1.1 

ramàs (i variants): 4.1.1 

ramassada (ruixat): 4.1.7 

ramat: 4.1.5 

ramat (de perdius): 4.1.6 

rampí: 4.1.1 

rampill: 4.1.1 

rap: 4.1.15 

rapa (i variants): 4.1.2 

ras (estar): 4.1.7 

rascar-se: 4.1.10 

rasclar: 4.1.2 

rascle (i variants): 4.1.1 

rasclet (i variants): 4.1.1 

rasclet (de collir olives) (i variants): 

4.1.2 

raspa (eina): 4.1.9 

raspa (de collir olives) (i variants): 

4.1.2 

raspall: 4.1.4, 4.1.11 

rasqueta (de collir olives): 4.1.2 

rastoll (i variants): 4.1.1 

rastre (buscar el): 4.1.4 

rastre (plegar el): 4.1.4 

rastre (seguir el): 4.1.4 

rastre (trobar el): 4.1.4 

rastrejar: 4.1.4 

rata: 4.1.6 

rata cellarda: 4.1.6 

ratera: 4.1.4 

ratlla (del cabell): 4.1.10 

ratlla de Sant Martí: 4.1.7 

ratolí (i variants): 1.2.7, 4.1.6 

ratpenat (i variants): 4.1.6 

rave (i variants): 1.2.5, 2.1.1, 4.1.3 

rebastet (per llaurar): 4.1.1 

rebolcar-se: 4.1.4 

rebost: 4.1.11 

rebrot (treure el): 4.1.2 

rebrotim: 4.1.3 

rec: 4.1.8 

recalços: 4.1.12 

reclam: 4.1.4 

recordar: 3.7 

rector: 4.1.14 

red (de dormir): 4.1.12 

redable (i variants): 4.1.1 

redó/rodó: 1.4.6 

redona (fer): 4.1.16 

regadiu: 4.1.1 

regal: 4.1.13 

regalo: 4.1.13 

regalèssia (i variants): 4.1.3 

regalo (mentida de les ungles): 4.1.10 

reganyar (el dia): 4.1.7 

regar el carrer: 4.1.11 

regina (caragol): 4.1.6 

reguer (i variants): 4.1.8 

rei: 1.3.4 

Reis (els) (i variants): 2.1.1, 4.1.14 

reina: 1.3.5 

reina (abella) (i variants): 4.1.6 

reïna (i variants): 1.3.4, 4.1.3 

relliscar (i variants): 4.1.7, 4.1.10 

relotge: 1.4.6, 4.1.7 

remenar (el cafè): 4.1.11 

remolatxa: 4.1.3 

remolc: 4.1.2 

remolí (i variants): 1.2.7, 4.1.7 

rendilla (i variants): 4.1.6 

renillar (i variants): 4.1.4 

rentador: 4.1.11 

rentamans: 4.1.11 

rentar: 4.1.11 

renyir: 4.1.13 

repassar la roba: 4.1.11 

repèl: 4.1.10 
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repicar les campanes: 4.1.14 

reptar (renyar): 4.1.11 

res: 1.1.3 

respaldo: 4.1.11 

respall: 1.4.6, 4.1.1 

respirar: 4.1.10 

ressopó (i variants): 1.2.8, 4.1.11 

retòrcer (la roba) (i variants): 4.1.11 

retxar: 4.1.6 

ribell: 4.1.11 

ribot: 4.1.9 

ribot de dos fulles: 4.1.9 

ribot doblat: 4.1.9 

ricar (i variants): 4.1.5 

riquesa: 1.1.3 

riu: 4.1.8 

riure: 1.1.3 

roda: 1.1.5, 4.1.1 

rodabasses (libèl·lula): 4.1.6 

rodament de cap: 4.1.10 

rodar el cap: 4.1.10 

rodar la corda: 4.1.16 

rodera: 4.1.1 

rogle (fer la lluna): 4.1.7 

roig: 4.1.12 

roig (cabell): 4.1.10 

rojal (oliva): 4.1.2 

romer: 4.1.3 

rompre: 4.1.1 

roncar: 4.1.10 

ronya: 4.1.10 

ronyó (i variants): 1.4.7, 4.1.10 

ronyonada (i variants): 4.1.10 

ros (cabell): 4.1.10 

rosa: 1.3.4, 4.1.3 

rosada: 4.1.7 

rosegar: 4.1.10 

rosegó (de pa): 4.1.2 

roser: 4.1.3 

roser bord: 4.1.3 

Rossega-cebes (la): 4.1.14 

ròssic: 4.1.1 

rossinyol (i variants): 1.2.9, 4.1.6 

rosta: 4.1.2 

rostoll: 1.4.7 

rotlle (fer la lluna) (i variants): 4.1.7 

roure: 1.1.6, 4.1.3 

rovell: 1.1.3, 1.2.8, 4.1.4, 4.1.9 

rovellat: 4.1.9 

rovelló: 1.2.8, 4.1.3 

ruc: 4.1.4 

ruella: 1.3.4, 4.1.3 

ruixat: 4.1.7 

runar (renyar): 4.1.11 

ruquet (peix): 4.1.15 

 

S 

 

sabata: 4.1.12 

saber: 2.2.8 

sabina (i variants): 1.4.7, 4.1.3 

sabó: 4.1.11 

sac: 4.1.2 

saetes (del rellotge): 4.1.7 

sagristà (i variants): 1.3.6, 4.1.14 

sajolida (i variants): 4.1.3 

safata (i variants): 4.1.11 

safrà: 1.4.2, 4.1.3 

safranòria: 1.4.2, 4.1.3 

safreig (i variants): 1.2.4, 1.3.3, 4.1.11 

Sagineros (los): 4.1.14 

sal: 4.1.5 

salador: 4.1.4 

salamandra: 4.1.6 

saler: 4.1.11 

saliou (salpàs): 4.1.14 

salmorra: 4.1.4 

salpàs (i variants): 4.1.14 

salt: 1.3.7 

salt (d’aigua): 4.1.8 

saltar (la cabra): 4.1.5 

saltar la corda: 4.1.16 

sàlvia (i variants): 1.3.2, 4.1.3 

samarreta: 4.1.12 

sandàlies: 4.1.12 

sang: 1.3.7, 4.1.10 

sangonera (i variants): 4.1.6 

sansa: 4.1.2 

sant: 1.3.7 

Sant Antoni: 4.1.14 

Sant Crist: 4.1.14 

Sant Cristo: 4.1.14 

Sant Esteve: 4.1.14 

Sant Josep: 4.1.14 

santapia (i variants): 4.1.6 

sapiguer: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 

sapo, sàput: 1.4.3, 4.1.6 

sardina: 4.1.15 

sarga (i variants): 4.1.3 

sargantana (i variants): 4.1.6 
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sarguera: 4.1.3 

sarment: 4.1.2 

sarpeta (de collir olives): 4.1.2 

sarrampió (i variants): 1.3.2, 1.3.4, 

2.1.1, 4.1.10 

sarreta (del cavall): 4.1.4 

sàrria (i variants): 1.3.2, 4.1.1 

sarrió (i variants): 1.3.2, 4.1.1 

sarró: 4.1.5 

saüc, saüquer: 4.1.3 

saurí: 4.1.8 

sec de la cama: 4.1.10 

secà: 4.1.1 

secallona (llangonissa): 4.1.4 

sedàs: 4.1.2 

segar: 4.1.1 

segí (i variants): 1.4.7, 4.1.4 

segó (i variants): 4.1.2 

sègol (i variants): 4.1.1 

segon: 2.1.6 

segona Pasqua: 4.1.14 

seitó (i variants): 1.2.2, 4.1.15 

seixanta: 1.2.5, 1.3.4, 2.1.6 

selló: 4.1.11 

sembrar: 4.1.1 

sencer: 1.1.3 

sénia (i variants): 4.1.8 

senill: 4.1.8 

senglar: 4.1.6 

sense: 1.1.3 

sentir: 2.2.4 

senyal: 1.2.5, 2.1.1 

senyar-se: 4.1.14 

senyor: 1.2.5 

separats (estar): 4.1.13 

sépia: 4.1.15 

sepluig (i variants): 1.4.6, 4.1.7 

sepulturer: 4.1.13 

séquia (i variants): 1.3.7, 4.1.8 

ser: 1.2.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.12 

serè (vent): 4.1.7 

serp: 4.1.6 

serra: 1.1.4, 4.1.9 

serradura (i variants): 1.2.2, 4.1.9 

serrell (i variants): 1.2.2, 4.1.10 

serva, servera: 4.1.3 

set: 1.1.4 

setè: 2.1.6 

setembre: 4.1.7 

setmesí: 4.1.13 

setrill: 4.1.11 

setrilleres: 4.1.11 

setze: 1.1.3 

seu, seva, seua, seus, seves, seues: 2.1.5 

sevilla: 1.4.5 

sevillana (oliva): 4.1.2 

sindicat (i variants): 1.4.6, 4.1.1 

síndria (i variants): 4.1.3 

sindriera (i variants): 4.1.3 

singlot (i variants): 1.3.4, 4.1.10 

sinyalar (un animal): 4.1.5 

sisè: 2.1.6 

soc (de tallar la carn): 4.1.11 

soca: 4.1.2 

sofratge (i variants): 1.3.3, 4.1.10 

sogre, sogra: 4.1.13 

sol: 4.1.7 

sola (del pa): 4.1.2 

solà, solana: 4.1.8 

solada (del vi): 4.1.2 

solatge (del vi): 4.1.2 

solc: 4.1.1 

solera (del pa): 4.1.2 

soll (de porcs): 4.1.4 

solter, soltera: 4.1.13 

solteron, solterona: 4.1.13 

sombra: 4.1.7 

sombrero: 4.1.12 

somera: 1.2.8, 4.1.4 

somereta: 1.2.8, 4.1.6 

somni (i variants): 4.1.11 

son (tindre): 4.1.11 

son, sa, sons: 2.1.5 

sonar-se (mocar-se): 4.1.10 

sonat: 4.1.10 

sopa: 4.1.11 

sopar: 4.1.11 

sopero: 4.1.12 

soquet: 4.1.1 

sord: 4.1.10 

soroll: 1.4.6 

sortida del sol: 4.1.7 

sortir: 1.2.9, 2.2.4 

sortir sang del nas: 4.1.10 

sostens (i variants): 1.2.9, 4.1.12 

suar: 4.1.10 

suéter (i variants): 4.1.12 

suc: 4.1.3 

sucre: 4.1.11 

sunyer (i variants): 1.3.5, 4.1.11 
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surgir: 4.1.11 

suro (de la panolla): 4.1.1 

surriac (i variants): 4.1.1 

surriacada (i variants): 4.1.1 

sutja/sutge: 4.1.11 

 

T 

 

taca: 4.1.11 

tafarra (del bast): 4.1.1 

tafatà (i variants): 4.1.9 

taladro (i variants): 4.1.9 

tall (de l’aixada): 4.1.1 

tall (de síndria): 4.1.3 

tallada (de síndria): 4.1.3 

tallador (de la carn): 4.1.11 

tallador d’esbarzers: 4.1.1 

tallamocs: 4.1.6 

tallant: 4.1.1, 4.1.9 

tallantó: 4.1.1, 4.1.9 

tallar: 4.1.2 

tallaroba: 4.1.6 

taló: 4.1.10 

talp: 1.3.2 

tamboret (i variants): 1.2.8, 4.1.11 

tapa (d’espart): 4.1.2 

tapadora (d’espart): 4.1.2 

tard, tardet: 4.1.7 

tarda/tarde: 4.1.7 

tardana (fruita): 4.1.3 

tardor: 4.1.7 

taranyí (núvol): 4.1.7 

taronja/toronja: 1.2.4, 4.1.3 

taronger/toronger: 4.1.3 

tartamudejar: 4.1.10 

tartamut: 4.1.10 

tartana: 4.1.1 

tartany (i variants): 2.1.1, 4.1.6 

tascó: 4.1.1 

tassa: 4.1.11 

tau: 4.1.6 

taula: 4.1.11 

taulell (de la cuina): 4.1.11 

tauleta de nit: 4.1.11 

tavà (i variants): 4.1.6 

tavella: 4.1.1 

taverna: 4.1.2 

teatre: 1.4.2 

tebi, tèbia: 4.1.7 

teixó (i variants): 1.4.7, 4.1.6 

tel (de la llet): 4.1.5 

tello: 4.1.16 

tello (jugar al): 4.1.16 

temps: 1.1.4 

tercejar: 4.1.1 

tercer: 2.1.6 

teranyina (i variants): 4.1.6 

terrat (i variants): 1.2.2, 4.1.11 

teu, teva, teua, teus, teves, teues: 2.1.5 

teula: 4.1.11 

teulada: 1.2.2, 4.1.11 

tia: 2.1.5, 4.1.13 

tió (lo): 4.1.14 

tibat: 4.1.11 

timó: 4.1.3 

tina: 4.1.2 

tindre: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.10 

tindre una brossa a l’ull: 4.1.10 

tinguer: 2.2.1 

tirador (i variants): 4.1.2, 4.1.16 

tirants: 4.1.12 

tirar la corda: 4.1.16 

tiràs (i variants): 4.1.1 

tirassa: 4.1.1 

titot: 4.1.4 

toc i pam (jugar al) (i variants): 4.1.16 

tocador: 4.1.11 

tocar les campanes: 4.1.14 

tocina (i variants): 4.1.4 

tocinet (insecte): 4.1.6 

tocino: 1.2.7, 4.1.4 

todó (i variants): 1.2.9, 4.1.6 

toldo (del carro): 4.1.1 

toll: 4.1.7 

tomaca (i variants): 4.1.3 

tomaca de penjar (i variants): 4.1.3 

tomacó: 4.1.3 

tomaquera (i variants): 4.1.3 

tombalena (i variants): 4.1.10 

ton, ta, tons: 2.1.5 

topo (del carro): 4.1.1 

torcar la pols: 4.1.11 

tord: 4.1.6 

torn: 4.1.9 

tornavís (i variants): 4.1.9 

toro: 4.1.4 

torre: 1.2.3 

torreta: 1.1.3, 4.1.11 

torroguer (núvol): 4.1.7 

torró: 4.1.11 
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torròs (i variants): 1.4.7, 4.1.1 

tórtora (i variants): 1.4.6, 4.1.6 

tortuga (teula): 4.1.11 

tortugada (teula): 4.1.11 

tos: 4.1.10 

tos ferina: 4.1.10 

tossar: 4.1.5 

totó (cabell): 4.1.10 

Tots Sants: 4.1.14 

tou: 1.1.6 

tovalló: 4.1.11 

tovallola: 4.1.11 

tractor: 4.1.1 

tragella: 4.1.1 

trago (de vi): 4.1.11 

traje: 1.4.8, 4.1.12 

traje-jaqueta: 4.1.12 

trasbalsar (el vi) (i variants): 4.1.2 

trascolar (el vi) (i variants): 4.1.2 

tremall: 4.1.15 

tremolí: 4.1.10 

tremuntana: 1.4.6, 4.1.7 

trena: 4.1.10 

trencapinyes: 4.1.6 

trencar (la terra): 4.1.1 

trencar (les relacions): 4.1.13 

trencar-se (un got): 4.1.11 

trencat (herniat): 4.1.10 

trepat (raïm) (i variants): 4.1.2 

trespeus: 4.1.11 

treure/traure: 1.1.1, 1.1.3 

treure la pols: 4.1.11 

trèvol: 4.1.3 

triança (i variants): 4.1.1 

trill: 4.1.1 

trilla: 4.1.1 

trinxat: 4.1.4 

trist: 2.1.1 

tro: 4.1.7 

tronar: 4.1.7 

tronc: 4.1.2, 4.1.11 

tronc (lo): 4.1.14 

tronxo: 4.1.3 

tros (anar al): 4.1.1 

trucar (a la porta): 4.1.11 

truita: 4.1.11 

trull: 4.1.2 

trumfa, trumfo: 4.1.3 

trumfa/trumfo (bony al cap): 4.1.10 

trumfera: 4.1.3 

tu: 2.1.3 

tufat (cregut): 4.1.11 

túfera (al cap): 4.1.10 

tupí (i variants): 1.2.7, 4.1.11 

turmell (i variants): 4.1.10 

txinc-txenc (jugar al) (xarranca): 4.1.16 

 

U 

 

ull: 1.3.2, 4.1.10 

ull (de l’aixada): 4.1.1 

ull (del pa o pa ullat): 4.1.2 

ull de llebre (raïm): 4.1.2 

ull de poll: 4.1.10 

ullada (fer una): 4.1.10 

ullal (de l’aixada): 4.1.1 

ulleres: 4.1.10 

ulleres (de l’animal): 4.1.8 

ullerol (raïm): 4.1.2 

ullet (fer l’): 4.1.10 

últim: 2.1.6 

ungla: 4.1.10 

untar (i variants): 4.1.10 

 

V 

 

vaca: 4.1.5 

vaixella: 4.1.11 

vajilla: 4.1.11 

valdre: 2.2.1 

valtros: 2.1.3 

vanitós (i variants): 4.1.11 

vànua: 4.1.11 

vara (del carro) (i variants): 4.1.1 

vàter (i variants): 4.1.11 

veça: 4.1.1 

vedell: 1.2.2, 4.1.5 

vegada: 2.1.11 

vegilar: 1.4.6 

veí, veïna (i variants): 1.2.2, 4.1.8 

vela (del carro): 4.1.1 

veleta: 4.1.7 

vell, vella: 4.1.13 

vella: 1.1.4, 1.3.2 

vellesa: 1.1.3 

vena: 1.1.3, 4.1.10 

vencill: 4.1.1 

vent: 1.1.4, 4.1.7 

ventall: 4.1.11 

ventar: 4.1.1 
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ventar (el foc): 4.1.11 

ventar (les campanes): 4.1.14 

verat: 4.1.15 

verderol: 4.1.6 

verema: 4.1.2 

verge: 2.1.1 

vergonya: 1.2.2, 4.1.10 

veritat: 1.2.4 

vermador: 4.1.2 

vermar: 1.2.4, 4.1.2 

vermell: 4.1.12 

verós: 4.1.3 

verra: 4.1.4 

verro: 4.1.4 

vesc: 4.1.3 

vespa (i variants): 1.4.1, 4.1.6 

vesper (i variants): 1.4.1, 4.1.6 

vespre, vesprada: 4.1.7 

vesta: 4.1.14 

vestit-jaqueta: 4.1.12 

veta (peix): 4.1.15 

vetlla: 1.3.2 

vetllar un mort: 4.1.13 

veure: 1.1.3, 1.1.8, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.12 

vi: 1.1.2, 4.1.2 

vi blanc: 4.1.2 

vi dolç: 4.1.2 

vi negre: 4.1.2 

vi picat: 4.1.2 

vi ranci: 4.1.2 

vi rosat: 4.1.2 

vi tèrbol: 4.1.2 

vi verge: 4.1.2 

viacrucis: 4.1.14 

viàtic: 4.1.13 

vidre: 4.1.11 

vidriola: 4.1.11 

vímet (i variants): 4.1.3 

vin blanc: 1.3.5, 4.1.2 

vinagre: 4.1.11 

vinagreres: 4.1.11 

vindre: 2.2.1 

vinya: 4.1.2 

vinya vella: 4.1.2 

vint: 1.3.7 

viola, violeta: 4.1.3 

visera: 4.1.12 

viudo, viuda: 4.1.13 

viure: 1.1.2, 2.2.4 

vol (de perdius): 4.1.6 

volant: 4.1.1 

volant per a fer abartrers: 4.1.1 

voler: 1.2.9, 1.3.2, 2.2.2, 2.2.8 

volguer: 2.2.1 

voltabasses (libèl·lula): 4.1.6 

voltadits: 4.1.10 

voltor: 4.1.6 

volva: 4.1.7 

vomitar: 4.1.10 

vostre, vostra, vostres: 2.1.5 

vuitè: 2.1.6 

vulguer-se (estimar-se): 4.1.13 

 

X 

 

xafar: 4.1.10 

xafar-se (un got): 4.1.11 

xàfec: 4.1.7 

xafogor (i variants): 1.4.6, 4.1.7 

xalar: 1.3.3, 4.1.16 

xalma (i variants): 4.1.1 

xapes (jugar a): 4.1.16 

xapet: 4.1.1 

xapo: 4.1.1 

xapolina: 4.1.1 

xapos (jugar a): 4.1.16 

xarraire: 4.1.10 

xarranca (i variants): 4.1.16 

xarrar: 1.1.1 

xaveta ( de la roda): 4.1.1 

xèrrit (i variants): 4.1.5 

xic, xica: 4.1.13 

xicòria: 4.1.3 

xicot: 4.1.13 

xim-xim (fer un): 4.1.7 

xincleta (xarranca): 4.1.16 

xinxa: 4.1.6 

xipra: 4.1.3 

xiprer (i variants): 1.3.4, 4.1.3 

xiquet, xiqueta: 1.3.3, 4.1.13 

xiribec (i variants): 4.1.1 

xirivia (i variants): 4.1.3 

xitxapera (i variants): 4.1.6 

xitxonera (gorra de cop): 4.1.12 

xiular: 4.1.10 

xiulet (instrument): 4.1.10 

xiulet (so): 4.1.10 

xocar la mà: 4.1.10 

xocolata (i variants): 2.1.1, 4.1.11 

xoll: 4.1.7        
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xollar: 4.1.5 

xop: 4.1.3 

xorca (jugar a la): 4.1.16 

xorqueta (jugar a la): 4.1.16 

xotxo: 4.1.11 

xuclar (i variants): 4.1.10 

xumbera: 4.1.3 

xulo: 4.1.11 

xupa: 4.1.13 

xupete: 4.1.13 

xupon: 4.1.13 

xurrac: 1.2.9, 1.3.4, 4.1.1 

xurrac de dos mans: 4.1.1 

xupar-se el dit: 4.1.10 

xut, xuta: 4.1.6 
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III. CONCLUSIONS 
 

 Segons es desprèn de les característiques lingüístiques observades en els parlars 

del Priorat, es poden assajar les següents conclusions: 

 

1a. Que en els parlars del Priorat es troben solucions dels dos grans blocs de la 

 llengua catalana. Si s’apliquen els paràmetres proposats per Veny (1998: 20), 

 que contrasta una sèrie de divuit trets lingüístics entre el català occidental i 

 l’oriental, el Priorat participa de trets d’ambdós blocs dialectals: 

 

NIVELL FONÈTIC CATALÀ OCCIDENTAL CATALÀ ORIENTAL 

1. /a/ - /e/ àtones Pretòniques > v[e]rgonya: a 

tots els pobles de la 

comarca excepte a 

Pradell 

Posttòniques > quinz[e]: a 

tots els pobles del 

Priorat 

Pretòniques > v[]rgonya: 

a Pradell 

2. /o/ - /u/ àtones p[o]tet, carr[o]: a totes les 

localitats de la comarca 

excepte a Pradell 

p[u]tet, carr[u]: a Pradell 

3. Ĭ, Ē tòniques llatines c[é]ba, pag[é]s: a la Bisbal 

i a Falset 
c[]ba, pag[]s: a tots els 

pobles del Priorat 

excepte la Bisbal i Falset 

4. Ŭ tònica llatina, 

puntualment 

j[u]nc: a tots els pobles de 

la comarca 

f[u]s (participi de fondre): a 

totes les localitats 

 

 

f[o]s (participi de fondre): 

   compartint ús amb f[u]s a 

Be, Bi, Gr, Gu, Mr, Ml, 

Pb, Po, Tf, To  

5. QUÀ, GUÀ tònics /kwà/, /gwà/ > quatre, 

guatlla: a tota la comarca 

 

6. QUA, GUA posttònics /kwa/, /gwa/ > aigua, 

llengua: a tots els 

pobles de la comarca
790

 

 

7. Iod LJ, C’L, G’L [] > palla, ull: a totes les 

localitats  

 

8. // inicial i 

postconsonàntica 

[t] > xiquet, panxa: a tots 

els parlars del Priorat 

 

9. // intervocàlica i final  [j] > caixa, coix: arreu  

10. Reforçament dental de 

mots acabats en -/r/ 

 [rt] > cort (cor), cart (car): 

a totes les localitats 

11. Nasal adventícia [n] > llangost, llangosta: a 

tots els parlars 

[n] > mangrana: a tots els 

pobles excepte Pradell 

 

 

Ø > magrana: a Pradell 

                                                 
790

 En els parlars del Priorat, quan aquests diftongs es troben en posició pretònica, en algunes ocasions, es 

constata la monoftongació en [o], en mots com coranta, cortà, cortera, consevol o Coresma. 
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12. HEDERA > hedra/heura  

 

heura: a totes les localitats 

de la comarca  

NIVELL MORFOLÒGIC 

NOMINAL 

CATALÀ OCCIDENTAL CATALÀ ORIENTAL 

13. Plurals antics 

proparoxítons llatins 

[n] > hòmens, jóvens, 

còvens, ràvens: a la 

majoria de pobles 

Ø > marges, verges: a la 

majoria de localitats del 

Priorat 

15. Pronoms pers. febles formes plenes > me, mos, te, 

se, lo, los, ne: a tots els 

parlars de la comarca 

formes reforçades > em, et, 

es, us: a tots els pobles 

(encara que es constata 

una preferència per les 

formes plenes) 

NIVELL MORFOLÒGIC 

VERBAL 

CATALÀ OCCIDENTAL CATALÀ ORIENTAL 

14. Morfema -[u] 1a pers. 

present d’indicatiu 

cant[o]: a totes les localitats 

excepte Pradell 

cant[u]: a Pradell  

16. Increment -ESC- dels 

verbs incoatius -ISC- 

patixo, patixes, patix, 

patixen: a la Bisbal i 

Margalef 

pateixo, pateixes, pateix, 

pateixen: a tots els 

parlars de la comarca 

17. Morfemes en /i/ del 

present de subjutiu 

1a persona del singular > 

canta: a Bi, Ca, Ma, Ull 

 

canti, cantis, canti, cantin: 

a tots els pobles del 

Priorat 

NIVELL LÈXIC CATALÀ OCCIDENTAL CATALÀ ORIENTAL 

18. Lèxic específic a) espill: Bi, Ca, Ll, Ma, Ml 

(forma arcaica) 

b) xic: a tot arreu 

c) melic: a tots els parlars 

d) corder: a tots els pobles 

a) mirall: a tots els 

parlars
791

 

b) noi: a tot arreu 

c) llombrígol: a Bi, Ca, Ma 

d) be: a Be, Co, Ll, Mo, 

Pb, Ull, Vb 

 

 Si es consideren els tres criteris clàssics que es prenen com a base a l’hora de 

 distribuir els parlars catalans en dos blocs dialectals –a) resultat de Ĭ i Ē tòniques, 

 b) manteniment o neutralització de /a/ i /e/ àtones, c) manteniment o 

 neutralització de /o/ àtona– el Priorat s’hauria d’incloure en una zona de 

 transició entre els dos blocs, zona de transició que de nord a sud passaria per 

 l’Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra, la Conca de Barberà, el Priorat i unes 

 poques localitats del Baix Camp –Masriudoms, Masdemboquera, Vandellòs, 

 Pratdip, Colldejou i Prades– (Navarro 1999: 99). Només les poblacions de 

 la Bisbal i Falset participen plenament dels trets vocàlics del català occidental. 

 Quant a Pradell de la Teixeta, tot i quedar inclòs dins l’àrea de transició entre els 

 dos blocs, el seu vocalisme participa dels trets orientals menys en el vessant 

 palatal en posició àtona final, que comparteixen amb l’occidental (mapa 5/1). 

                                                 
791

 Un altre mot que comparteix el Priorat amb els parlars del bloc oriental de la llengua catalana és vesc 

(recollit a tots els pobles de la comarca). La forma visc es considera pròpia del bloc occidental mentre que 

la variant visc-i-vesc, que Recasens (1985: 242) recull en algunes localitats del Camp de Tarragona, 

segons Veny (1998: 36) és “l’exemple més eloqüent i original de fluctuació entre català occidental i 

oriental [...] que, en un sol mot, reuneix la variant occidental, visc, amb l’oriental, vesc, com cercant una 

fórmula de compromís”. 
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 Encara que a grans trets el resultat de Ĭ i Ē tòniques és [e] a la Bisbal i Falset i [] 

 a la resta de pobles, en alguns contextos concrets el resultat occidental [e] es 

 troba en altres localitats de la comarca: 

 

resultat de Ĭ i Ē tòniques 

- ĬTTU > -et, -ĬTTA > -eta petit[e]t, petit[e]ta a Margalef (tb. a Bi, Fa) 

1a i 2a pl. futur verbs I i II 

grup 

donar[e]m, donar[e]u 

    caur[e]m, caur[e]u 

a Margalef (tb. a Bi, Fa) 

imperfet d’indicatiu verbs 

II grup 

qu[e]ia, cr[e]ia, d[e]ia, 

r[e]ia, tr[e]ia, v[e]ia 

a tots els pobles excepte 

Pradell de la Teixeta [] 

altres mots s[e]nse, s[e]tze, c[e]lla, 

ll[e]nya, rov[e]ll 

a tot arreu 

cr[e]sta, senc[e]r, f[e]ina, 

h[e]ura, her[e]u... 
resultat [e] o [] segons 

mot i població 

 

 Pel que fa al nivell lèxic, la llista de mots que situarien el Priorat  dins del bloc 

 occidental de la llengua catalana es pot ampliar amb més exemples, alguns d’ús 

 general a la comarca i d’altres d’extensió més reduïda. La majoria d’aquests 

 mots també són compartits amb el tarragoní –quan és així s’indica amb 

 l’abreviatura (tar.)–, i més concretament, amb els parlars del Baix Camp, 

 comarca que limita per l’oest amb el Priorat:
792

 

 

lèxic propi del català occidental 

espenta: a tots els pobles 

(tar.) 

foc (llar): a totes les 

localitats (tar.) 

perdigana (perdiu jove): a 

tots els parlars (tar.) 

romer: a tot arreu (tar.) redó (tb. rodó a Cp, Gr, 

Mr, Pr, Tf, Vb): a tota la 

comarca (tar.) 

catxap (conill jove): a tot el 

Priorat (tar.) 

botar (fer encendre): a tot 

arreu (tar.) 

panís: a tots els pobles 

excepte Co, Mo, Pb, Si, 

Ull 

estalzí: a Be, Bi, Ca, Cp, 

Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Tf (tar.) 

afonar (enfonsar): a totes 

les localitats excepte 

Co, Mo, Pb, Po, Si, Ull  

mantornar: a Bi, Ca, Co, 

Fi, Ma, Mo, Pb, Si, To, 

Ull, Va, Vb 

cerç (vent del NO): a Bi, 

Ml 

 

2a. Que, com a conseqüència de la seva situació geogràfica, comparteix molts trets 

 amb el català nord-occidental i alguns paral·lelismes amb el valencià

 (sobretot a nivell lèxic). Aquests són alguns dels fenòmens que afecten tota la 

 comarca:  

 

NIVELL FONÈTIC NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

/o/- àtona inicial auliva  

/r/ final dona(r)  

/nt/, /lt/ finals pon(t), al(t)  

/d/ intervocàlica < -ATA vegada  

/al/ + consonant aubercoc, aufals  

T’L, D’L, G’L ame[]a  

                                                 
792

 Per a una llista més detallada sobre el lèxic tarragoní vg. Recasens (1985). 
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NIVELL MORFOLÒGIC 

NOMINAL 

NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

article definit masculí lo, los  

NIVELL MORFOLÒGIC 

VERBAL 

NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

1a sg pres. ind. canto, bato, dormo  

2a sg pres. ind ser ets  

imperfet de subjuntiu donés/donessa  

NIVELL LÈXIC NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

paral·lelismes estesos per 

tota la comarca 

arna 

crestar 

farnaca 

moixó (mixó) 

sarrampió (i variants) 

verós 

xafar (trepitjar) 

galleta 

dillums 

esgolfa, esgorfa 

bajoca 

fesol 

joguet 

rabosa 

camal 

nuet 

ruc 

tremolí 

 

 Fenòmens de cadascun d’aquests dos dialectes que afecten la comarca 

 parcialment (mapa 5/2 i 5/3): 

 

NIVELL MORFOLÒGIC 

NOMINAL 

NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

article personal: Joan, 

Andreu, Maria, Anna 

lo Joan, l’Andreu, la 

Maria, l’Anna: a tots els 

parlars de la comarca 

Joan: al Masroig i al Molar 

(de manera molt residual) 

demostratiu de proximitat aquest, aquesta: a totes les 

localitats del Priorat 

este, esta: a Cp, Gu, Ms, 

Ml 

partícules  porò: a tots els pobles 

 

pero: a Be, Bi, Co, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Ml, Mo, Pb, Tf, 

Va 

 

amb: a tots els parlars del 

Priorat 

en (amb): a Bi, Ca, Cp, Co, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Tf, Ull, Va 

NIVELL MORFOLÒGIC 

VERBAL 

NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

participi complir, oferir, 

omplir 

complert: a Be, Bi, Ca, Co, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Pb, Po, Pr, To, Ull, Va, 

Vb 

complit: a Cp, Ll, Ma, Ms, 

Ml, Mo, Po, Si, Tf 

ofert: a Be, Ca, Cp, Co, Fa, 

Gr, Ll, Mr, Ms, Ml, Mo, 

Pb, Po, Si, To, Ull, Va 

oferit: a Bi, Ca, Fi, Gu, Ll, 

Mr, Ma, Ms, Pr, Tf, To, 

Vb 

omplert: a Be, Bi, Ca, Co, 

Fa, Gr, Gu, Mr, Ma, Ml, 

Mo, Po, Pr, Si, To, Ull, 

Va 

omplit: a Cp, Fi, Ll, Ms, 

Pb, Tf, Vb 
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3a sg pres. ind, imp. ind, 

condicional 

cante, cantave, cantarie: a 

Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, 

Ma, Ml, Mo, Pb, Pr, Si, 

To, Ull, Va, Vb 

canta, cantava, cantaria: a 

Be, Cp, Fa, Gu, Mr, Ms, 

Po, Tf 

imp. ind. caure, creure, dir queia: a tots els parlars caïa: a la Torre 

creia: a tots els pobles creïa: a la Figuera 

deia: a totes les localitats dia: a Co, Fi, Gu, Ll, Ma, 

Ms, Ml, Mo, Pb, Po, Pr, 

Tf 

2a, 3a sg i 3a pl pres. ind 

obrir, omplir 

obres: a Be, Bi, Fa, Ma, 

Po, Pr, Ull 

obris: a Be, Ca, Cp, Co, Fa, 

Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Mo, Pb, Si, Tf, To, 

Va, Vb 

omples: a Be, Bi, Fa, Ma, 

Ml, Mo, Po, Pr, Ull 

omplis: a Be, Ca, Cp, Co, 

Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Pb, Si, Tf, To, Va, 

Vb 

imperatiu dir digues: a tots els parlars 

(excepte a la Bisbal) 

dis: a Bi, Ca, Cp, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Ml, 

Ull, Va, Vb 

NIVELL LÈXIC NORD-OCCIDENTAL VALENCIÀ 

paral·lelismes força estesos frare: a Bi, Ca, Fi, Gr, Mo, 

Tf, Va 

flare: a la resta de pobles 

 

tomata: a Bi, Ca, Cp, Fa, 

Mr, Ma, Po, Tf 

tomaca: a la resta de 

localitats 

barrusca: a Bi, Ca, Ma, Ull 

 

raspa/rapa: a la resta de 

parlars 

sangonella: a Bi, Ca, Co, 

Fi, Ll, Ma, Mo, Pb, Po, 

Si, To, Ull, Va, Vb 

sangonera: a la resta de 

pobles 

pampa: a Bi, Ca, Co, Fi, 

Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, Mo, 

Si, To, Ull, Va, Vb  

sargantilla, sangartilla, 

sagartilla: a Bi, Ca, Co, 

Fi, Gr, Ll, Ma, Ms, Ml, 

Mo, Pb, Po, Si, To, Ull, 

Va, Vb 

aliacrà, aliaclà: a tots els 

pobles menys a Co, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Ull 

cuixot (pernil): a Bi, Ca, 

Co, Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, 

Ml, Po, Tf, To, Va 

paral·lelismes menys estesos botera: a Bi gatera: a Be, Gu, Ll, Ml 

soquet: a Cp, Fi, Gu, Mr, 

Tf 

llomera (biga): a Bi, Ma 

selló: a Bi 

espona: a Bi, Ma 

emprimar: a Bi, Ma 

carrasca: a Bi, Ca, Gu, 

Ma, Ms, Ml 

estall: a Be, Cp, Fi, Gu, 

Mr, Ms, Ml 

cementeri: a Gu, Ms, Ml 

gepa: a Fi, Mr, Ma, Ml, Si, 

To 
mostra (de l’oliver): a Be, 

Bi, Fa, Fi, Gr, Ma, Ms, Ml 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



446                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

 

3a. Que, per raons de substrat, es detecta un nombre considerable de mossarabismes. 

 Els cristians que van viure sota dominació musulmana van desenvolupar a partir 

 del llatí, una llengua romànica, el mossàrab, que al territori estudiat presentava 

 uns trets prou  diferenciats de la llengua catalana duta pels colonitzadors. La 

 població mossàrab encara hi residia quan els cristians catalans prengueren 

 possessió d’aquest territori. Alguns topònims de la zona, com ara l’Aubereta (la 

 Vilella Baixa,  “l’albereda”) o Pradell de la Teixeta (“teixeda”), també 

 evidencien l’empremta dels mossàrabs. 

 Identificar certs termes lèxics com a mossarabismes no és una tasca fàcil, ja que, 

 tal com indica Navarro (1996, I: 329), “la informació sobre [...] el mossàrab 

 apareix envoltada d’entrebancs difícils de superar” (mapa 5/4): 

 

mossarabismes adduïts per Coromines, 

Sanchis Guarner, Veny 

mossarabismes probables segons Navarro 

significant significat localitats significant significat localitats 

dugo duc Be, Bi, Ca, 

Co, Fa, Fi, 

Gr, Ll, Ma, 

Mo, Si, To, 

Ull, Va, Vb 

dúgol duc Cp, Gu, Mr, 

Ms, Ml, Pb, 

Po, Pr, Tf 

clotxa menjar típic a tot arreu clotxina clotxa Bi, Ca, Ma 

melitxa formiga 

petita 

a tots els 

parlars 

gaiata 

(guiata a Fi, 

Gu, Ll, Ms, 

Ml) 

bastó a totes les 

localitats 

menys Bi, 

Ca, Ma, Pb 

fardatxo 

(esfardatxo 

a Ml) 

llangardaix Be, Cp, Fa, 

Gu, Ll, Mr, 

Ms, Ml, Tf 

auberge 

/aubergi
793

 

préssec  a Fa, Gu 

munyica xumet Be, Cp, Fi, 

Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ms, Ml, 

Pr, Si 

panderola panerola a Bi, Ca, Gr, 

Ll, Ma, To, 

Va 

perxe porxo a tots els 

pobles 

excepte Po, 

Pr, Tf 

   

pelatxo ocell que 

encara no té 

plomes 

Ca, Co, Fi, 

Ll, Ull, Vb 

   

 

4a. Que es detecten alguns arabismes lèxics. Segons Navarro i Cubells (2010: 395), 

 “la presència al llarg d’algunes centúries de població islàmica en aquesta zona 

 no es va acabar amb la conquesta cristiana d’aquest territori, sinó que, malgrat 

 l’expulsió oficial al 1610, molts musulmans no van partir, sinó que hi 

 romangueren o bé practicant la religió musulmana o bé com a conversos. Això 

 ha permès que s’hi hagin mantingut mots d’origen àrab.” També en la toponímia 

                                                 
793

 Navarro i Cubells (2010: 395) comenten que “malgrat que no ha quedat prou aclarit el seu origen, 

sembla que les formes auberge / aubergi també es podrien considerar mossàrabs”. 
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 d’aquestes terres s’hi pot trobar la petjada de la llengua àrab. Sovint són 

 apel·latius àrabs amb morfemes i derivats, que han donat lloc a topònims com 

 ara Margalef (“prat de Halaf”). Seguint Colon (1999) i Navarro i Cubells (2010), 

 es pot elaborar una llista breu d’arabismes dispersos per la comarca (mapa 5/5): 

 

generals a la comarca 

rajola atzavara 

alfals (pron. aufals) cofí 

aufàbia, aufàbiga, aufàdiga, aufàdia tafarra 

safranòria albelló (pron. aubelló) 

farnaca
794

 séquia 

anjub (a tot arreu excepte Cp, Gu, Mr, 

Ms, Ull) 

sénia  

rafal (a Co, Fa, Fi, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To) 

caduf (i variants) 

 

5a. Que s’hi localitzen un bon nombre d’interferències lèxiques de l’espanyol. 

 Algunes apareixen arreu del domini lingüístic, d’altres s’estenen per una zona 

 més reduïda (mapa 5/6): 

 

a tota la comarca 

abadejo/badejo calbo iglésia querida 

acera/cera caldo
795

 []abalí red 

adiós casco le[]ía regalo 

alego clau inglesa mantequilla respaldo 

arcoiris colúmpio menos sombra 

arriendes/riendes comadrona misto sopero 

arro[]ar/ro[]ar cossetxadora munyeca sostens 

assentâ’s/sentâ’s curandero ninyera toldo 

avort cutxeron nóvio, nóvia tormenta 

bassura disfrutar pantorrilla trago
796

 

bassurero farola pato tra[]e 

bavero freno pavo veleta 

biberon gaviota pepino viso 

bones tardes golfos pi[]ama xupete (i altres 

derivats de xupar) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
794

 Alcover (DCVB, V: 749) diu que el mot farnaca (llebre jove) va entrar a través de l’àrab però és 

d’origen persa. 
795

 L’Institut d’Estudis Catalans ha incorporat en el seu diccionari normatiu els castellanismes caldo i 

misto. 
796

 Tot i que el DCVB (X: 423) considerava el mot trago com un “castellanisme inadmissible en bon 

català”, l’IEC l’ha acabat incorporant en el seu diccionari normatiu. 
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força estesos 

terme localitats terme localitats 

bande[]a arreu, llevat de Bi, 

Cp, Gu, Po, To 

panal Be, Ca, Co, Fa, Gu, 

Ll, Mr, Pb, Pr, Si, 

Va 

buitre arreu, llevat de Bi, 

Cp, Fa, Gr, Gu, Mr, 

Pb, Pr, Ull 

pàrpado Ca, Cp, Co, Fa, Fi, 

Gu, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

Va, Vb 

cacarejar Be, Cp, Co, Fa, Gu, 

Mr, Ms, Ml, Po, Pr, 

Vb 

pito arreu, menys a Fa, 

Fi, Mo, Pr, Si, Ull, 

Vb 

Carnaval arreu, excepte a Ca, 

Co, Fi, Pb, To, Ull 

 

pluma Be, Cp, Fi, Gr, Gu, 

Ll, Mr, Ms, Pb, Po, 

Pr, To, Va, Vb 

ciego Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, 

Ma, Ms, Mo, Pb, 

Pr, Tf, Va, Vb 

potro arreu, menys a Bi, 

Mo, Po 

espantapá[]aros Be, Bi, Ca, Cp, Co, 

Fa, Fi, Gu, Ll, Mr, 

Ms, Mo, Po, Pr 

quarto Ca, Co, Fi, Ml, Mo, 

Pb, Po, Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, Vb 

esquadra arreu, menys a Bi, 

Gu, Pb, Ull, Va, Vb 

relinxar Ca, Gr, Gu, Ll, Ma, 

Pr, To, Ull, Va, Vb 

fatxada
797

 Ca, Cp, Co, Fi, Gu, 

Mr, Ma, Ms, Mo, 

Pb, Po, Si, To, Vb 

sapo arreu, excepte a Bi, 

Ca, Co, Mo, Si, Ull 

hormigonera arreu, menys a Ca, 

Cp, Co, Mr, To, Ull 

sombrero Be, Bi, Cp, Fa, Fi, 

Gr, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Tf, Ull 

iegua Be, Ca, Fa, Gr, Gu, 

Ll, Ms, Ml, Mo, Pb, 

Po, Pr, Si, Va, Vb 

 

taladro arreu, excepte a Cp, 

Fa, Ma, Pr, Tf, Si 

muleta arreu, excepte a Bi, 

Co, Mr, Si, Tf, To 

tórtola arreu, llevat de Ms, 

Ml, Tf 

 

localitzats dispersament per la comarca 

termes localitats termes localitats 

avaro Ca, Gr, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml, Pr, Si, Vb 

Notxe Buena Ca, Fi, Po 

bocado Be, Cp, Gu, Mr, 

Mo, Si 
Notxe Vie[]a 

 

Co, Ms, Ma, Pb, Tf 

bolillo Cp, Ma ola 

 

Be, Cp, Fa, Fi, Ll, 

Ms, Ml, Pb, Po, Si, 

Tf, Ull, Vb 

bragues 

 

Ca, Co, Fa, Mr, Ms, 

Mo, Po 
pa[]arita 

 

Be, Bi, Co, Ll, Mr, 

Pb, Si 

cabeçuts Bi, Mr paperes Be, Ll, Ms, Ml 

                                                 
797

 L’Institut d’Estudis Catalans ha incorporat en el seu diccionari normatiu el castellanisme fatxada. 
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cacerola Ca pic Bi, Fa, Ml, Pr 

casso 

 

Be, Bi, Ca, Fa, Gu, 

Ms, Ml, Mo, Pb, 

Ull, Va 

quart menguant 

 

Cp, Gu, Pb, Po, Si, 

To 

cepillo 

 

Be, Fi, Ll, Ma, Ml, 

Ull 

ràcano 

 

Fa, Fi, Ma, Po 

cigarra 

 

Cp, Fi, Ll, Mr, Mo, 

Tf, Ull 

ràdios (de la roda) 

 

Be, Cp, Fa, Gr, Gu, 

Ll, Pr 

cigüenya Mr, Mo, Pr, Ull rana 

 

Ca, Cp, Co, Fi, Mo, 

Si, Ull 

colgadures Ms, To, Va rastrillo 

 

Pr, Va 

cometa 

 

Bi, Fa, Fi, Mr, Ma, 

Po 

rastrilla 

 

Be, Gu 

derrotxador 

 

Be, Ca, Fa, Ma, Ms, 

Ml, Po, To 

rastillo 

 

Co 

despilfarrador Be saetes Bi, Ma 

e[]e (de les rodes) Be, Cp i Po (salze) lloron Cp, Gu, Pb 

embustero Cp, Fi, Ll, Ms, Tf Sant Cristo Cp, Mr, Pr 

enxarcat Gu, Ml santiguâ’s Fi 

escama Mr, Pr sobaco Ms, Pb 

espoló 

 

Ca, Co, Fa, Gu, Mr, 

Pb, Vb 

solteron 

 

Bi, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Pb, Po, Va 

feo 

 

Be, Ca, Cp, Fi, Ll, 

Mr, Ms, Ml 

solterona 

 

Bi, Co, Gr, Ll, Si, 

To, Va 

Fi d’Any Bi, Ml tabic Ma 

ganxillo Pb taburet Bi 

grifo Ms, Tf tacanyo 

 

Be, Bi, Co, Fa, Pb, 

Po 

iema Fa, Pr, Ull va[]illa 

 

Ca, Cp, Fi, Mr, Ma, 

Ms, Mo, Po, Vb 

[]uanete Mr, Si ve[]iga Co 

manton Bi, Cp, Fa, Fi vela Ms 

mariquita Co xarco 

 

Be, Co, Fa, Fi, Gu, 

Ll, Ml, Pr, Si, Va 

matarife Gr, Mr, Ma, Pb, Pr, 

Va 

xaveta 

 

Gu, Mr 

nòria 

 

Be, Bi, Ca, Co, Ma, 

Ml, Pr, Tf, Ull 

xispa 

 

Be, Co, Gu, Mr, 

Ma, Tf 
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6a. Que, com normalment acostuma a passar en les àrees laterals, aïllades i tardanes, 

 els parlars del  Priorat conserven, sobretot a nivell lèxic, tota una sèrie de 

 solucions lingüístiques arcaïtzants que es remunten a la llengua antiga. Bona part 

 d’aquests arcaismes són compartits amb els parlars valencians i balears: 

 

nivell fonètic 

Manteniment de la /a/ 

etimològica en les formes 

rizotòniques dels verbs 

llançar, nadar, xarrar, 

jaure, nàixer i traure 

 

 

 

llançar, nadar, xarrar 

jaure 

 

 

nàixer 

traure 

a tots els pobles 

a totes les localitats 

(alternant amb jeure a Fa, 

Ms, Ml) 

a Ca, Fa, Gr 

a Be, Ca, Cp, Co, Fa, Gu, 

Ll, Mr, Ma, Ms, Pb, Po, 

Tf 

nivell morfològic 

formes antigues sense 

semiconsonant antihiàtica 

dels gerundis 

caent 

creent 

veent 

Bi, Cp, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, 

Ms, Ml 

nivell lèxic 

bres tots els parlars 

coa Ca, Fi, Gu, Ms, Ml, To, Va, Vb i alternant amb cua a Be, Cp, Fa, Gr, 

Ll, Mr, Po, Pr, Tf 

(a)granar Bi, Ca, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml 

fenoll Fi, Gu, Ll, Mr, Ms, Po, Tf, To, Vb 

granera Bi, Ca, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Pr, To, Vb 

pigota tots els parlars 

torcar Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, Mo, Si, Tf, To 

voler (estimar) Be, Bi, Fi 

  

7a. Que a nivell lèxic també comparteix variants pròpies amb els subdialectes tortosí 

 i tarragoní (mapa 5/7): 

 

lèxic compartit amb el tortosí lèxic compartit amb el tarragoní 

acovidar: Gu, Ms, Ml clotxa: a tots els parlars 

bolquim: Bi, Cp colitxos: a tots els pobles 

bordís: Bi, Fa, Gr, Ll cosset (cotilla): Ca, Co, Ml, Pr, Tf, Va 

botana: a tot el Priorat dijuni (vigília): a totes les localitats 

carcàs: a tots els parlars embafat (satisfet de si mateix): a tota la 

comarca 

escarrador: Mr, Ms escòrrec/escòrric: Be, Cp, Fa, Gu, Mr, 

Ms, Ml, Pb, Pr, Tf 

mano, mana: a tota la comarca llevat de 

Be, Fa, Po, Pr, Si, Tf 

fumera (fumeral): a tot el Priorat 

carroll: Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, 

Ml, Va Vb 

gatoll: Be, Cp, Co, Fa, Mr, Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, To, Ull 

redable: Ca, Cp, Fi, Gr, Gu, Ms, Ml, Va, 

Vb 

guino: Fa, Gu, Ll, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Tf 

rendilla: Be, Bi, Ca, Fi, Gr, Gu, Ll, Ms, 

Ml, Po, To, Va, Vb 

moresc: Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull 
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(biga) travessera: Be, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, 

Gu, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf 

pelat (ocell sense plomes): a tot arreu 

menys Ca, Co, Fi, Ll, Ull, Vb 

pitxell (càntir): Ca, Fi, Ma, Va, Vb surgir: a tots els parlars 

 llongues: a tot arreu excepte Bi, Ca, Ma 

lèxic compartit amb el tortosí i el tarragoní 

cofí: a tots els pobles 

còrrec/còrric: Bi, Ca, Co, Fi, Gr, Ll, Ma, Mo, Po, Si, To, Ull, Va, Vb 

mordasses (estenalles): Bi, Ca, Cp, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, Po, Pr 

pataca: Si 

quera: Ca, Mr, Ms, Ml, Po 

recalços: a totes les localitats 

ricar: a tot arreu (a Gu alternant amb tossar) 

sansa: a tot el Priorat menys Co, Si, Ull (a Mo, Pb alternant amb pinyolada) 

xoll: Fa, Ml, Va 

 

8a.  Que es localitzen alguns trets lingüístics propis del pallarès (mapa 5/8): 

 

nivell fonètic 

resultat etimològic del diftong 

AI del llatí vulgar > [] 

m[]s (< MAGIS) 

m[]s (< MĒNSE) 

a tots els pobles excepte a 

Bi, Fa (a Be, Ca, Cp, Gu, 

Ll, Ma, Ml, Pr, Tf, Va, 

Vb comparteix ús amb 

m[é]s) 

nivell morfològic 

morfema vocàlic de 1a 

persona del singular del 

futur > [] 

donar[] 

correr[] 

dormir[] 

Co, Mo, Pb, Si, Ull 

morfema /o/ de la 1a i 2a 

persones del plural de 

l’imperfet d’indicatiu i de 

l’imperfet de subjuntiu 

donàvom, donàvou 

donéssom, donéssou 

 

 

 

Po, Ull (alternant amb 

donàvem, donàveu i 

donéssim, donéssiu) 

 

El resultat [] provinent del diftong AI del llatí vulgar en l’adverbi més i la 

solució [] en el morfema de primera persona del futur són dos trets lingüístics 

propis del pallarès recollits també al Priorat i que tenen una continuïtat en les 

comarques veïnes de la Conca de Barberà (Plaza 1993: 319-327; 1996: 70-72 i 

146) i les Garrigues (Satorra 2000: 205). Pel que fa a la vocal morfemàtica /o/ de 

la 1a i 2a persones del plural dels imperfets d’indicatiu i subjuntiu, és molt 

probable que en un passat no gaire llunyà gaudís d’una extensió més àmplia a la 

comarca del Priorat. 
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9a.  Que a nivell lèxic també s’observa una sèrie de solucions característiques de la 

 comarca o d’alguna localitat en particular. Alguns termes lèxics no han estat 

 enregistrats en cap recull lexicogràfic:
798

 

 

lèxic propi de la comarca del Priorat 

baga (tió): Co, Pb, Po, Si, Ull
799

 pleta (femer, cagalló):
800

 Be, Cp, Gu, Mr, 

Ms, Tf 

(a)bornar (bordar): a tots els parlars *(centpeus) santapica: Ca, Fi, Ma, Mo; 

santaspiga: Pb; santaspina: Bi; 

santaspia: Tf; malapia: Ll, To, Va; 

pia-pia: Ml mariaespia: Ull 

arricar (banyegar): Bi, Ca, Ma 

borra (molsa):
801

 Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, 

Mr, Ml, Po, Pr, Si, Tf 

(rascle de collir olives)
802

 sarpeta: Be, Bi, 

Fi, Gr; rasclet: Co, Si; rascleta: Fa; 

risclet: Cp, Gu; rasqueta: Pr; arqueta: 

Po, Tf, To 

carràs (forc):
803

 Ca, Ml *tocinet (pastereta): Co, Mr, Ms, To 

*catarana, catrana (carratell): To, Va 

(respectivament) 

*tornadís (tornavís): Be, Ca, Cp, Fa, Fi, 

Gu, Ll, Ms, Ml, Po, Si, Tf 

*espàtua (girapeix): a tota la comarca *xipra (bola de xiprer): Bi, Ca, Ma, Ml 

*pitall (pit-roig): a tots els parlars excepte 

Cp, Gu, Mr, Ms, Tf 

xusclar (xuclar): a tot arreu menys Co, 

Mo, Pb, Si, Ull 

 

10a. Que hi ha un bon nombre de solucions pròpies del subdialecte lleidatà 

 proposades per Turull (1990: 201-206) i Casanovas i Creus (1999: 83-108) que 

 es retroben en la majoria de parlars del Priorat.
804

 Alguns d’aquests trets són 

 compartits amb els subdialectes tortosí i tarragoní. La ubicació geogràfica del 

 Priorat li dóna una interessant fesomia lingüística. Aquesta comarca, a més de 

 ser terra fronterera entre els dos grans blocs dialectals ‒occidental i oriental‒, ho 

 és també entre el nord-occidental i el valencià ‒el qual lèxicament es perllonga 

 cap al nord a través del tortosí. Això possibilita que el Priorat sigui una vertadera 

 cruïlla de trets dialectals entre l’orient i l’occident, i entre el nord i el sud del 

 domini lingüístic català (mapa 5/9):
805

 

 

                                                 
798

 S’assenyalen els mots que no han estat recollits per Alcover al DCVB amb un asterisc (*). 
799

 A Ulldemolins s’ha recollit el mot baga per a referir-se al tronc d’un arbre. Del tronc que es fa cagar 

per Nadal, en canvi, en diuen tió. El DCVB recull aquest terme però no en recull aquests significats. 
800

 Alcover (DCVB, VIII: 666) recull el mot pleta amb el significat de lloc tancat, generalment amb 

andans, on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya a Cerdanya, Ripollès, Girona, 

Guilleries, Bagà, Pobla de Lillet, Plana de Vic, Vall d’Àneu, Pont de Suert, Senterada, Pobla de Segur, 

Tremp i Urgell. 
801

 El DCVB no recull el mot borra amb el significat de molsa. 
802

 Tots aquests mots són variants no recollides per Alcover (DCVB) amb aquest sentit. 
803

 Alcover (DCVB, II: 1051) enregistra el mot carràs amb el significat de “brot que conté alguns fruits 

reunits” al Camp de Tarragona, el Priorat i la Ribera d’Ebre. 
804

 Casanovas i Creus (1999: 83) afirmen que “quan ens referim al lleidatà cal entendre el terme com la 

manera de parlar d’una zona concreta del domini dialectal nord-occidental català, que aplegaria la ciutat 

de Lleida i les anomenades terres de Ponent, és a dir, Lleida i les seves àrees d’influència. Els pobles que 

formen part d’aquesta àrea d’influència es distribueixen principalment, i segons la darrera ordenació 

territorial, de l’any 1988, en les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera i les Garrigues.” 
805

 El símbol (+) significa presència del tret, mentre que (‒) denota absència. Els dos símbols junts (+ ‒) 

assenyalen que el tret en qüestió pot ser present o absent depenent de les localitats del subdialecte. Per 

últim, el símbol (?) indica que el tret descrit no ha estat enregistrat en el subdialecte. 
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trets propis del lleidatà proposats per 

Casanovas i Creus i/o Turull 

presència o 

absència 

dels trets al 

Priorat 

coincidència 

amb el 

tortosí
806

 

coincidència 

amb el 

tarragoní
807

 

nivell fonètic 

manteniment general dels trets vocàlics 

occidentals (manca de neutralitzacions) 

+ (llevat de 

Pr) 

+ ‒ 

pronúncia [] de la medial 

en posició final absoluta 

i en oposició fonològica 

a /e/ 

cas[] + (Bi, Co, 

Fa, Gr, Po, 

Pr, Si, To, 

Ull, Vb) 

 

+ ‒ 

 

+ ‒ 

mestre-mestra + + ‒ 

realització [a] de tota /e/ 

pretònica en síl·laba 

travada i en contextos 

sil·làbics interiors 

[a]ncendre 

ll[a]nçol 

+  

+ 

 

‒ 

vocalització en [u] de /l/ en 

síl·laba inicial travada 

[aw]bergínia  

+ 

 

+ 

 

+ 

/o/ inicial > [aw] auliva, aulor + + + 

pronúncia africada [t] en 

context inicial absolut o 

interior de mot precedit 

de consonant 

[t]ocolata 

xar[t]a 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

pronúncia de la iod a [j] i 
[j] 

caixa 

roja 

+ + + 

pronúncia [bl] o [b:l] del 

grup /bl/ 

poble + (amb 

vacil·lacions 

segons el 

mot) 

‒ + 

pronúncia allargada de /b/ 

en posició intervocàlica 

rà[bb]ia + (Bi, Ca, 

Cp, Fi, Gr, 

Mr, Ma, 

Mo, Pr, Si, 

Tf, Vb) 

 

 

‒ 

 

 

? 

palatalització del grup 

-/in/- 
fe[]a + ‒ + 

nasal adventícia a mangrana, llangost + (llevat de 

Pr) 

+ + ‒ 

conservació vocal pretònica a caragol + + + 

 

 

 

 

 

                                                 
806

 Per saber si el tortosí comparteix tota aquesta llista de trets amb el lleidatà s’han consultat les obres 

següents: Gimeno (1991: 171-191; 1994: 237-243) i Navarro i Cubells (2010: 383-400). 
807

 Els trets propis del tarragoní compartits amb el lleidatà han estat extrets de la informació de Recasens 

(1985). 
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trets propis del lleidatà proposats per 

Casanovas i Creus i/o Turull 

presència o 

absència 

dels trets al 

Priorat 

coincidència 

amb el 

tortosí 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

nivell morfosintàctic 

plural amb -ns d’origen 

etimològic 

hòmens + + + 

article lo, los + + + 

possessius meua, teua, seua + (menys a 

Co, Pb, Po, 

Pr, Si. A la 

resta 

convivint 

amb meva, 

teva, seva)  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ ‒ 

ús dels possessius àtons mon, ton, son, ma, 

ta, sa 

+ + + 

ma, ta, sa per a masc. pl. ma germà + + + 

doble plural amb palatalització “els 

Reixos” 

 

+ (Bi, Ca, 

Co, Fa, Fi, 

Gu, Ll, Ma, 

Ml, Si, Pb, 

Po, Pr, Tf, 

To, Ull, Vb) 

 

 

+ 

 

 

+ 

metàtesi en -àrie de la terminació -aire i 

similars 

+ (només a 

Bi, Ma; no 

sistemàtic) 

‒ ‒ 

formes pronominals plenes 

dels pronoms no 

apostrofats 

me, te, se 

me va dir 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

caràcter invariable del numeral dos + (alternant 

amb dugues 

a Co, Po, Si) 

 

+ 

 

+ ‒ 

desinència /o/ 1a p. sg. pres. ind.: canto + + + 

morfema -e 3a p. sg pres. 

ind., imp. ind., cond. 

cante 

cantave 

cantarie 

+ (llevat de 

Be, Cp, Fa, 

Gu, Mr, Ms, 

Po, Tf 

 

+ ‒ 

 

‒ 

caiguda de [] en imp. ind., 

amb possible introducció 

d’una antihiàtica 

cantae 

cantaie 

+ (excepte la 

introducció 

de 

l’antihiàtica; 

als pobles 

més 

occidentals) 

 

 

 

+ 

 

 

 

‒ 

increment incoatiu -ISC- patixo + (a Bi, Ma; 

alternant 

amb 

increment  

-ESC- 

 

 

+ 

 

 

‒ 
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acabament paroxíton en la 

1a p. sg. imp. subj. 

cantessa + (Bi, Ca, 

Co, Fi, Ma, 

Mo, Ull, Vb; 

alternant 

amb cantés) 

 

 

+ ‒ 

 

 

‒ 

morfema -éss[]m, -éss[]u 

d’imp. subj. 

cantéss[]m 

cantéss[]u 

+ (Bi) ‒ ‒ 

formes de 1a p. pres. ind. vai, hai, ham, 

hau 

+ + ‒ + 

participi del verb ser 

 

 

sét 

 

 

+ (Bi, Ca, 

Co, Fi, Ma, 

Mo, Pb, Si, 

Tf, Ull; 

alternant 

amb sigut) 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

 

Morfemes de verbs del II 

grup amb conservació de 

la vocal temàtica llatina 

(i desenvolupament 

possible de vocal 

antihiàtica) 

 

bateia 

cabeia 

coneixeia 

creixeia 

preneia 

 

 

+ (Bi, Ca, 

Cp, Co, Fa, 

Ma, Ms, 

Mo, Pb, Po, 

Pr, Si, Tf, 

To, Ull, Va, 

Vb) 

‒ 

 

 

 

 

 

 

+ ‒ 

 

 

 

 

 

 

 

trets propis del lleidatà proposats per 

Casanovas i Creus i/o Turull 

presència o 

absència 

dels trets al 

Priorat 

coincidència 

amb el 

tortosí 

 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

sintaxi 

futur amb valor 

d’imperatiu
808

 

pensaràs-hi, 

eh? 

+ + ‒ ‒ 

 

lèxic 

lèxic de gran vitalitat 

mots propis del 

lleidatà 

proposats per 

Turull
809

 

presència o absència dels mots al 

Priorat 

coincidència 

amb el 

tortosí
810

 

 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

timó + + + 

panís + (a tot arreu meny Co, Mo, Pb, Si, 

Ull) 

 

+ 

 

‒ 

safranòria + + + 

xop + + + 

carderola + (Bi, Ma) + ‒ 

                                                 
808

 Casanovas i Creus inclouen aquest tret a morfologia. 
809

 Casanovas i Creus no fan referència a aquest nivell lingüístic; per tant, la informació que s’inclou està 

extreta exclusivament del treball de Turull. S’han eliminat aquells termes lèxics considerats per l’autor 

que no s’han enquestat en aquesta investigació. 
810

 Per completar el llistat de mots del tortosí i saber quins són coincidents amb el lleidatà també s’ha 

consultat l’obra de Masip (1989: 69-76). 
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somera + + + 

corder + + + 

tocino + + + 

silló + (Bi, però selló) ‒ ‒ 

arena + + + 

pastisser + (menys Fa, Fi, Mr, Si, Va)  

‒ 

 

+ 

enguany + + + 

acotxar-se
811

 + + + 

entrepussar + (Bi, Co, Ma, Mo, Si, Ull)  

‒ 

 

+ 

arna + + + 

sobreixir + + + 

melic + + + 

ganyolar + + + ‒ 

redó + (alternant amb rodó a Cp, Gr, Mr, 

Pr, Tf, Vb) 

 

 

+ 

 

 

+ ‒ 

vànua + + + 

 

 

mots encara vius però en competència amb les variants orientals 

mots propis 

del lleidatà 

presència o absència dels mots al Priorat coincidència 

amb el 

tortosí 

 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

guerxo + + + 

pigota + + + 

davall + + + 

torcar-se + (Be, Bi, Cp, Co, Fa, Gu, Ll, Mr, Ma, Ms, 

Mo, Si, Tf, To) 

 

 

+ 

 

 

+ 

padrí +  + + 

sàput + (Bi, Ca, Co, Ma, Mo, Si, Ull)  

‒ 

 

+ ‒ 

aumetlla + (Co, Pb, Pr, Si) ‒ + 

seroll + (Bi, Cp, Ll, Mr, Ms, Ml, Tf, Va, Vb)  

+ ‒ 

 

‒ 

llord + (llevat de Cp, Co, Gr, Gu, Mr, Pr, Si, To, 

Ull) 

 

‒ 

 

+ 

xiquet + + + 

 

 

 

 

 

 

                                                 
811

 La variant que es troba al Priorat, i segurament també en lleidatà, és acotxâ’s. 
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lèxic que ha empès el camí del desús segons Turull 

mots propis 

del lleidatà 

presència o absència dels mots al Priorat coincidència 

amb el 

tortosí 

 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

estalzí + (Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gu, Mr, Ma, Ms, 

Ml, Tf) 

 

+ 

 

+ ‒ 

vidriola + (Be, Fa, Ms, Mo, Tf) + + 

pigota 

borda 

+ + + 

(a)badejo + + + 

camí 

(vegada) 

+ + + 

aurir + (Bi, Ma) ? ‒ 

ventall + (Ca, Gr, Gu, Ll, Ma, Ms, Pb, Po, Si, To, 

Va, Vb) 

 

 

‒ 

 

 

+ 

trull + (Be, Bi, Ca, Cp, Fa, Fi, Gr, Gu, Ll, Mr, 

Ma, Ms, Ml, Vb) 

 

 

+ 

 

 

+ 

romer + + + ‒ 

 

mots gairebé desapareguts segons Turull 

mots propis 

del lleidatà 

presència o absència dels mots al Priorat coincidència 

amb el 

tortosí 

 

coincidència 

amb el 

tarragoní 

paloma + (en desús) + ‒ 

escaló + (menys Be, Co, Ml, Po, To, Ull)  

+ 

 

+ ‒ 

granera + (Bi, Ca, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Pr, To, 

Vb) 

 

+ 

 

+ ‒ 

agranar + (Bi, Ca, Fi, Gu, Ll, Ma, Ms, Ml, Pr, To, 

Vb) 

 

+ 

 

+ ‒ 

espill + (en desús a Bi, Ca, Ll, Ma, Ml)  

+ 

 

+ ‒ 

cordell + (arreu, llevat de Bi, Fa, Fi, Gr, Pb, Vb)  

+ 

 

+ 

faldetes + (en desús) + + ‒ 

fadrí + (en desús) + + 

bres + + + 

padraste + (Be, Cp, Gu, Ll, Mr, Ms, Pb, Si, Ull)  

+ 

 

+ 

perxe + (a tots els pobles excepte Po, Pr, Tf)  

+ 

 

‒ 

onso + (Cp, Co, Fa, Fi, Ma, Ms, Po, Va) + ‒ 

despús-ahir + (Be, Bi, Cp, Fi, Gu, Ma, Ms, Ml, Mo, Po, 

Tf, Ull, Vb) 

+ + 
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11a.  Que en els parlars del Priorat, segons quines isoglosses siguin considerades, es 

 poden agrupar en quatre parts (mapa 5/10): 

 

 Zona nord-oest: la Bisbal i Margalef (i, segons la isoglossa, Cabacés i, en 

algunes poques ocasions, Ulldemolins). 

 Zona nord-est: Cornudella, la Morera, Poboleda, Siurana i  Ulldemolins (i 

segons la isoglossa Porrera). 

 Zona centre i sud: Bellmunt, Cabacés, Capçanes, Falset, la Figuera, 

Gratallops, els Guiamets, el Lloar, Marçà, el Masroig, el Molar, Porrera, 

la Torre de Fontaubella, Torroja, la Vilella Alta i la Vilella Baixa. 

 Zona sud-est: Pradell de la Teixeta. 

 

Els parlars de la zona nord-oest es poden relacionar directament amb la localitat 

veïna de la Palma d’Ebre, que Cubells (2001b: 160) inclou dins del subdialecte 

lleidatà. Aquesta zona presenta molts trets compartits amb aquest subdialecte. La 

zona nord-est, en canvi, presenta més paral·lelismes amb el tarragoní, sobretot 

en el nivell lèxic. A la zona centre i sud, que engloba la major part de localitats 

de la comarca, no s’ha observat cap feix important d’isoglosses que pugui 

determinar paral·lelismes amb algun dialecte o subdialecte concrets com els 

descrits més amunt. La localitat de Pradell de la Teixeta ha estat considerada 

com a una quarta zona, independent de les altres ‒zona sud-est‒, ja que hi ha un 

bon nombre de trets lingüístics ‒alguns qualitativament importants‒ que 

l’acosten al bloc oriental de la llengua catalana. Alguns d’aquests trets són 

compartits amb la zona nord-est i ambdues presenten paral·lelismes amb el 

subdialecte tarragoní. Malgrat que no s’ha considerat com a zona diferenciada de 

la resta, cal fer esment a la localitat de Falset. Aquest poble no presenta, 

quantitativament, trets diferenciats amb la resta de parlars però sí que trobem un 

tret qualitativament important; el resultat [e] procedent de Ĭ i Ē tòniques llatines. 

A diferència de la Bisbal, que ja limita amb la Ribera d’Ebre i amb la qual té una 

continuïtat geogràfica, no deixa de ser peculiar el fet que la solució [e], a Falset, 

constitueixi una illa totalment envoltada per la solució [].  

 

 Algunes solucions lingüístiques que il·lustren aquesta subdivisió són (mapes 

 5/11 a 5/13): 

 

nivell fonètic zona nord-oest 

tancament de /o/ final en [u] en els mots ferro –ferr[u]– i 

en el castellanisme enterro –enterr[u] 

Bi, Ma 

canvi de l’alveolar vibrant a la bategant en els mots 

sària/sarió i ariendes 

Bi, Ma 

sonorització i allargament de l’oclusiva en el mot séquia 

–sé[]ia 

Bi, Ma 

metàtesi progressiva del segment /ir/ en /ri/ en mots com 

boira i gaire –bòria, gàrie 

Bi, Ma 

nivell morfològic zona nord-oest 

morfema -a 1a p. pres. subj. (alternant amb morfema -i) 

que jo dona 

Bi, Ca, Ma, Ull 

increment incoatiu -ISC- (alternant amb -ESC-) patixo Bi, Ma 
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nivell lèxic zona nord-oest 

espona (marge) Bi, Ma 

emprimar (rompre) Bi, Ma, Ull 

séguel (sègol) Bi, Ma 

barrusca (rapa) Bi, Ca, Ma, Ull 

solada (baixos del vi) Bi, Ca, Ma 

trumfo (patata) Bi, Ca, Ma 

mosca cuquera (mosca saballonera) Bi, Ma 

carderola (cadernera) Bi, Ma 

patamoll (aiguamoll) Bi, Ca, Ma 

aplucar (aclucar els ulls) Bi, Ca, Ma 

biga llomera (biga mestra) Bi, Ma 

ferros (molls) Bi, Ca, Ma 

arruixar (regar el carrer) Bi, Ca, Ma 

runar (renyar) Bi, Ma 

aufàdiga (alfàbrega) Bi, Ca, Ma 

 

nivell morfològic zona nord-est 

formes modernes meva, teva, seva 

(exclusivament) 

Co, Pb, Po, Pr, Si 

morfema [] (< *HAIO) 1a p. futur 

     donar[], correr[], dormir[] 

Co, Mo, Pb, Si, Ull 

infinitiu del verb defensar: defendre Co, Mo, Pb, Si, Ull 

nivell lèxic zona nord-est 

moresc (panís) Co, Mo, Pb, Po, Pr, Si, Ull 

pinyolada (sansa) Co, Mo, Pb, Si, Ull 

segon (segó) Co, Mo, Pb, Si, Ull 

aumetlla (ametlla) Co, Pb, Pr, Si 

mixó (moixó) Co, Si, Ull 

cabiró (cairat) Co, Si, Ull 

 

nivell fonètic zona sud-est 

tractament de la /a/ i /e/ en posició pretònica > [] Pr 

tractament de la /o/ en posició pretònica i posttònica > [u] Pr 

resultat de Ĭ i Ē tòniques llatines en els mots cresta i sencer > [] Pr 

absència de nasal adventícia en els mots mangrana, mangraner 

> magrana, magraner 

Pr 

nivell morfològic zona sud-est 

gènere femení del mot xocolate > xocolata Pr 

vocal tònica de l’imperfet d’indicatiu d’alguns verbs del II grup > [] 

cr[]ia, d[]ia, qu[]ia, r[]ia, tr[]ia, v[]ia 

Pr 

nivell lèxic zona sud-est 

porxo (perxe) Pr 

grill (galló) Pr 

 

12a. El Priorat, com ja s’ha dit, és una cruïlla de trets dialectals entre el bloc oriental i 

 l’occidental, i entre el nord i el sud del domini lingüístic català, és a dir, una 

 zona de transició, i les isoglosses segueixen traçats equidistants les unes de les 
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 altres, a vegades transcorren horitzontalment i a vegades verticalment. Així com 

 a la veïna comarca de la Ribera d’Ebre (Cubells 2009, I: 471) la frontera natural 

 del Pas de l’Ase permet agrupar en dues parts els parlars de la comarca, això no 

 passa al Priorat. Tampoc les dues diòcesis presents al territori marquen una 

 diferència notable en cap dels trets lingüístics i mots estudiats, com s’observa a 

 la comarca veïna de les Garrigues, on, segons Satorra (2000: 204), sembla que hi 

 ha dos  parlars diferenciats que corresponen a la divisió eclesiàstica (mapa 5/14 i 

 5/15). 

 

13a. Que hi ha un bon nombre de formes autòctones ‒la majoria coincidents amb el 

 bloc occidental‒ que són desplaçades per variants considerades més prestigioses 

 ‒vingudes del bloc oriental. Dels quatre nivells estudiats –fonètic, morfològic, 

 sintàctic i lèxic–, aquest darrer apareix com el més propens al canvi. Les 

 comparacions, en alguns apartats del nivell lèxic, entre els resultats obtinguts en 

 les entrevistes realitzades fa més de quaranta anys per elaborar l’Atles lingüístic 

 del domini català i els d’aquesta investigació permeten observar aquest procés 

 de substitució. Malgrat tot, encara es conserven amb vitalitat mots autòctons 

 com bajoca, fesol, romer, moixó o mixó, fumera, botana, doble. Segurament, 

 però, aquestes variants encara són vives al Priorat perquè són formes 

 compartides amb el tarragoní (mapa 5/16):
812

 

 

mots en procés de substitució 

variant regressiva variant progressiva 

afonar enfonsar 

arena sorra 

badejo bacallà 

brossat metó 

bres bressol 

capçana  drap de cuina 

coralet bitxo 

cuixot  pernil  

escarrotxa escorça 

espill mirall 

estalzí sutja 

fadrí solter 

faldetes faldilles 

(a)gitâ’s estirâ’s 

granera, (a)granar escombra, escombrar 

(mal) oratge (mal) temps 

padrí, padrina avi, àvia 

paloma papallona 

pebrina pebrot 

rabosa guineu 

                                                 
812

 S’utilitza en el següent quadre la nomenclatura que utilitza Recasens (1985: 258) en el seu treball 

sobre els parlars del Camp de Tarragona: “Hem constatat que el Camp de Tarragona és una àrea de lluita 

entre variants lingüístiques innovadores pertanyents a la modalitat dialectal A –modalitat progressiva– i 

variants regressives pertanyents a la modalitat dialectal B –modalitat regressiva– [...] Es tracta, en 

definitiva, d’un procés global de substitució de formes autòctones per formes més prestigioses.” 
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ratlla de Sant Martí arc de Sant Martí 

redó rodó 

rent llevat  

roig vermell 

timó farigola 

torcâ’s eixugâ’s 

trumfa/o patata 

xiquet, xic nen, noi 

xoll toll 

 

 També en el nivell morfològic s’observa un procés de substitució d’alguns trets 

 lingüístics propis del Priorat per formes innovadores, procedents del bloc 

 oriental, considerades més prestigioses. Alguns d’aquests trets en regressió són: 

 

nivell morfològic 

tret en regressió tret en progressió 

possessius tònics femenins: 

meua, teua, seua 

possessius tònics femenins: 

meva, teva, seva 

morfema -o 1a p. imperfet ind. i 

condicional: donavo, donario 

(Cp, Gu, Ms, Tf) 

morfema -a 1a p. imperfet ind. i 

condicional: donava, donaria 

(Cp, Gu, Ms, Tf) 

morfema -o 1a i 2a p. pl. imp. ind. i cond.: 

donàvom, donàvou / donaríom, donaríou 

(Po, Ull) 

morfema -e 1a i 2a p. pl. imp. ind. i cond.: 

donàvem, donàveu / donaríem, donaríeu 

(Po, Ull) 

morfema -a 1a p. pres. subj.: 

que jo dona 

(Bi, Ca, Ma, Ull) 

morfema -i 1a p. pres. subj.: 

que jo doni 

(Bi, Ca, Ma, Ull) 

increment incoatiu -ISC-: 

patixo 

(Bi, Ma) 

increment incoatiu -ESC-: 

pateixo 

(Bi, Ma) 

 

 Potser és el nivell fonètic el que presenta més resistència a les innovacions. 

 Tanmateix, també trobem algun tret fonètic en procés de regressió com és el cas 

 de l’articulació de la labiodental fricativa sonora [v]. 

 

 A partir de la descripció lingüística realitzada en aquesta investigació, es pot 

concloure que els parlars del Priorat participen de característiques tant del bloc 

occidental com del bloc oriental; comparteixen també trets lingüístics amb els 

subdialectes tarragoní, lleidatà i tortosí, i en menor mesura, a nivell lèxic, amb el 

dialecte valencià. Com ja apuntava Navarro (2000: 44), “aquesta participació de trets 

lingüístics que conflueixen en el Priorat, ja siguin orientals o occidentals, ja siguin 

lleidatans o tortosins, configuren un conjunt de parlars heterogenis i amb personalitat 

pròpia i diferenciada tant dels parlars veïns de la Ribera d’Ebre com dels del Camp de 

Tarragona.” 

 La majoria d’autors que han ofert propostes de divisió dialectal inclouen el 

Priorat en el bloc occidental de la llengua catalana, i molts d’ells l’integren dins del 

dialecte nord-occidental. En canvi, la divisió que dóna la Gran Enciclopèdia Catalana 

(IV: 636) inclou els parlars del Priorat en una zona de transició entre el “català central i 

el català nord-occidental”. Navarro (2000a: 44) també ofereix una proposta de divisió 

geolectal del Priorat i observa que “el Priorat s’hauria d’incloure en una zona de 
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transició [...] Només les poblacions de la Bisbal i Falset participen plenament dels trets 

vocàlics del català occidental. Quant a Pradell de la Teixeta, tot i quedar inclòs dins 

l’àrea de transició entre el dos blocs, el seu vocalisme participa dels trets orientals 

menys en el vessant palatal en posició àtona final que l’acosta a l’occidental.” 

 Després d’ordenar i estudiar el material lingüístic recollit per aquesta 

investigació, tot indica que cal incloure els parlars del Priorat en una zona de transició 

entre el bloc occidental i el bloc oriental de la llengua. Una autèntica cruïlla lingüística 

on s’hi troben trets dels tres subdialectes que envolten la comarca: lleidatà, tortosí i 

tarragoní. Però per poder ubicar aquesta comarca en el mapa dialectal català és necessari 

disposar de treballs monogràfics sobre cadascun d’aquests tres subdialectes. Pel que fa 

al tarragoní, Daniel Recasens es va ocupar en el seu Estudi lingüístic sobre la parla del 

Camp de Tarragona (1985) de descriure els parlars de les comarques del Camp 

(històric), això és el Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès. Malgrat que l’estudi no 

dóna informació de la totalitat de pobles d’aquestes tres comarques és, en aquest 

moment, l’obra de referència pel que fa a la descripció del tarragoní. Cal recordar, 

també, la valuosa informació que aporta Navarro (2012) en el seu estudi sobre el parlar 

de Cambrils (Baix Camp). Pel que fa al tortosí, els diversos treballs de Lluís Gimeno 

(1982, 1986, 1989, 1991, 1992, 1994) i Massip (1989) s’han ocupat de descriure les 

solucions lingüístiques que poden definir el subdialecte tortosí. També cal tindre en 

compte el capítol que Navarro i Cubells (2010) dediquen a la descripció lingüística del 

català de la diòcesi de Tortosa (inclòs en la Història de les Terres de l’Ebre), que aporta 

nova informació per a l’estudi del tortosí i les seves respectives tesis doctorals sobre les 

comarques de la Terra Alta (Navarro 1996) i la Ribera d’Ebre (Cubells 2009). Pel que fa 

al lleidatà, encara no hi ha cap treball que s’hagi ocupat de descriure d’una manera 

global els parlars lleidatans. Per a la descripció d’alguns dels trets característics 

d’aquests parlars s’han consultat els articles de Turull (1990) i Casanovas i Creus 

(1999) i per comparar alguns resultats d’aquesta tesi amb els de la comarca veïna de les 

Garrigues, han estat de gran ajuda els articles de Cubells (2001a, 2002), Cubells i 

Cubells (2003), Cubells i Gibert (2004) i Satorra (2000, 2003a, 2003b, 2003c, 2009). 

També ha estat bibliografia indispensable l’estudi sobre la comarca de la Conca de 

Barberà, que limita amb el Priorat pel nord-est: La parla de la Conca de Barberà (Plaza 

1996). 

 Els parlars de la comarca del Priorat, ubicada des del punt de vista geolingüístic 

en el punt d’intersecció entre els dos grans blocs dialectals del català, han de ser 

considerats, doncs, parlars de transició entre l’occidental i l’oriental, amb l’excepció de 

tres localitats (si tenim en compte els tres criteris clàssics que es prenen com a base a 

l’hora de distribuir els parlars catalans en dos blocs dialectals).
813

 D’una banda, la 

Bisbal i Falset, que participen plenament dels trets vocàlics del català occidental i, per 

tant, els podríem incloure en aquest bloc. D’altra banda, Pradell de la Teixeta, que pel 

que fa al seu vocalisme participa dels trets orientals excepte en el vessant palatal en 

posició àtona final i, per tant, el podríem incloure en el bloc oriental, amb reserves. 

 Pel que fa a la ubicació subdialectal dels parlars del Priorat, ja s’ha observat que 

la comarca comparteix trets lingüístics amb els tres subdialectes que l’envolten, això és 

amb el lleidatà, el tortosí i el tarragoní; algunes localitats del nord-oest de la comarca, 

sobretot la Bisbal i Margalef (però també Cabacés i Ulldemolins), presenten moltes més 

                                                 
813

 Els tres criteris clàssics que es prenen com a base a l’hora de distribuir els parlars catalans en dos blocs 

dialectals són els següents: 

 resultat de Ĭ i Ē tòniques 

 manteniment o neutralització de /a/, /e/ àtones 

 manteniment o neutralització de /o/ àtona 
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solucions pròpies del lleidatà; mentre que els pobles de la part oriental de la comarca 

comparteixen més trets amb el tarragoní i amb el bloc oriental. Aquest estudi mostra 

que no es pot delimitar la “frontera” nítida pròpiament dita entre l’un i l’altre blocs 

dialectals. I com diu Joan Veny (1988: 33): 

 
No cal insistir en la inexistència d’una frontera lineal entre occidental i oriental, 

sinó en l’existència d’una franja de transició dels fets representada per un gruix 

d’isoglosses que suara cavalquen gairebé sobre la frontera “teòrica”, suara va 

més cap a l’oest, suara més cap a l’est; la llengua és un producte històric, de 

factors complexos, i aquests desajustaments en les clivelles isoglòssiques 

formes part del “continuum” lingüístic. 

 

 En la mateixa direcció però referint-se als límits lingüístics entre el nord-

occidental i el valencià, Sistac (1990: 193) escrivia aquestes paraules clares i directes: 

 
I el límit entre nord-occidental i sud-occidental o valencià? Molt senzill: des del 

punt de vista de la dialectologia, no existeix. [...] Hi ha límits precisos de fets 

lingüístics molt concrets, allò que coneixem amb el nom d’isoglosses, però no 

hi podem constatar una frontera dialectal clara i neta. És per això que és poc 

convincent la divisió tradicional entre els dos subdialectes. 

 

 Com ja s’ha dit en la introducció, l’objectiu principal d’aquest estudi ha estat 

recollir el material lingüístic referit a les parles històriques dels pobles del Priorat de 

boca de les generacions més grans, per donar testimoni d’un tall cronològic que els 

parlars d’aquesta comarca presenten a principis del segle XXI. També s’ha vist com 

aquest patrimoni lingüístic es veu modificat pel model de llengua estàndard. Els mitjans 

de comunicació i l’ensenyament són els dos àmbits de penetració de les innovacions 

lingüístiques que estan modificant, de vegades de forma irreversible, el patrimoni 

lingüístic prioratí. Cubells (2009, I: 473) ens fa la reflexió següent: 

 
Els investigadors són testimonis d’aquesta inevitable pèrdua de patrimoni 

lingüístic, igual com ho són de la pèrdua de patrimoni etnològic, arquitectònic o 

cultural, però no se n’han de plànyer amb resignació, atès que la llengua és viva, 

com els parlants, i això fa que estigui en contínua evolució. Aquest fet no pot 

ser jutjat ni negativament ni positivament (en tot cas, positivament), però ha se 

ser constatat. Aquesta permanent evolució de qualsevol llengua és el que 

provoca que unes formes lingüístiques molt vives en un temps determinat ara ja 

estiguin pràcticament desaparegudes, però és també el que provoca que, al seu 

torn, n’apareguin unes altres, inexistents en períodes anteriors. La regeneració 

és llei de vida; ara, moltes vegades l’abandó d’un mot no és pas provocat per la 

desaparició del seu referent, sinó l’aniquilament conscient de la llengua habitual 

d’un determinat segment d’edat, a causa de la influència dels mitjans de 

comunicació i de l’ensenyament, bàsicament. No és ben bé el mateix mort 

natural que genocidi. 

   

 En un dels seus estudis sobre qüestions dialectològiques, Veny (1991: 48) 

descrivia el següent paral·lelisme entre llengua i vi, entre lingüística i vitivinicultura, i 

deia això:  

 
És un fet que el temps dóna qualitat als vins. Després de la fermentació del most 

segueix el procés d’envelliment durant el qual, en vaixells i bótes, en el 

penombrós silenci dels cellers, el vi s’enriqueix, esdevé millor. Igualment passa 

amb les llengües romàniques. Factors exògens i interns les han configurat. De la 
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soca llatina ha eixit la brocada romànica. Del most de llatí parlat ha sortit el vi 

de la llengua catalana. 

  

 La història de la comarca del Priorat i de la seva gent no ha estat fàcil. A finals 

del segle XIX, la fil·loxera va suposar un daltabaix per a tots els prioratins, però la 

voluntat per recuperar el prestigi del seu vi ha tornat a situar la comarca en el mapa de la 

vinicultura amb dues denominacions d’origen (DOQ Priorat i DO Montsant). 

Actualment el valor del vi que s’elabora al Priorat és reconegut a nivell mundial i els 

prioratins se senten orgullosos d’aquest seu tresor que els singularitza. Pel que fa a la 

llengua, els resultats d’aquesta tesi demostren que a la comarca es constata un procés 

lent però constant d’orientalització, que comporta la substitució de solucions autòctones 

i genuïnes ‒la majoria compartides amb el bloc occidental‒ per formes considerades 

més prestigioses i modernes ‒vingudes del bloc oriental. Comparteixo amb el Dr. Pere 

Navarro (2012: 470) que la parla local és la primera denominació d’origen ‒DO‒ que 

singularitza la manera de ser i d’entendre el món de la gent que la utilitza. Tornant a fer 

referència al paral·lelisme del Dr. Joan Veny, dependrà, doncs, dels prioratins, que, de 

la mateixa manera que han aconseguit retornar el prestigi al seu vi, facin el mateix amb 

el seu parlar. 
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IV. ANTOLOGIA DE TEXTOS 
 

 Per tal de poder il·lustrar millor els parlars del Priorat, s’han inclòs una petita 

mostra de textos relatats pels mateixos informants. Els textos són transcrits primer 

ortogràficament i després fonèticament. La transcripció fonètica –basada en l’Alfabet 

Fonètic Internacional– va destinada, sobretot, a uns receptors més especialitzats en 

lingüística, l’ortogràfica a totes aquelles persones que no estiguin familiaritzades amb 

l’anterior. 

 Hi ha una sèrie de convencionalismes i llicències que modifiquen la transcripció 

ortogràfica: 

 

 La /e/ àtona en posició inicial absoluta, acostuma a pronunciar-se com a [a], 

sobretot en els segments es- i en-. Aquesta obertura vocàlica no ve marcada 

ortogràficament. En la transcripció fonètica sí que apareix reflectida. Com ja 

s’ha vist en el capítol de fonètica, l’obertura de la pretònica també és possible en 

contextos diferents de l’anterior, però sovint conviu amb la forma articulada 

palatal. En aquests casos s’ha optat per marcar aquesta obertura ortogràficament 

Ex.: llançol, carrater, batadora... 

 En alguns casos, l’accentuació de les /e/ i les /o/ tòniques no es correspon amb la 

normativa. Ex.: més → mès; fèiem → féiem. 

 Les /e/ àtones que es tanquin en [i], apareixen amb la grafia i. Ex.: menjar → 

minjar. 

 Les /o/ àtones que es tanquin en [u], apareixen amb la grafia u. Ex.: conill → 

cunill. 

 Les hipercorreccions u > o apareixen grafiades. Ex.: bullir → bollir. 

 Apareixen grafiades les antihiàtiques del tipus alliuoli  ← allioli. 

 Malgrat que no tots els parlars del Priorat distingeixen entre /b/ i /v/ es mantenen 

les grafies respectives. A l’apartat 1.3.1.1 de capítol de fonètica s’indica quins 

són els pobles que distingeixen els dos sons i quins no. Tot i que si, en les 

localitats on el so labiodental encara és general, l’informant en qüestió no 

l’articulava, no s’ha transcrit. 

 La /t/ darrere de consonant i la /r/ en posició final absoluta no s’articulen, encara 

que apareguin grafiades. Ex.: gent, minjar. 

 En alguns mots es pot produir el reforçament de la vibrant final amb una dental 

oclusiva sorda, especialment en monosíl·labs. Aquest so apareix grafiat en la 

transcripció ortogràfica. Ex.: bar  → bart. 

 Quan els infinitius van seguits d’un pronom enclític, la /r/ final no se 

sensibilitza. L’elisió ve marcada amb un accent circumflex damunt la vocal 

temàtica. Ex.: fer-los → fê’ls; anar-hi → anâ-hi. 

 La prepalatal fricativa sorda // –representada per la grafia x– a començament de 

mot o darrere consonant s’articula africada [t]. 
 La prepalatal fricativa sonora // –representada per les grafies ge, gi, ja, jo, ju–, a 

principi de mot o darrere consonant, és articulada com a africada [d]. 
 La prepalatal fricativa sorda //, en posició intervocàlica i final –ortografiada ix– 

segrega al seu davant una semi-vocal palatal [j]. 
 La prepalatal fricativa sonora //, en posició intervocàlica, segrega al seu davant 

una semi-vocal palatal [j], en aquest cas apareix grafiada la i. Ex.: pagès → 

paigès. 
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 La consonant alveolar nasal /n/, quan va precedida d’una semivocal palatal, 

palatalitza i s’articula []. Aquest so apareix grafiat en la transcripció 

ortogràfica. Ex.: cuina → cunya. 

 Els grups consonàntics bl i gl són articulats amb allargament de la consonant 

oclusiva, però –tot i això– l’allargament no ve marcat ortogràficament. En la 

transcripció fonètica sí que apareix reflectit. 

 Les afèresis vénen marcades amb un apòstrof. Ex.: anar → ’nar. 

 Per indicar l’omissió de part del text s’usen claudàtors: [...] 

 La grafia j de les partícules jo i ja representa el so d’una semiconsonant palatal 

tancada: [j], [ja]. 

 Pel que fa a la transcripció fonètica de cada text, cal tindre present els criteris 

indicats a l’apartat 5 de la introducció. 

 

 Tots els àudios corresponents als textos d’aquesta antologia estan inclosos en la 

carpeta 6 del CD. En el títol de cada arxiu de so consta el número de pista, l’abreviatura 

de la localitat i el títol del text. L’ordre dels àudios és el següent: 

 
 01 Be Treballar a la mina de Bellmunt  32 Mr Esquellots 

 02 Be Enseginades    33 Mr Jocs. Lo julivert i les agulletes 

 03 Bi Lo pa     34 Ma Premsa de lliura  

 04 Bi Fer pega amb lo vesc   35 Ma Barretets i ensenginades 

 05 Ca Lo rent     36 Ms Lo vi i l’oli 

 06 Ca Lo mandongo    37 Ms L’escudella i l’olla barrejada 

 07 Ca Lo pare nostre del tió   38 Ms La jota 

 08 Ca Jugar a sembrar faves i cigrons  39 Ml Lo mandongo 

 09 Cp La bugada    40 Ml Pessic-pessiganya 

 10 Cp Tronc de Nadal    41 Mo Lo vin blanc 

 11 Cp Conillets a amagar   42 Mo Les deu hores 

 12 Cp Joc de l’espardenyeta   43 Pb La vinya 

 13 Cp Lo barrejat    44 Pb Falçons i podadores 

 14 Co La vinya     45 Pb Cistelles i piadors 

 15 Co La vinya (2)    46 Po Lo tresor dels flares d'Escaladei 

 16 Fa La bugada i el fred   47 Pr Fer-se gran 

 17 Fa La bugada i el fred (2)   48 Si Anècdota de l'Àfrica 

 18 Fa Los gatolls    49 Tf Lo pa 

 19 Fi Lo minjar     50 Tf Cassola de tros 

 20 Fi Les orelletes    51 Tf La bugada 

 21 Gr Lo vi     52 To La Guerra Civil 

 22 Gr La vinya     53 To Cal Sabaté 

 23 Gr La vinya (2)    54 Ull La truita amb suc 

 24 Gr La vinya (3)    55 Ull Lo vin blanc 

 25 Gr La vinya (4)    56 Va Les pelitxes 

 26 Gu Perdut     57 Va Les faldetes 

 27 Gu Perdut (2)    58 Vb La vinya 

  28 Ll Lo mandongo    58 Vb La vinya (2) 

 29 Ll La festa major    58 Vb La vinya (3) 

 30 Mr Plats de festa major   58 Vb La vinya (4) 

 31 Mr Tronc de Nadal    58 Vb La vinya (5) 

 

 Podeu trobar més informació sobre les instruccions per al maneig del CD en 

l’Annex 3 d’aquest tesi. 
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La serra de Montsant en blanc i negre  

(fotografia de l’autor d’aquesta tesi) 
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BELLMUNT 

 
Treballar a la mina de Bellmunt

814
 

 

 Entrava a les sis del dematí. L’horari era de les sis del dematí hasta la una, porò 

com que féiem de vagoner ’nàvem a estall. Entràem a les sis del dematí moltes vegades 

entràem i a les nou havíem acabat la fenya parquè ’nàem a estall, sats? Tants vagons 

d’un puesto, tants vagons d’un antre. Prò no mos dixaen surtir hasta que no eren les 

onze. Nantros allà baix [...] com que hi havia molts... érem jóvens tots los que ’nàvem 

amb vagons, tots teníem vint-i-dos anys, vint-i-quatre. Pués mira, allí féiem la nostra 

jornada [...] hasta que surtíem a les onze del dematí. Llavons surtíem a les onze del 

dematí. Una vida normal. Jo també hai treballat a baix a tres-cents noranta metros, aquí. 

Aquí la mina aqueta d’aquí té casi quatre-cents metros, vertical, encat hi ha un antre pou 

que té tres u quatre-cents metros mès, que és on treballava jo. Encat me vai ficar de 

maquiniste amb aquet contrapou i baixava la gent baix i puijava vagons i d’allí, de 

l’última planta del pou, la portàem cap allà baix a l’apiadero que es diu i els embarcàem 

cap al carrer. 

 Portava un ascensor. Igual que un ascensor [...] Hi cabien sis persones i un metro 

cúbic de terra. Jo el baixava baix al tretze, que era on s’acabava la mina, diguéssim, 

doncs puijàvem amb una galeria amunt, com si fos d’aquí a allà a la piscina, caminant, i 

llavons, allí hi havia un antre pou amb una maquineta, no tan grossa com aqueta, prò 

feia el mateix servei, parquè de baix, que ni deien lo catorze i quinze, puijava un vagó 

de càrrega de metro cúbic de terra i d’allí el portàem al de la general, m’entens? O sigui 

que feia el mateix casi que feia l’ascensor del carrer i treia trenta o coranta vagons cada 

dia, cinquanta, tirava d’allí. Allí feia de sis a una. Quan acabaen los martillers, que 

barrenaven, los martillers, hasta que no surtien ells, a la una, a vegades surties a les tres. 

Segons com perforaven i els-i anava bé la pega o no els-i anava bé el martell i així 

molts. Hasta la una. 

 

Enseginades
815

 

 

 Enseiginades. Encara en faig jo per Nadal. 

 Doncs mira, de fet, ho tinc apuntat. Hi ha seigí, hi ha farina, hi ha ous... i potser 

no hi ha res mès. Algo de sucre... Sats qué passa? Que en faig una vegada a l’any, i 

allavons... [...] 

 Enseiginades. Hi ha mantega, hi ha sis-cents de mantega, quatre-cents de sucre, 

tres ous, un quilo i mig de farina. I dels ous posar tres rovells i dos clares nomès. 

Allavons s’amassa tot, és bastant pesat, lo seigí és bastant pesat de treballar. S’amassa 

tot, eh! i quan està tot ben amassat, allavons, doncs bueno, l’aplanes i ja tens uns 

motlles per posâ-ho. I allavons al forn. I quan-t ho treus del forn allavons ho passes per 

sucre glaç.  
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 Joan Bartolomé, 23/10/2014 
815

 Teresa Alentorn, 11/11/2014 
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LA BISBAL DE FALSET
816

 

 
Lo pa 

 

 Parqué lo pa, represente que [...] i això és una tradició... ara, jo ho vec amb los 

nostres, los-i és igual dixar la banda dixada així, m’entens, com així, vui dir és igual. 

Abans, un crio, ’vessis dixat lo pa damunt davall, m’entens, lo cul dalt i la d’allò a baix, 

te deien: eh! lo pa així no s’hi deixe. Llavons l’havies de girar i el cul baix i la cara dalt. 

Sí, sí, sí, i encara, ojo el pa! quan érem naltros petits, ojo el pa! Si queie a terra l’havies 

de plegar, no se’n feie malbé ni un bucí. I quan érem pitits hasta féiem un petó i tot. És 

que ojo eh! Ojo! Lo pa el tenien los vells d’abans parqué, clar, un rosegó de pa ere el 

millor que te pudie donar el padrí, que se’l guardave a la butxaca. Oh, oh! T’estic 

parlant de, aquestos hòmens tindrien cent-trenta, cent-coranta anys, o la padrina, ja fa 

anys d’això. Lo pa ere sagrat. 

 

Fer pega amb lo vesc 

 

 Mira, això és la flor del vesc. Veus? Això pegue molt, porò la gent se pense que 

és això i no ho és això. Lo que fa el vesc, eh. Això és la flor. Parqué par donar sort han 

d’estar flurits, no cada any flurixen, eh [...] Bueno, això ho cague... és una caguerada de 

griva, que es menge això i ho cague tal qual i quede damunt d’un pi. D’un pi d’aquí. I 

llavons surt un brot com aqueix. I es va fent gros a base d’anys i és com un... això és un 

paràsit del pi represente, eh. Hi ha pins que és allí on tenen les grives més tirada amb 

parâ-s’hi, que, doncs, hasta que els fan assecar. Ara, com que no en fem... prò abans... 

aquestos pins los teníem a ratlla naltros, parqué féiem allò que t’hai dit. Féiem 

naturalesa sense sapiguê-ho. I ara n’hi ha que ho saben prò no saben res. Bueno, a lo 

que ’nem. 

 Pués fa aquesta mola. Aquet és prim de tronxo prò, bueno, això és un tronxo, 

no? Aquesta mola tot això és dulent, això fora, a llançar. Llavons quedave això, més 

gros eh. N’hi ha de grossos així. Com més gros, més vesc. Lo vesc és això, veus aquesta 

pell? Veus? A dins hi ha l’os. Veus? Això és lo vesc, això. 

 Bueno, doncs, ara això, me’n vai al riu. Teníem uns clots, unes cadolles, allí al 

riu, i en tirava per a dir algo, cinc, quatre, tres, sis quilos d’això, trinxat així, eh, dins al 

clot. Llavons agafava una maça, que encara les tinc baix, una maça de fusta, i 

començava a picar. I això, rebote i rebote i rebote. En una escombreta, granera, dis-li 

com vulguis, ho tornaa a posar dins i això es fa una massa. I semble estrany... Ha de fer 

bo, ha de fer seré, cerç, fred i una bona lluna par anar bé. I allavons, quan tu a cops de 

maça, has fet surtir tota aquesta pell d’aquet os, aquet os, a bucins, surt sol picant cada 

cop. Això quan va bé. Pam! Borrom! Te’n pique a les cames i a tot arreu. I quede tot 

trinxat i fa una massa, un cabdell gros, eh. Si poses uns cinc quilos d’això, te surt una 

bola així. 
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[la isbal de falset] 
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CABACÉS
817

 

 
Lo rent 

 

 Ara farem rent, del llevat feies lo rent. Això, doncs, feies a la pastera lo que 

tinguesses, feies tot com si fos una basseta, la farina així, parquè no pugués marxar. 

Posaves l’aigua. Encabat hi posaves lo rent, ho desfeies ben desfet, ben desfet i anant-ho 

pastant, ’nant-ho pastant i quan ja ere pasta, doncs allevons, guardaves lo rent que 

havies de tornar i l’altre ja et servie per l’endemà, tu. Per a pastar. 

 

Lo mandongo 

 

 Sí, es feia una festa, sí. Ja venia el matador. I aquell dia, doncs, feies ja 

l’esmorzar [...] Segons l’hora que venie, per ell i tot. I n’hi havie que per esmorzar els 

feien sopes amb anous. I encabat, les xulles del tocino, que és lo magre, magret [...] ne 

freigies i que mingessen lo que vulguessen, amb pa torrat. 

 Allavons, la màquina de trinxar, un ribell, i allí ’naves posant lo... doncs això, lo 

magre, una miqueta de gras i tot això. Encabat, allí s’hi posava els amaniments. Hi ha la 

sal, pebre i tot això. Ja tornaves a posar uns embuts que hi havie que eren per a fer les 

llangonisses i posaves lo budell i anar amplint i au!, anar fent. 

 

Lo pare nostre del tió 

 

 Pare nostre del tió,    lo vicari fa torrons, 

 bon Nadal que Déu mos do,   la guineu los ha tastat, 

 ara venen festes,    diu que són un poc salats, 

 festes precioses,    Marieta posa-hi sucre, 

 dones corioses,    que siran un poc millors, 

 renteu los plats,    torrons d’avellana 

 renteu-los bé,     torrons de pinyó, 

 que Nadal ja ve,    caga tió, 

 ara passen bous i vaques,   si no et donaré un cop de bastó. 

 gallines en sabates,    Caga torrons i pixa vin blanc. 

 gallinons en sabatons, 

 

Jugar a sembrar faves i cigrons 

 

 I sembra faves i cigrons també. Això també és bunic. Mira, s’assentaven a terra i 

es ’naven posant un a la falda de l’altre, com una renglera. I llavons començaven:  

“sembra faves i cigrons”, prò girats així, tots, tots, i cantaven això. 
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CAPÇANES
818

 

 
La bugada 

 

 ’Gafaven un cossi gran. Jo encara ho hai vist a la cunya de casa nostra. Un cossi, 

prò que era mès aviat de test. I baix hi havia un forat i li posaven una carta com ara de 

jugar cartes, doncs, el doblegaven aixins i llavons dins hi posaven cendra i aigua, hi 

posaven la roba, no sé quantes hores. Llavons, doncs, aviaven i allò surtia. Llavons 

havien d’esbandir, i surtia blanca. 

 Jo, a casa encara... la bugada encara l’hai vist fer. Parquè jo a casa sempre havia 

vist... set, vuit de colla, sempre érem... ’víem sigut colla i, doncs, i es feia la bugada. I 

quan se feia, és clar, el dia que canviàvem los llançols, pos ne canviàvem molts. I 

posaven la bugada, doncs sí. 

 

Tronc de Nadal 

 

 Tronc de Nadal,   Gallineta a l’olla, 

 caga torrons    carn de moltó, 

 i pixa vin blanc.   si no cagues tu 

      cagaré jo. 

 

Conillets a amagar 

 

 S’amagaven detràs d’una cadira u d’un llit i deien: “on són?” 

 “Conillets a amagar, que la llebra alego ve, de nit i de dia, bota foc a l’abadia. 

Conillet, estàs ben amagadet?” 

 I al millor, el conillet deia: “Sííí!”, i llavons l’altre buscava. 

 

Joc de l’espardenyeta 

 

 “L’espardenyeta, clara d’ou, lo vint-i-nou, mans enradere, ulls aclucats, dormiu, 

dormiu, al vostre niu, qui s’ha pixat al llit?” Llavons feia aixins i el que tenia 

l’espardenya tenia d’aixecar a picar l’altre, hasta quan s’assentés amb un antre puesto. 

 

Lo barrejat 

 

 Nantros li diem lo barreijat, que em penso que és l’escudella que diuen. Porò no, 

bueno sí, llavons hi ha l’olla escorreguda. 

 L’olla escorreguda és posar verdura i tall, i llavons, quan ja... bueno, verdura i 

patata i cigrons. I quan allò ha bullit prou, s’escorre, i llavons allí s’hi tira la sopa. I es 

menja primer la sopa i llavons se menja l’escorregut, la verdura amb lo tall. Jo fa temps 

que no n’hai fet i mos agradava... A la Reme li encanta. 

 Sí, un tros de pota, un tros d’aurella, un tros de cua, un os de l’espinada, un tall 

de carn, tot barreijat. Llavons ho parteixes, diguéssim... i butifarra negra, butifarra 

blanca. I llavons lo barreijat també és per un estil. Lo barreijat és tot, tot això, 

diguéssim, sí, tot això, lo tall tot dins, i la verdura, doncs petiteta, aixins com lo demès 

és gros. La trumfa i tot tallat petitet. També un grapat de cigrons i llavons hi tires l’arròs 

o sopa i això és lo barreijat. 
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                 475 

 

 

[kapsanes] 

 

[                   
                   
                 
                 
       
                      
                     
               

  ] 
 

[       [       

           
   ]          
       ] 

 

[            
                    
     
          ] 

 

[               

                  

             ] 

 

[                  
     
                 
                    
                   
            
                     
                 
                    
                      
                   

     ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



476                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

CORNUDELLA
819

 

 
La vinya 

 

 Posaven un sarment del cep, ho colgaves baix, ja brotave, ja no et calie fer res 

mès. I ara s’ha de posar un cep americà, parquè va vindre la fil·loxera... La fil·loxera, a 

principis del segle passat, va vindre la fil·loxera i aquí en dos anys van morir totes les 

vinyes. I allavons se va haver de plantar ceps americans, bords, que deien. I aquet cep 

americà, la fil·loxera no hi té la vida. I llavons se fa l’empelt al cep, arran de terra, i com 

que l’empelt és de terra en amunt, doncs la fil·loxera no hi té la vida ja. 

 Hi ha classes d’empelt, hi ha empelt d’agulla, empelt de porró, empelt de 

l’inglesa i d’escudet. Són les quatre classes d’empelt que hi ha. 

 Jo d’això de l’empelt te’n puc dir molt parquè aquí al poble, de quatre parts, tres 

del poble estan empeltats meus. Empeltador. I allò que déiem del preu fet, lo que vam 

fer naltros no ho va fer mai dingú en el món; empeltar vinyes a cobrar per Sant Jaume. 

Empeltàvem al febrer i a cobrar per Sant Jaume los que brotaven, los que no brotaven 

no els cobràvem. Això féiem. Que això, la gent me van dir que no podie, no ho ha fet 

mai dingú això. Parquè molta gent tenien por, a l’empeltar hi havia que tenien un trenta, 

un coranta per cent de baixes. Com que no en sabien. Parquè l’agulla s’ha de fer... 

l’empelt ha de ser perfecte. 

 

 Espampar. I ancabat hi ha els cavallets. Entre fulla i tronc surt un brot i a allò li 

diuen lo cavallet, treure el cavallet. Allò s’ha d’esporgar tot i allò se fa parquè lo raïm, 

doncs al fer la floració quede més grans u menos. Si no s’esporguen, moltes vegades lo 

raïm ho llance tot, no fa cap raïm. I al treure-li això, doncs, és quan... i encara, a mès a 

mès, quant arribes al capdemunt, que has tret los cavallets, espuntat una mica, que no 

respiri re. I llavons se fot un raïm apinyat. Prò ara, saps a què passe? En l’època 

moderna, al mes d’agost, passen... per aquí baix al Priorat també ho fan això, cada 

quatre raïms ne treuen dos, los tallen, los foten a terra que ja estan tintats ja. Par fer 

calitat diu. Cony! Parquè al treure dos raïms, los que queden agafen mès calitat. I molts 

d’aquí baix al Priorat van al detràs dels que esporguen i arropleguen aquets raïms que 

fan nou o deu graus ja, allà baix, i es fan vi pal gasto. 

 Nomès de pensar que abans, quan vinien les dones a esporgar, si al treure el 

rebrot, si feien caure un raïm, collons xiquet! es miraven i se l’amagaven parquè no ho 

veigés l’amo.   
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FALSET 

 
La bugada i el fred

820
 

 

 Aquí hi havia dos safretjos, un allà dalt i un aquí baix a la Font Vella. La gent 

agafaven la panera de la roba, tant si era l’hivern com si era l’istiu, una batadora, sas? 

una cosa... Veus? una batadora així, que feia com unes ratlles i l’enganxaven així i 

després baixava, que era de fusta. I una pastilla de sabó que devíem fer a casa, i au! 

Dale que te doy! Al dematí rentava tota aqueta roba i encat la posaven an lejía i a la 

tarde ’naven a esbandir. I tant a l’hivern com a l’istiu. I naltros, que estàvem al mas, al 

dia que tocava rentar, doncs, en la pala havies de trencar el gel de la bassa. A vegades hi 

penso i això, i dic oh! A l’hivern aquells calçotets, que has dit tu, llargs, que portava el 

pare, tot això, i samarretes dobles... Allí cops de pala i dale que te doy! 

  

 Ficàvem la roba a estovar allí amb la cendra [...] ai, no!, ficaves... anaves dalt a 

la bassa, ho mullaves, encabat agafaves la cendra, ho fregaves allí, ho dixaves un ratet, 

si feia sol millor, i encabat ’naves, fregaves i ja havia marxat. Sí, això jo també me’n 

recordo d’això. 

 Parqué teníem allí el foc a terra. Al davant estaves calent prò quan ’naves cap 

baix, cap dintre als habitacions, un fred que pelava. Ara la gent me fan gràcia a mi, es 

queixen d’això, que no tenen calentor, i nantros doncs? Jo, plena de perellons, parqué 

els garrons i això d’aquí, les mans, llagades eh! I deies de qué és? És de la sang. Sí, la 

sang... La sang del fred! Un fred que pelava! I clar, portaves un jarseret, unes 

espardenyes, no portaves sabates com ara. I puijàvem d’allà baix amb uns glacerols que 

no n’hai vist mai més ja. Amb un fred que pelava i cap aquí dalt al col·leigi. Doncs, 

’nàvem farcits de perellons. Arribàvem allà baix, clar, aquell foc a terra... poc 

escaufava. Doncs, allavons féiem los deures amb un llum de ganxo. Encabat havies 

d’anar a durmir cap dins i agafàvem raijoles, allò primetes, les acalentàvem i 

embolicades amb un drap pals peus. I au! 

 

Los gatolls
821

 

 
 Lo gatoll, se n’hi diu... Quan el sarment, tot i espuntant-lo, tallant-li lo procés 

que continuï amunt. Sempre, sempre, parqué s’havia d’insistir molt, parqué tu treus 

aqueixos esperons que dic, prò ells tornen, principalment la punta de dalt, los de baix ja 

no tenen temps, eh? Tornen a rebrotar, rebrotar, rebrotar, i quan rebroten, les puntes, allí 

treuen uns raïms però que són molt tardans, que quan se verma, encara són verds. I amb 

allò n’hi diuen gatolls. 

 Bueno, també l’aprofitaven parqué, era un vi, entén-me, sense graduació, porò 

bastant madur.  
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LA FIGUERA
822

 

 
Lo minjar 

 

 I1: I allavons es feie molt coses a la cassola. Rustits a la cassola. 

 I2: Trumfa a la cassola... 

 I1: Amb carn, amb tucino, amb costella... 

 I2: Truites en suc... 

 I1: Ara a l’hivern es feie molt los moixons que caçaves en trampes, los tords en 

cebes i aulives, bueno, en fin. Mès això, molt coses de casa parquè llavons [...] Bueno 

quan naltros ja eram petits ja hi havie les granges i cunills i tucinos i cabrits, sí home, i 

tant! 

 I2: Oh! També, escolta! Cunills als corrals i tot, i la cabra i mataves lo cabrit 

també. Lo que clar, no ere sempre de tot. Cada época lo que hi havie, prò tenies els 

cunills de casa, tenies els pollastres, el tocino. Variat de tot. 

 I1: El tucino, hasta que jo vai tindre vuit u deu anys, cada any, doncs, es va 

matar, i en fin. 

 

Les orelletes 

 

 I2: Les orelletes. Una pasta molt fina. Tan les orelletes com les orejones és 

freigit, no? Prò l’aurejona, doncs, la talles a, doncs, trossets, no? No en tinc cap, ni vai 

fer prò no’ms-en quede cap. Però les aurelletes se feie mès pa les festes, ere una pasta 

de fer mès cumplicada. Per casaments, batetjos i festes majors. 

 I1: Ere una cosa plana que llavons... 

 I2: Que la fan a tota la comarca, prò aquí sempre, se feien amb dos canyes, no? I 

una sense foradar la pasta, li feies al mument de tirâ-la, punxaves, no? I “zzzt” i es 

donave, prò no s’arribave a foradar, eh? I quedave com una, com una flor. Que això ho 

hai vist, que això ho tindríem de [...] a la televisió ho hai sentit que parlen de les 

orelletes i diuen: “les orelletes es feien, antigament, amb dos canyes”. Parquè com es 

feie al foc, per no cremâ’s. Aquí es feie amb dos canyes. Jo quan les fai, les fai al 

butano prò amb dos canyes, prò una de les canyes és per a donâ-hi la forma, per a fê-hi 

com la... 

 I1: La flor. Als batetjos i a les bodes com que fa, diguéssam, aixins [...] dins hi 

posaven les ametlles torrades i els anissos. 

 I2: Però, als últims d’això... potser cap a la part de Lleida, amb algun puesto 

encara en canya, prò aquí al Priorat i a Tarragona, ja no es fa la forma, se fan planes. A 

tot arreu planes. 

 I1: Prò no, això són... les planes són... 

 I2: Oh! no, no... Orelletes, prò aquí a la Figuera li déiam qüentos. 

 I1: Qüentos. No té res que veure amb les orelletes. 
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GRATALLOPS 

 
Lo vi

823
 

 

 Doncs, mira, cullî’l, la primera part. Xafâ’l, es xafave amb los peus. 

 Piar. Això, cullî’l, portâ’l cap a casa amb les portadores. Amb un piot se feie, 

s’atapie dins a les portadores parquè n’hi capigués mès, parquè si no quede molt 

esponjat. Ere el piot. Portâ’l cap a casa i se piave. Se tirave baix al trull i es dixave 

fermentar. Dixar fermentar. Allavons se premsave, se treie, parquè s’hi tirave tot. 

Llavons se treie, posaven la premsa, s’apretave, es treie el suc i ja estave lo vi. I llavons, 

bueno, allavons havie de fer la primera fermentació i una segona. 

 

La vinya
824

 

 

 Ah, bueno, aquí no s’estile gaire. No s’estile gaire parquè el cep, qué passe, el 

colgues a terra parquè tregui arrel. Prò passe una cosa. Ara n’hi ha que en planten. 

Encara a còpia de temps agafen la fil·loxera. Encara agafen la fil·loxera. Lo millor és 

plantar un peu bord, americà o com sigui, i empeltâ’l [...] hi ha el capadre i la brocada. 

La diferència és que, quan el cep a l’hivern, que el vas a podar, un sarment, el talles a 

baix i a l’altre deixes un bucí així, que són els nusos a on brote el nou. Tot això és el 

capadre, el que surt al capadre. 

 Això és una podadora. És amb lo que podaven la vinya antiguament. Això ere 

per tallar el sarment. I això, ere lo que diem polls, a la soca. Sarmentets que surten, amb 

l’escarpell, parquè si el talles torna a rebrotar. Si ho fas en l’escarpell, que l’esqueixes, 

no torna a rebrotar. 

 Polls o sarment. Bueno, sí. Al poll li diem quan és tendre u nou, quan és vell és 

un sarment, sarment de la soca, ves. 

 

 Rosat. Que aquí rosat, fins últimament no se n’ha fet gaire, parquè n’hi ha que 

tenen una idea que el rosat és negre barreijat amb blanc. Això no és veritat. No, és el 

negre, abans de que es premsi, el tanino de la pell, el treuen. Clar, no ha agafat el color 

del tanino que hi ha a la pell. 

 Sí, lo que porte la pell. Que és lo que li don lo color. I això és el tema, que 

normalment tarden a premsar el raïm, parquè agafi tot el, es maceri bé, agafi tot el 

tanino de la pell. 

 

 I a vegades amplien vi, parquè, par exemple, no sé si hi havie un suro que... i 

amb un punxó, punxaven. I bevien vi, amb un embut. Agafaven l’embut, posaven el dit 

a baix. Omplien l’embut, i encat, aubrien lo dit i se’l bevien. 

 Jo encara tinc botes i el trec en goma, eh. Xusclant, eh. Xuscles i abans de que 

raigi... 
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 Jaume Ferré, 19/6/2012. En aquest fragment de text s’observa com un mateix informant pot alternar 

les formes plenes de l’article definit masculí amb les formes reforçades. Per a més informació sobre cf. 

apartat 2.1.2 del capítol de Morfologia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                 483 

 

 

[ataops] 

 

[               
                    
                
                     
                
               

       ]       

  

[                  

                  
                
             
                      
                     

     ] 

 

[                
                   
                 
                      

        ] 
 

[                    
                       
                     
  
                       

                    ] 

 

[                     
                 
               
                   ] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



484                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

ELS GUIAMETS
825

 

 
Perdut 

 

 Jo que ho hai viscut, mare meva mare meva. Quan deien les Aubagues. Era, lo 

camí que anava cap a la carretera de Móra, prò a l’arribant, no sé si hi has passat tu, 

d’aquí cap a Móra per aquí baix. No hi has passat mai, bueno. Doncs quan, potser hi ha 

uns tres-cents metros, que allavons hi ha un camí, se deixa la carretera, que abans era 

aquet camí, i es tira cap baix, que li deien les Aubagues. Lo qui tenia un bucinet de terra 

a les Aubagues, i era de molt mal treballar, parquè a casa meva n’hi tenien un, hi havia 

una tira de ceps i un marge així, i allí no hi podia entrar cap animal ni llaurant, de 

tractors no n’hi havia, ni pensâ-ho, prò ni un animal. Tot s’havia de fer, a cavant a 

l’arrel, eh. Porò lo qui tenia un bucinet d’Aubaga, parquè eren molt frescals, ja 

semblava... Oh, és que aquet té un tros d’Aubaga! Doncs mira, ara, tot allò, pensa que és 

tot un pinar. Tot! Dalt, baix, mig i vores. I jo un dia li vaig dir al meu home, dic: “me 

fan molt mal los peus”, porò dic: “me’n vull anar a despedir de les Aubagues”, dic. 

Parquè el pare, probe, teníem, encara tenen mun germà, bueno, los fills de mun germà, 

un tros tocant de la carretera de Capçanes, a l’entrar a l’empalme, lo segon tros és d’ells. 

Dic i el pare, probe, tenia el parkinson, i ja quan ja es va veure perdut, que ja no... no 

podia casi caminar ni parlar i tot això, a la mare li va dir: “porte’m a despedî’m de la 

Coma en Tarrés”, que aquell tros se deia la Coma en Tarrés. I jo això a mi em va fer 

tan... Tan, tan, tan... Que un dia li vaig dir jo al meu home, dic: “me vaig a despedir de 

les Aubagues”. Parquè hi havíem anat tantes vegades la mare i jo, parquè a casa nomès 

hi havia un ruc. Vam començar amb un ruc, eh! I quan anàvem a ensofrar i tot això, si 

que posàvem als cornalons, però si no... Jo me sap tant greu parquè hi vam passar tantes 

vegades i tan cansats. I quan acabàvem de vermar, d’un tros a l’altre, los cistells al ruc, i 

no... havíem de passar tantes tragèdies. I ara, fill meu, puigen al cotxe, puigen lo tractor, 

i tot, no hi ha cap noi, cap fill que es quedi aquí. Quan marxen de Falset, tots se’n van a 

la capital, a estudiar, a estudi. Si troben bé, i si no troben també, prò aquí no hi tornen. 

No volen fer de paigès, no n’hi ha cap, cap, cap! I per això les terres se perden, parquè 

ja només quedem gent gran. Ja només quedem gent gran. Ja està. 

 

Enguany mateix, tu sats los quilos de verema que s’han perdut? Pel podrit. Tu ho 

saps? Porò esgarrife’t eh! Esgarrife’t! Mun nebot, lo fill de mun germà, pensa que li ha 

quedat un rogle que potser feia cent-cinquanta càrrigues de verema. I ahir em deia, que 

li sóc padrina: “Padrina, ni un cep no podem fer. Ni un cep!” Sigui parquè ho han 

vermat massa tard. Sigui parquè han vingut les pluges al moment inoportú. Parquè tot 

l’istiu s’ha passat seca, i ara que estava madura... Ara... I és clar, això és un desangany. 
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EL LLOAR 

 
Lo mandongo

826
 

 

 I1: I al salador, que allí hi havie los pernils. Los posaven tots plens de sal parquè 

s’aguantessin. Tots tapadets de sal. I allavons feiam lo mandongo i això, penjàvam la 

butifarra... 

 Al dematí ja mataven lo tocino. Encat ell o sun germà ’naven a portâ’l al 

veterinari, a Falset. Oi, Àngel? En la moto ’naves a portâ-ho. I ja teníam una sinyora 

aquí, u dos, que ja les... anaven ja per les cases, se llogaven, rentaven tota la tripa, la 

sang al ribell. I després ja teníam fesols freigits, i per esmorzar, com que això es feie 

molt aviat al dematí, de matâ’l, a l’hora d’esmorzar ja es freigien la cansalada, bueno, 

moltes coses amb fesols. I allevons ja mos posàvam, bueno, que lo que costave mès ere 

rentar tota la tripa. Eh! Que costave molt! Jo me’n recordo de la tieta... I tenim la 

màquina de fer butifarres, lo menos n’hi han dos. Una de grossa i una de mès petita. 

I bueno, passàvam un dia molt maco parquè, bueno, hi ha l’hora de dinar... potser no 

eram tants a dinar, a esmorzar sí. 

 Lo mandongo ere fer tot això. Anant repelant, la carn per la butifarra blanca, que 

aquella no hi hagués gens de sang. La negra, que s’hi posave nomès rebuig, amb la 

sang. Que jo me n’enrecordo, que era petiteta, i hi havie un ribell de sang i vaig posar lo 

peuet a dintre. Mira si ere tremenda, eh! Prò, bueno, uns crits me van fer. Això sí que 

me n’enrecordo. Doncs bueno hi passàvam tot lo dia. Allavons dinava... Per esmorzar 

ere quan hi anave mès gent, ere allò... el vaí o l’altre que... i a dinar tornàvam a fer això. 

I allavons, tot, lo llom, tot, llavons se posave en gerretes amb oli, freigidet. I allí amb oli 

tot se conservave aixins. I els parnils tots tapats, i féiam butifarres. S’assecaven a dalt al 

salador. Me deie: “Tanca la porta tot seguida que no entri cap mosca!”, això la padrina. 

 I2: Hi havie el matador i venga. Quan li fotie el ganxo, tres u quatre hòmens amb 

lo tocino, venga, dalt a la banqueta. I llavons ja quan li treie el ganxo, ja el tenien 

controlat. I allí hi havie la mandonguera amb lo ribell, i la sang dins. 

 I1: Mira, i això... Les butifarres hi posàvam la llengua del tocino. Sí, sí, sí. 

Butifarra blanca i la llengua, bullida i arreglada i allavons allò ere, clar, molt bo. 

 
La festa major

827
 

 

 I2: Durave, igual que ara. L’únic que, lo dia abans no es feie res. Ara ja, per 

exemple, el dijuni, ja es fa, bueno, discoteca, tal i qual. Allavons, bueno, llavons hi 

havie l’orquesta, que féiam ball de vermut. Quan s’acabave lo ball, la gent ’nave a fer el 

vermut. Allavons a la tarde feies lo partit de fútbol, al primer dia. Fútbol amb un poble 

del costat. Eh. Allavons del partit, bueno, ja normalment, la gent ’nave a sopar i 

llavons... 

 I1: No! I ball de tarde! 

 I2: Allavons de fútbol, lo ball de tarde, s’anave a sopar i llavons lo ball de nit. 
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 Primitiva Llorens i Àngel Sentís, 14/10/2014  
827

 Primitiva Llorens i Àngel Sentís, 20/10/2014  
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MARÇÀ 

 
Plats de festa major

828
 

 

 I1: Als corrals, teníem conills i gallines i galls... i patos. Doncs, per festes 

maijors, mataven les peces grosses. 

 Doncs, rustits amb all, ceba i un licoret. O sopa amb brossa. 

 Sopa amb brossa és, doncs com ara... Ara a mi em donaran una gallina, doncs 

aqueta gallina la llimpíes bé, la poses dins l’olla i llavons hi poses un tros de carn, hi 

poses una butifarra blanca, hi poses... Quan està tot cuit, allò, ho treus, ho desfàs tot ben 

petit, ben petit, ben petit, i allavons també fas unes mandunguilletes com l’ungla, eh. I 

tot això ho barreiges i poses un gra... o sopa, això grossa, que a mi no m’agrada, o pa. 

Lo verdaderment és amb pa. I quan està l’olla ja que està feta, la mare ho feia, jo no ho 

faig, batia bé un ou, un ou ben batut i a dins. I a mi em deia: “remena que no es 

prengui”. I així, i era buníssima. Això era lo... lo normal era això. Que allavons lo rustit, 

lo pollastre rustit i això, era el dinar de Nadal i de l’agost. 

 I2: Primer la sopa amb brossa i allavons los macarrons. 

 I1: Claro. Aquí se sol fer, al dia de Nadal, sopa, amb al demès al detràs. Al 

segon dia que és... Sant Esteve, canelons. I per la Mare de Déu, doncs, les sobres, o 

macarrons, o patates fredes, fetes en lo que vulies. 

 

Tronc de Nadal
829

 

 

 Tronc de Nadal,   No cagues arengades, 

 caga torrons,    que són massa salades. 

 i pixa vin blanc.   Caga torrons, 

      que són mès bons. 

 

Esquellots
830

 

 

 I1: Sí. Se feien esquellots. 

 I2: A qué eren los esquellots? 

 I1: Doncs mira, un agafava dos tapadores, l’altre... un agafava un pito... 

 I2: Se fotia soroll, a la porta, hasta que aubrien i te cunvidaven. Oh collons! Per 

acabar el soroll, era convidâ’t. 

 I1: Allavons ells tenien, u pastes o alguna cosa per beure i ja estava. 

 

Jocs: lo julivert i les agulletes
831

 

 

 Julivert, verd, verd. 

 Sigui verd u madur. 

 La sinyora Rosa, 

 que es giri del cul brut, brut. 

 I mos giràvem al ravés, hasta que estàvem totes. I així, mira. 

 I als agulletes. Les agulletes agafaves un munt de terra així, hi ficaves agulles de 

cap i ho barreijaves i llavons bom! Tiraves una pedra. L’agulla que surtia era teva. 

                                                 
828

 Roser Domènech i Josep Maria Salsench, 22/10/2014 
829

 Roser Domènech, 22/10/2014 
830

 Rosa Pellicer i Anton Pallejà, 24/9/2012 
831

 Rosa Pellicer, 24/9/2012 
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MARGALEF 

 
Premsa de lliura

832
 

 

 Amb premses de lliura. Premses de lliura. Que jo encara n’hai vist moltes, en 

temps de la guerra hi vam moldre, com que no hi ’vie llum... Ere una sotamola, que és 

allí on feien la pasta. Hi havie un rodet i amb un animal anae tombant i es tiraen, cada 

tomb, una palada d’aulives dins al mig. I allò ’nae escopint. I llavons, d’allí de la vora, 

ho plegaven i ho posaven als cofins. Prò la premsa de lliura ere sis pins, sis pins, que 

tenien sixanta pams. Com d’aquí allà al carrer. Sis. Mira, tres i tres així. 

 Porò... Allà enquell local nou n’hi ha una de... de retratada en ’quell local que hi 

ha. I li deien la premsa de lliura. Hi havie sis pins. I al cap d’allà on feien lo peu, hi 

havie dos fustes prò clavades, clavades a terra. I allò amb una espedella que deien... 

L’espedella ere un ferru que hi posaven trevesser. I quan passaven aquell ferru, això, la 

lliura feie així, ho feie així. I encabat, allà paraen lo peu. I llavons, en la lliura, que la 

lliura ere una pedra, que baix al pont hi són. Entre un pont i l’altre, aquelles pedres que 

hi ha allí, li dien la lliura. I aquella pedra ’nae enganxada amb un caragol, u de fusta u 

de ferru, normalment ara ja ere de ferru. I el pes d’aquella pedra, al cap d’aquelles 

bigues que feien sixanta pams, tu diràs! Allò ere com una romana. I el pes d’aquella 

pedra, diguéssam la lliura, allò feie tonelades. I quan... mira, quan havien de parar el peu 

aquí, posaven lo freno aquet aquí i la mateixa lliura l’atxecave, no ho entèns? I quan 

tenien lo peu parat, la mateixa lliura, lo tornave a atxecar lo sixanta, que ni deien 

sixanta, sixanta pams. Doncs, en ves de posâ-la aquí, allavons, quan s’arropenjave 

damunt dels cofins, la posaven al cap d’allà. I al fer així, com que el cap d’allà, llavons, 

no podie atxecâ’s, allavons ere quan apretave el peu. I quan la volien traure ho feien al 

revés, l’atxecaven del cap d’allà, posaven lo ferru aquí. I encabat [...] i ho treien. I quan 

vulien parar, lo ferru aquí, prò quan estae parat, atxecaven tot lo pes d’aquelles bigues i 

quedae repenjat damunt del peu. Allavons en ves de posâ-la aquí, el posaen damunt, allà 

al cap, i clar, allavons apretave. 

 

Barretets i enseginades
833

 

 

 Barretets. Barretets. Ai! N’hai fet prò ara ja no me’n recordo. Se bat. Se puija la 

clara d’ou, allò punt de neu que deien. En lo sucre! Que és molt pesat! Quan ho 

doblaves així que no et saltave, llavons hi barreijaves l’ametlla. Posaves en lo motlle i al 

forn. I veies que es puijave i se coie. Barretets. 

 Ah sí! Les enseginades. Posaen lo seigí, lo sucre que et deia i la farina [...] I 

allavons, quan ja ho tenies pastat ho aplanaves ben aplanat i amb un motlle, ’naves fent, 

u coraçons u el que sigui. 
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 Júlio Vilà, 11/12/2014 
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 Àngela Bausà, 11/12/2014 
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EL MASROIG 

 
Lo vi i l’oli

834
 

 

 Vinya. Encabat l’auliver i ametller. Encabat de fruiters i tot això se’n tenia tres u 

quatre a l’hort, pel gasto de casa. 

 Oi! Era una festa maijor. Mos alçàvem a les quatre i mitja. Marxàvem. Féiem 

foc parquè arribàvem de nit, a peu. Igual podia haver tres quarts u així. Porò se vermava 

u a bast, en l’animal, u en carro. I sempre ’nàvem mès gent del tracte, quan te’n donaves 

compte, umplies, i mentres feien lo viatge, doncs mira, festa. 

 I es plegava molt aviat. A la tarde plegàvem... a les... n’hi han a les tres porò, en 

general, a les quatre i mitja u així tothom cap a casa. Parquè això ho feien per la bodega 

que... ho entens? Com que encabat venien los carros, doncs és clar, a la bodega se li feia 

molt llarg i procuraven acabar mès aviat. 

 Mira, ha canviat, sí. Una que hi han químics. I l’altra que hi ha l’acer inoxidable. 

Abans se feia en trulls i ara es fa en tines. I això és la llimpiesa total. Quan la màquina 

jo, de piar ja no hai piat, maquinetes, d’allòs, porò de piar, algú, porò... parquè feia poca 

cosa, prò ja hi havia màquina. 

 Sí, ha canviat parquè abans se feia amb cofins, diguéssem amb premsa, i ara no, 

ara ja va tot... sol. No es veu re, sas ho xafen. Encabat hi havia lo... les pedres, los rodets 

que li diem nantros, que era per a xafar l’auliva. I encabat anava també a les d’allòs com 

ara. Ara també hi ha un molí i encabat hi han... un... ara no me’n recordo com li diuen... 

les batidores. Una batidora que allò calentava i ’nava fent la pasta, sats? I encabat s’hi 

tirava a una basseta i a cop de ferrada umplien lo cufí i es posava a la premsa. Encat, se 

tenia de plegar l’oli parquè encabat allí sortia en aigua i l’oli. L’oli sempre ’nava pel 

demunt, és clar. Dixaven reposar una mica, encat se plegava. Amb un cassó [...] i 

encabat amb una paella. Una paella era com un plat, com aquets xinos, feia una miqueta 

de cul porò molt primets, sats? Per a plegar l’últim. L’últim diguéssem, prò això es feia 

ja l’últim. 

 
L’escudella i l’olla barrejada

835
 

 

 Allavons escudella, olla barreijada, fideus a la cassola... 

 Sí, mira, l’escudella és, tu fiques tot lo tall, tot dins, no? I allavons l’escorres. 

Fas pilota i tot això. Això ho escorres i fiques la sopa i el demès amb verdura, en col, 

cigrons i la pilota i butifarra... Són dos plats. I la barreijada és tot, prò dins amb una olla 

barreijada. I amb un plat sol. 

 

La jota
836

 

 

 La meva padrina, la mare de la meva mare, i un sinyor que també ja és mort, que 

li deien lo Ricardo de cal Julian, quan ballaven los dos... Era la balladora mès bona del 

Masroig, la meva padrina. Doncs miri, li guardo lo mocador que es posava per a ballar, 

negre, que és de seda. I em va dir: “Tu fill meu lo guardaràs, parquè tu ets balladora 

igual que jo”. Jo també m’agrada la jota. 
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 Josep Munté, 12/12/2014 
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 Isabel Crusat, 10/12/2014 
836

 Pilar Aragonès, 5/9/2012 
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EL MOLAR837 

 
Lo mandongo 

 

 Lo mandongo. Bueno, començàvem ja de bon dematí posant... preparant la 

caldera al foc, amb aigua ja, parquè se necessitave molta aigua calenta. I després aqueta 

caldera, com que sempre hi ’naves afeigint l’aigua, te servie al final per coure les 

butifarres. Allavons la butifarra blanca i la negra la cóiem. Llavons mos aixecàvem... 

primer que tot, parquè llavons se feie un esmorzar, normalment potser mos preníem un 

got de llet... Després de matâ’l. Parquè ja menjàvem tocino fresc a esmorzar, 

normalment cansalada. Agafàvem i tréiem la... portàvem... naltros que sempre mos el 

matava... naltros ne mataem dos cada any, a casa meva. Clavant un gavinet aquí, eh. Jo 

n’hai arribat a clavar un... és que a mi m’encantave. Oi! Lo tocino, jo... Si tingués un 

bitllet de cinquanta per cada mandongo que hai fet... donaria la volta al món, donaria la 

volta al món. Allavons agafàvem i posàvem, hi havie com una espècie de banqueta, que 

feie una miqueta així, no massa, una mica així. S’agafave, es lligaven les potes del 

tocino, es tirave al damunt i allavons, normalment enquells moments hi tenie d’haver 

dos u tres hòmens que aguantessin, parquè clar, quan li clavaven lo gavinet, pobra 

béstia... I allavons teníem uns ribells, a casa encara hi són, allà a dalt a casa. Punxaven i 

feien sortir, i tenies de remenar la sang, mentre sortie, de hasta que no es fes freda, 

parquè si no se’t... cogulave. Doncs, tu tenies de d’allò hasta que es fes freda. I allavons 

ja no, en pic ere freda ja, ui!, treies lo cubell d’allí, da-le que te pego. Després agafàvem 

i lo sucarrimàvem, amb argelagues. Amb argelagues lo cremaven tot. Li cremaven lo 

pèl i després amb uns gavinets expressos l’afaitaven. Quan ja estave afaitat, aqueta 

mateixa cosa, que estave el tocino, se posave pla i allavons l’obrien, en canal, de dalt 

baix. Llavons, bueno, se treie un cuixot, treies les potes, treies un cuixot, treies les 

espatlles, pués treies los llomillos, treies la carn suelta, treies la papada, treies tot i, dins, 

ja teníem unes taules grans amb un llençol, posàvem la carn tota allí damunt. I llavons, 

bueno, ere qüestió de triâ-la, aqueta va a la llangonissa, aqueta és per la butifarra blanca, 

això es té de bullir per la butifarra negra, això... Parquè, per exemple, doncs les galteres 

i tot això, naltros ho bollíem i després ho posàvem a la butifarra blanca. I allavons part 

d’aquetes galteres i això ho posàvem a la butifarra negra. I a la butifarra negra la féiem 

amb sang i, com si diguéssim, no els desperdicis porò totes les coses que no es podien... 

com si diguéssim la cansalada que ere mès lletja [...] molts trossos de la panxa que, per 

exemple los d’aquí mateix eren molt lletjos... Doncs tot això, tot ere per la butifarra 

negra. 

 

Pessic-pessiganya 

 

 Pessic-pessiganya,   La gallina blanca 

 oli de la ganya.   tot ho escampa. 

 Pessic-pessigó,   La gallina negra 

 oli del ganyó.    tot ho arroplega. 

 Marieta grana casa.   La-ga-lli-na-de-la-seu, 

 No puc agranar   a-co-txa el-cap-i-a-ma-ga el-peu. 

 que tinc la mà torta, 

 i el gall escoat 

 que em corre pel terrat. 

                                                 
837

 Dolors Anguera, 2/12/2014 
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LA MORERA
838

 

 
Lo vin blanc 

 

 Això del vin blanc... Tu vermes. Quan vermàvam s’ho pusàvam a casa. Eh? Al 

cup. Casi tothom s’ho posave al seu cup. Si no, entre dos u tres, suposem, com a màxim. 

Eh? Doncs, començaves a vermar avui. Avui, xafaves los raïms al vespre u el que fos, 

bom! L’endemà i màxim l’endemà [...] de dos dies mès no, ja, parquè llavons ja ’gafave 

massa color. Llavons tu vulies fer... doncs, això es feie, doncs un barril, un carratell de 

quaranta u cinquanta litros, u mitja càrriga, com aquell qui diu, són sixanta litros. Feies 

un carratell de vin blanc. Doncs, treies lo suc i aumplies aquet carratell. Clar, lo suc, 

parquè fos una mica clar, parquè si ja tinie tres u quatre dies ja plegaves el color de la 

pell... la pasta de la pell, i allavons ja ere massa... massa colorat. Posaves en ’quell 

carratell i allí bullie. Bullie, prò al cap de vuit dies com a màxim, u menos, lo feies parar 

de bullir. Parquè si bull massa marxe tot l’alcohol i marxe tot lo sucre i no quedave 

dolç. Ho deixaves bullir quan... quatre u cinc dies u sis, que bullís. I allavons lo treies i 

posaves amb una portadora. Llimpiaves una mica lo carratell, que no estave gaire brut 

parquè lo vi encara ere tèrbol, que no havie fet pòsit. I llavons tornave, el posaves una 

ensofrada dins al carratell i tornaves a posar el vi. I aquell vi, llavons ja no bullie. I allò 

ere el vin blanc, que quedave dolç. I allò al cap de vuit dies, al cap de vuit dies si en 

treies par dalt ja començave, doncs, a ser clar. Parave la bullida i s’aclarie. I això és lo 

vin blanc. Que ara fan la festa del vin blanc baix. 

 I aquet vi el féiem, doncs... Mira, doncs com que abans, doncs se berenave i 

arribaves del tros i feie molta vetlla encara, feies una torrada, amb pa torrat, allò, doncs, 

un gotet de vin blanc i es feie, doncs, així. Encabat, doncs, alguna vegada, doncs, ja es 

treie par postres també, segons lo que hi havie, doncs, una mica de vin blanc. 

 

Les deu hores 

 

 Al tros s’hi estave moltes hores i es treballave d’una altra manera. Se marxave a 

punta de dia. Jo a les cinc del dematí ja [...] posava a llaurar, eh! I hasta les dotze no 

arribaves a dinar, és clar. Te posaves a les cinc del dematí a llaurar, prò no pudies 

llaurar tot lo dia, sigui parquè l’animal, doncs, se canse, havie de reposar, i tu també. 

Doncs, bueno, a les set anàvam a esmorzar. Esmorzaves, estaves mitja hora, tres quarts 

allí, l’animal allí minjant, tu també esmorzaves, descansaves. I llavons tornaves a 

treballar. I allà a les deu, doncs feies una parada. Paraves. Estaves un quart u vint minuts 

u així. I allavons allí, segons com, parquè és clar el minjar... no es minjave com ara. No 

vull dir que no mingessis prou lo suficient, porò jo, normalment, quan era jove, la mare 

em posave un ou pa les deu hores. Jo llavons feia clac clac, un foradet. I segons com, 

me’l feia una mica mès grosset. Beia una mica de clara i llavons hi posaves una mica de 

sal i amb un bastonet net i això el remenaves, al mateix ou. I allí sucaves dos u tres 

bucinets de pa [...] i feies un trago de vi. Feies les deu hores. 
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POBOLEDA
839

 

 
La vinya 

 

 Abans, antiguament, això et parlo d’antiguament... Parquè el cep no 

s’empeltaven, abans de la fil·loxera no s’empeltaven. Se plantave... i d’allò en deien 

camallols. Sí, parquè es plantave, el sarment... Ara aquí no t’ho podrè fer veure, veus? 

Això ere els sarments i hi ha brocada i camallol. Brocada és el que dixem parquè l’altre 

any treballi i el camallol nomès se deixe com a càstig als vins de molta força. I allavons 

s’agafave, parquè és un tros així de vinya velles, bueno, jo ho hai fet, sí, prò per 

capritxo. I s’agafave allò, parquè no fos lo sarment sol, i hi havie un tros de sarment i es 

plantave a la terra. I allò raelave i feie els raïms. Va vindre la fil·loxera i va matar tot 

això. I llavons, de llavons van haver de plantar ceps americans i empeltâ’ls. I allavons, 

jo de sentî-ho explicar als meus pares això, que no calie empeltâ’ls, porò és mès ràpid 

empeltant-los que sense empeltâ’ls, parquè llavons ja hai dit: “Ai camallol!, quan siràs 

vinya”. Vulguent dir, abans no siràs gran... En canvi plantant cep americà, als dos anys 

tens vinya, tens vinya si ho cuides bé, si no ho cuides bé, no. 

 

Falçons i podadores 

 

 Això, això és per a... antiguament se vermave amb això. Un falçó, falçó. Això 

per a tallar el punxó del raïm. Parquè, això dels estisores... fa molts anys, parquè jo 

encara havia de nèixer, prò antiguament no existie. Això, això ere per a... un falçó. Jo 

n’hai vist i el meu avi encara hi vermave. Un falçó. Si sabies fer ’nar, s’anave molt ràpid 

també. Porò en pic van surtir els estisores és mès pràctic. I això costave mès, s’agafave 

el raïm i zag-zag. Com un podall que deien, prò petit. I això, també n’hai tingut i això 

prò... això també abans d’haver estisores per podar, això eren pudadores. Això ere el tall 

i aixòs l’escarpell, que també has vist que hi ha estisores que també ho tenen això. Això 

és per treure, quan amb un cep, los rebrots que surten a la soca, allò amb unes estisores 

coste i amb això, clac, amb un cop d’això es treie. Que els estisores... ara les modernes 

ja no, parquè ara ho traiem amb verd i ja està, porò els estisores de podar, del meu 

record, també portaven això. Que això ere l’escarpell. Això ere per treure els rebrots que 

hi havie a la soca. Això és una podadora. 

 

Cistelles i piadors 

 

 Abans, ja se feie amb cistelles. Uns cistells que eren rodons. I mès u menos, mès 

u menos a cada cistella d’aquelles hi cabien deu quilos de raïms. I per això ja deien 

dotze cistelles, una càrriga. Parquè una càrriga d’animal ere, aproximadament, cent-vint, 

cent-trenta quilos net. Aquí hi havie el pes de les portadores i el restaves, prò al pesâ’l ja 

hi havie... havie de ser de cent-vint a cent-trenta. I deu cistells d’aquells, doncs, te feien 

això. I llavons amb una portadora, si només haguessis abocat los raïms aquí, no hi 

cabien tants raïms, eh! Porò llavons hi havie un bastó, jo encara el tinc per baix, un 

bastó així, amb una caboça baix, i allò en diem piador. Amb allò ho piaves, parquè 

sense piâ-ho, no hi cabien dotze cistells, nomès n’hi cabien quatre u així... Prò piant-ho 

llavons quedave... quedave atapit. 
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PORRERA
840

 

 
Lo tresor dels flares d’Escaladei 

 
 I allavons representava... que tot a base mules i matxos, doncs, lo transport. Lo 

vi, hi havia la cartoixa que era lo eje dels set pobles del Priorat, i lo vi lo transportaven, 

havien de passar lo Lloar, Gratallops i Torroja, havien de passar tots par Porrera. Par 

Porrera. Aquí, doncs, representava que era com si fos lo mercat de Reus. Hi havia la 

casa aqueta, que té el celler el Llach, allò hi va haver dos socis. Un encara era 

descendent d’aquí el poble i l’altre vai tindre... quan vai presidir l’ajuntament de 

conèixer... un... un descendent de l’altre. Un era el Santet i l’altre era el Roquet. I 

aquestos socis, representava que baix tenien lo magatzem, tenien dos... que fa... dues 

auficines i dalt los pisos d’amb ells. Que és la casa mès moderna que hi deu haver dins a 

la plaça, ’nem a dir de totes les que hi ha. Eh? Doncs hi portàvem el vi allí i allí 

puijaven agències de transport de Reus, devien tractar amb els dos empresaris aquets 

que es dedicaven al negoci del vi, i preneien les bótes amb els seus cavalls i amb mules i 

matxos i a la nit. I transportaven... 

 Hi havia una venta, dalt al coll, que era el mas del Bitxo, al coll de la Taixeta 

que [...] al fer la reforma, se va destruir tot allò, eh? I allí havia un canvi, doncs, parquè 

havien d’anar a buscar... par a puijar fins dalt havien de posar... si ’naven dugues mules 

n’hi havien de posar tres par a puijar, fins dalt. I l’altre, que era a baix, que també està 

desviat, quan-t ets a l’illet de les Irles, que tomba cap dins que era ca la Coixa. Que no 

sé si hi has passat mai par la carretera que ha quedat vella ara. Hi havia l’altre que 

també era un hostal, que llavons, doncs, demane’t plats de fesols i... i aiguardent i dos 

carreters eh? I era l’altre de canvi, doncs, quan uns puijaven i els altres baixaven... 

 I allevons, se veu que los flares, pagaves igual que ara naltros ham de pagar al 

Priorat, que hi ha la DO aqueta que diuen, a l’associació. Los flares manipulaven aquets 

pobles del Priorat i havies de pagar un impost. I aquí hi ha una partida, a mà esquerra 

baixant del poble, un mas avall... i par comptes de pagar lo deu lis-hi feien pagar 

redeume. Era mès [...] si pagaves deu cèntims, aquells ne pagaven vint. Que m’entèns? I 

diuen... diuen los antepassats que van fotre foc a Escaladei, prò no... això no s’ha 

sapigut ni si van ser els de Porrera [...] prò van dir que els de Porrera havien dit: 

“Marxeu que es cremarà el convent.” La gent se devia aixecar contra els flares. I els 

flares diu que van marxar i hi havia les draceres, unes que venien de Cornudella, par 

aquí dalt al mas del Licor, i ells diu que quan van ser aquí dalt al mas que ara és del 

Llach, prò li diuen el mas del Figuerola, hi ha uns pedregars al davant, i diu que van 

llençar el tresor. I l’anècdota era, que això no deu ser vritat, que et plantes al davant de 

la porta del mas i mires cap allà, que ara tot és bosc que s’ha destruït tot lo Priorat... i 

allí, s’havia de trobar el tresor que no van puguer... parquè los apretaven, i part del 

tresor està amagat prò no s’ha trobat mai. 
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PRADELL DE LA TEIXETA
841

 

 
Fer-se gran 

 
 Ara encara, tens l’edat que tinc i mira... jo aquets dits no hi tinc tacto. No hi tinc 

tacto. Prò així i tot, oh! tinc una voluntat que fa por. Avui m’he pelat la trumfa. La 

fenya ha estat meva. M’hai estat un quart pelant la trumfa. Ara amb el pelador, ara amb 

el gavinet. Ara... l’hai pelat ben pelada però el que jo pateixo no ho sap ningú del món. 

M’ho fai tot, però creu-me que pateixo eh! Però tinc aqueta gran voluntat de fê-m’ho 

tot. 

 Doncs estic bé, sí que estic bé perquè mira, la salut sí, tinc una salut perfecta. 

Tot me va bé, puc menjar de tot i pràcticament no em medico per re... prenc dues 

pastilletes, una per la circulació i una per la pressió que sempre estic amunt amunt. Sí. I 

tinc una salut perfecta. Prò això que no puc caminar i ara això, que a les mans no tinc 

tacto. Que para compte, encara no m’ha caigut re dels dits. Prò hai de parar compte 

quan agafo una cosa. I per pelar aqueta trumfa avui... no sabia si riure u plorar, tu. 

Perquè hai patit eh! per a pelar una trumfa. Tinc peladors, però amb pelador no puc fer 

força tampoc i el gavinet tampoc el puc agafar bé i bueno... pateixo molt. Ho fai, ho fai. 

Poc a poc i patint, i patint, patint. Perquè si no patís dius mira, a poc a poc no em ve 

d’aquí, no tinc altra fenya. Tinc una dona cada setmana que ve, dos dies, i me treu la 

pols, passa baietes, fa tot això. Però jo enca(ra) em rento la roba i tot, no amb rentadora, 

així fregant, com antes. Continuo, ho fai tot. La meva filla només ve al dematí, obre la 

porta i fa el llit. L’únic que em fa és lo llit i los llençols i això m’ho rente ella. Prò tot lo 

petit, tot m’ho rento jo. Ara ho déiem que jo ho poso a la rentadora i de seguida està. 

No, que ho vui fer jo. A lo millor tinc roba per estendre: “De’m que ja ho estendré jo”. 

No, que ho vull fer jo. No vull que ho faci, o sigui que ho fai tot. No saps tu lo que jo 

arribo a patir per a fer això. Horrorós. Horrorós. Però mira, quan arribo a la nit dic: Déu 

meu! Ja em torno a posar al llit. No m’ha passat re. Ho hai fet tot, però Déu meu senyor! 

Ja estic contenta prò estic cansada. Estic cansada ja. Ja estic cansada vaija, cansada. I 

sempre dic ara que estic bé, ara m’hauria de morir jo. Quan s’està bé prò ja tinc prou 

anys fill meu, d’anys. Què hai de desitjar jo? Més anys i més coses? Ja tinc prou anys. 

Doncs ara que estic bé, ara m’hauria de morir així en sec, és lo que voldria. Perquè ara 

que encara em quedés mig així i donar fenya i tot... No. I quan me poso al llit, jo sóc 

molt catòlica, molt creienta, molt, molt. Això també em done, me done com a aliento. 

Arribo a la nit i parlo amb Déu i, no sé si m’escolte u no però jo, jo ho fai. I creu-me 

que quan arribo al llit... Déu meu senyor! un antre dia que camino i camino i encara no 

arribo. I quin camí tan llarg, Senyor! I mira, jo aquí, tota soleta. Prò com que en tinc 

tanta fe dic bueno, mira, no hi estic sola. No hi estic mai sola. 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
841

 Marta Cabré, 29/8/2012 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



Els parlars del Priorat. Estudi geolingüístic                                                                 503 

 

 

[pe  la tjt] 

 

[                        
                      
                    
                   
             
                      
                
                   
                   
                 
                    
                  
                 
                        
                      
                   
                    
                         
                   
                     
                        
                   
                  
                  
                     
                   
                   
                    
                     
                   
                       

               ]       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS PARLARS DEL PRIORAT. ESTUDI GEOLINGÜÍSTIC 
Emili Llamas Puig 
 



504                                                                                                       EMILI LLAMAS PUIG 

 

 

SIURANA
842

 

 
Anècdota de l’Àfrica 

 
 Un amic d’enquest capellà, ere escritor, no ho sé... m’explicave, cap allà, cap 

allà, cap al moro a l’Àfrica ha estat, com a missioners. M’explicave que estava amb un 

poblado, que quan van arribar allà, la gent, diu que aquella gent, l’aigua diu que la 

plegaven bruta [...] i que no saben... els-i han de donar lliçons, que no ho saben. I el 

terreno es veu que si se’ls hi ensinyave, doncs, beurien, parquè el terreno és molt bo. 

Prò es veu que aquella gent no, no, no... Els-i van fer puijar l’aigua, que anaven a quatre 

quilòmetros lluny, a buscâ-la. Ells els-i van puijar l’aigua així un saltant, que es veu que 

d’aigua la tenen porò la plegaven bruta amb terra i tot. I la déiem fer com una font. I diu 

que estaven [...] contents. Diu que són bona gent porò els falte, que els-i deu faltar molta 

cultura, es veu que els ensenyen. 

 I aquí, l’ham tingut també tres dies. Que li feie el sopar. Són com a missioners. 

Com si ’nessin a civilisar. Molt bona persona, vull dir, el vam tindre aquí... Pensa que a 

mi no em di... hasta escombrar em feie si d’això. Ho volie fer tot. Ja m’ho va dir el 

mussèn, diu, deixe’l que estan acostumats diu, hasta a la palla s’ha quedat, diu, par allà 

amb els negres. Són gent, doncs, llesta, deuen ser com a missioners que se’n van a 

civilisar aqueta gent que no d’això. Parquè allà, es veu que les famílies són molt [...] i 

als que neixen, si són dos bessons no passe re. Si són dues nenes bessones, tampoc. Prò 

si és una nena i un nen, aixíns un de cada manera, diu que els-i tallen lo cap! Parquè diu 

que porte els mals esperits! Ho hai sentit jo, sí que ho hai sentit dir això del mal 

d’esperit. Això de mal espirit, ja ho sentia dir als pares de petitet. Ai, lo mal esperit! 

Deu ser una d’això de... mal esperit. I sí que els pares, ai mal esperit! sentia que deien. 

Lo mal esperit. 

 I ara... parquè aquet capellà, doncs a mi, li deie, encabat li va dir, diu l’Ivo vol 

que li expliquis, coses de l’Àfrica. És clar, és un altre món allò. 

 I això, es veu que els-i tallen... això ja m’ho va explicar l’Andreu. L’Andreu 

també se’n va anar cap allà. Ell se’m va anar, sats aqueixos que demanen voluntaris, 

se’m van... no sé cap on van, se’m van... com si ’nessin a civilisâ-ho, doncs, amb 

puestos aixíns deuen ’nar atrassats [...] I l’Andreu hi va anar. L’Andreu no n’ha parlat 

mès, no devie tindre ganes de tornâ-hi. Que a la nit ’vie de sortir al lavabo. I diu que allà 

no els deixen sortir sense un guia d’allí, no els deixen sortir. Parquè ves, aquest capellà 

també ho va dir que si surts sol al millor et maten i et pelen. Sí. I l’Andreu ’vien d’anar 

al lavabo, diu que va sentir uns giscles [...] i va anar cap dins de seguida. Cap dins a la 

xabola. I diu que li va dir que no tingués por que eren los gol·lipes!
843

 Això... això que 

són... ximpanzés. Es veu que anaven de parranda i feien aquells giscles. L’Andreu quan 

va sentir allò va dir ui... I encabat ’nava amb un, que diu que anaven amb un cavall, a 

córrer. I diu, quan veigis un vol de musquits, acotxe’t! Tire’t a terra! I diu que un vol de 

musquits prò enorme eh? Parquè diu que si no t’ajaus a terra, diu que se’t posarien al 

damunt i et matarien. Sí. 
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 Segurament l’informant es refereix als goril·les. 
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LA TORRE DE FONTAUBELLA844 

 
Lo pa 

 

 Doncs això de pastar, pués jo ho veia i ella m’ho ensenyava, mira, veus? Posava, 

par exemple aixòs a la pastera, no? I aquí hi posava el munt de farina. I aquí tenia lo 

d’allò del llevat. Hi posava l’aigua calentona, ’nava desfent lo llevat i ’nava agafant una 

mica de farina d’aquí, ’nava desfent la pasta, que es diu amassar. Después la posàvem 

amb una panera, que també hi havia paneres de rentar i paneres d’anar al forn. I an 

llançols vells, blancs, molt net [...] ben tapat i después la portàvem al forn. I al forn ens 

avisaven, tal hora vindreu a apanar. I tallaven de la grossa de la... de la pasta, bucins, 

així més d’allò, a apanar. ’Gafaven los trossos, bueno ara ja ho feien... feien així, veu? i 

així, posaven lo d’allò aquí i així. Cada d’allò tenia el seu puesto. Llavons ho tapaven i 

et deien, doncs, quan veia lo forner que la calentor estava bé, vindreu a posar. 

Agafàvem los pans, los posaves a la... a la posteta, que era, bueno, per a d’allò, i aquell 

home, lo forner, pués, o tu mateixa els tallaves. I cada casa també es feia un senyal al 

pa, que això és lo senyal... un deia, jo faré dos pessics. Par conèixer... Jo em faré un, jo 

faré... par conèixer el que era el seu. I después aquell senyor agafava de la posteta, veu 

lo que li estava dient dels d’allò aquets, los posava de la posteta que tenies tu, de fusta 

així, i si n’hi posaves quatre, ell los agafava de la taula i els posava al forn. 

 

Cassola de tros 

 

 Ai! Pués és molt bona la cassola de tros. 

 Ai! Pués mira, la féiem molt amb bacallà. Pués una mica de sufrigit, de ceba, all, 

pevrot i de tot lo que hi havia al tros, patata, una carxofa o quatre baijoques i arròs. I 

està fet lo dinar. Cassola de tros. 

 

La bugada 

 

 Oooi! Sant Antoni! Pués mira la roba bruta la posaven a la panera, la gent. 

Después prenien la roba bruta, no? Amb la galleta... una ferrada, no li déiem galleta, prò 

ferrada. Allí portaven lo sabó, la lejia i la pala. La lejia era comprada, sí. Lo sabó el 

féiem... la gent ho feia molt a casa, sí. I después al tros mira, ai! a... rentar, primer la 

roba blanca al cap d’un rato de tindre-la en sabó la posaven en la lejia. I quan ja tenien 

la roba blanca a la lejia, rentaven... ho hai dit al revés! Rentaven la de color. Primer 

preparaven la blanca, encabat de tindre-la en sabó començaven a rentâ-la i la posaven en 

la lejia. I mentres allò estava a la lejia, rentaven la de color. I después mira, tota ben 

espremuda, a la panera i cap a casa. 
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TORROJA 
  

La Guerra Civil
845

 

 

 Ara t’explicaré una anècdota de Poboleda que és molt... és molt digne de poguê-

la explicar. Par això te l’explico. Quan van agafar, a l’entrar els nacionals, d’aquí a 

Torroja van prendre vint-i-set persones d’aquí Torroja emmanillades, bueno... 

emmanillades, sí, sí, emmanillades, entre hòmens i dones. Els van anar a buscar als 

trossos i a les cinc de la tarda u les sis los van prendre cap a Poboleda. Això ere al... 

últims de maig, primers d’abril.
846

 Em semble que érem últims de maig, que el dia ja 

s’allargue i tot això. Van fer un simulacre d’afusellament aquí a la plaça l’iglésia, que 

els van fotre tots de cara a la paret. Fixa’t tu, trenta i pico de persones d’aquí Torroja, 

hòmens i dones, i quatre caciques d’aquí el poble que eren uns morts de gana. Porò 

nomès ho van fer veure, no els van afusellar. Bueno, els van prendre tots emmanillats. 

Pal dret! I a Poboleda has de passar par tota l’horta, quan arribes baix al riu, has de 

passar tota l’horta. Doncs, quan la gent de Poboleda van vere... que això ho pots fer 

mirar d’entrar, par això t’ho hai d’explicar i de que la gent se n’enterin. Quan la gent de 

Poboleda, quatre u cinc gent u deu van vere que hi ’naven tanta gent de Torroja, que la 

majoria els coneixeien, si ’naven vint, trenta, no sé quants, van... que els van fer quedar 

a la Guàrdia Civil allí aquell carrer [...] Los van fotre baix a l’entrada a durmir, baix 

amb uns quartos de durmi a terra dura i s’hi ’naven trenta-dos u trenta-tres, van portar 

coranta matalassos, gent de Poboleda. U sigui que van sobrar matalassos parquè els de 

Torroja puguessin dormir amb matalàs. Això és una cosa digne de puguer explicar. 

 

Cal Sabaté
847

 

 

 Aquí a casa li diuen Cal Sabaté. Parquè el meu avi ere sabater. En ’quella època 

feie sabates. Les venien pal poble. Oh, miri! I l’altre ere carrater. La de ca l’Aubarca, 

doncs que, una tatarabuela que va baixar d’Aubarca. Doncs aquell ere... ere d’aixòs... 

ere carrater. Que tenie els carros i pal riu anaven que patien molt a l’hivern, amb aigua i 

tot això i d’aixòs, i portava el... lo transport del poble. Coses pa les tendes, pués, caixes, 

sarrions [...] de Reus. Bueno, jo encara, alguna vegada havie anat a Reus i encara havie 

trobat gent que coneixeien al Josapet de ca l’Aubarca, li deien. Un camí, vai anar a 

buscar unes morralles par una sumereta que tenien amb una casa d’uns... uns sinyors 

que ja estaven vells, que eren molt amics, molt... família, vaige, i dic, vull unes 

morrales, dic embolica-me-les bé que hai d’anar a Torroja. Diu, a Torroja! Diu, la meva 

mare, diu, sempre coneixeia al Josapet de ca l’Aubarca. Dic, ai! el meu avi. Diu, puigi! I 

em va fer puijar dalt i aquella sinyora estava allí al llit, tota molt ben posada. Diu, li 

porta una néta del Josapet de ca l’Aubarca. Oh! Aquella sinyora va tindre una alegria 

gran. 
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 Segurament, l’informant volia dir: “últims de març, primers d’abril”. 
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ULLDEMOLINS 

 
La truita amb suc i les cassoletes

848
 

 

 Oli a la cassola i encabat hi poso una bona picadeta d’all i julivert. I quan allò es 

comence a rossejar, allavons hi tiro la farina. I allavons, ’nant remenant, que es cogui la 

farina. I allavons hi tiro una miqueta de pebre... i bueno hi tiro pebre vermell, porò que 

no es... no massa remenat, que si no encabat quede cuent. Quede amarguent la d’això. I 

allavons lo suc, d’aigua. D’aigua, sí. D’aigua. A vegades hi poso amb alguna pastilleta 

d’això de... d’Avecrem o de Starlux u aixís, parquè tingui una mica mès de consistència. 

I encabat hi poso la costella, la cansalada, l’ou dur i tot això, i que vaigi fent lo xup, 

xup, xup, xup, xup. I ja està. 

 I la truita la fai abans. Amb uns quants allets també. Llavons hi... quan estan 

sufreigits, debato quatre o cinc ous amb un bol de d’això. I llavons hi tiro els espinacs a 

dins, los torno a remenar i els torno a posar dins a fer la truita parquè lliguin mès. 

 Los fesols encara els hi hai de posar. Lo fesol és molt... aviat tufeige. Lo fesol 

aviat tufeige. Abans se feie això, com que hi havie mès misèria o fote-li com vulguis, 

allavons se feie això amb cansalada, badeijo. Ara no, que ara el badeijo és mès car, prò 

allavons amb badeijo i si no truita sola, eh? Truita sola com allavons també féiom molt 

trumfa a la cassola [...] Una miqueta de farina, patata... trumfa a la cassola. I a vegades 

que compràvom les cassoletes, que no deus sapiguer el que és. La sang del be. La sang 

del be la posaven amb unes... com unes tasses, com uns bols i allavons les passaven per 

les cases a varem que d’allò. Doncs bueno, llavons, allavons féiom los talls, allí que 

quedave presa la sang i posàvom una mica de sal, la freigíom. Bullie aquella sang que 

tot allò, ben rosseta i la posàvom dins a la cassola de la patata. I mira, un antre gust. Oh! 

Ja està. I si no un antre dia, mira, sufreigideta i un ou remenat per dins, ja està. Oh! Ja 

no ho preguntàvom lo que hi havie per... per menjar. Un dia patata així i l’altre patata 

aixà. La quastió, de(v)ien tindre prou fenya a aumplî’ms la panxa.   

 

Lo vin blanc
849

 

 
 És vi normal. Mira, s’agafe... s’agafe i fas most. Vam agafar un tros que hi havie 

parrisses. Parrisses parquè el cep, quan no es pode es perd, parrisses. Doncs mira, com 

que vam agafar aquet tros aquí al davall de la carretera, llavons dic, mira, vermarem i 

farem vin blanc. I el Pau Casals. El Pau Casals mos ho va dir. Diu, pose, me semble que 

em va dir pose cinc litros potser de... de la cantitat... Ha de puijar mès lo... lo vi que el 

most. Porò no gaire mès. Ha de puijar una mica mès parquè no bulli i quedi dolç. I creu-

me... lo primer any va surtir un vi... un vin blanc, parquè la padrina no en feie de vi 

blanc, feie vin blanc. I allò ere... prò tenie un fil me recorde, allò ere... aroma! Prò el 

padrí també deie vin blanc, no vi blanc, vin blanc. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
848

 Loreto Espasa, 14/11/2014 
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LA VILELLA ALTA
850

 

 
Les pelitxes 

 

 Ah sí! Això són pelitxes. La gent no ho sap. Lo meu pare, amb pau descansi, 

nomès li vai veure patir dolor i mal de quixal. I pal mal de quixal, no sé qui li va dir i ho 

feie, ruda, pelitxes i caps d’abaltrer. Bullit. I allò glopejat. Tot això deu desinflar. Sí. Li 

baixave el mal. Allavons això de les pelitxes, eh, ja que m’ho pregunte així, sap parquè 

va molt bé? Par desinflamar les morenes. Jo, gràcies a Déu, no n’hai tingut mai de 

morenes. Prò tenia una cosina, que pobreta fa vuit u deu dies que la vam enterrar, de 

vuitanta-un any. I jo d’ençà que em falte l’home, quan pudia caminar, i ’nava vàrios 

dies al cementiri, no de dir nomès par Tots Sants. I un dia ve ella, sense dî-m’ho, dic, 

oh! me trobes de casualitat parquè [...] ’nem-hi les dos. Sí, bueno, va vindre ella amb mi 

i quan-t anem al cementiri i veu los xiprers aquells que tenie pelitxes que [...] li diuen 

les boletes de xiprer. Diu, ai! ai! portes cap bossa? Dic, sí. Ne va prendre. Diu, la meva 

filla, eh, estave desesperada de morenes. I quan li van dir això, una dotzena de palitxes, 

bullides amb un litro d’aigua, eh, i allò ben fred, un bany, eh. Diu, no se n’ha sentit mès. 

Amb això la meva filla, ha traballat amb aquestos de la budega. I l’any passat, u ara dos 

anys, potser fa dos anys ja, va ’nar per avall que trien lo raïm parquè en llancen mès que 

no se n’aprofite, i veu un que diu, oi! quina cara fas avui! [...] Ai! diu, no hai pogut 

dormir de morenes. Diu, a l’hora d’esmorzar anirem a casa i la mama t’ho dirà. Van 

puijar els dos, van cullir boletes. S’ho va fer i ara aquest any hi ha anat una sinyora a 

ajudâ’ls, i el seu nen, tot i tenint tres anys, té morenes. I ell va dir, la mare de l’Àngels te 

dirà lo que... 

 Picades. Partides, no sanceretes. Picades i bullides, a dins de l’aigua. Allò dixâ-

ho arrefredar bé. I a la nevera si pot ser. I allò ben fred, un bany, diu. Jo tal com m’ho va 

explicar ma cosina. Prò aquet xicot, ja et dic, parquè mal de morenes és mal de totes 

menes. Fan molt mal les morenes. Fan molt mal. No seus bé, donen molt mal estar.  

 

Les faldetes 

 

 Pués ere una faldilla. Parquè abans les dones, les faldilles tocaven baix als 

espardenyes, no els ensinyaven la cama. I quan jo baixava aquí a dormir, parquè la 

meva àvia hi passave el dia, porò vivie allà dalt a cal Salat i baixave aquí a dormir. Me 

trobava amb dos u tres velles, que venien a fê-li companyia i al mateix temps 

s’escofaven. I quan me veien amb mitges de seda, eh, la padrina, l’àvia els-i deie, sí, sí, 

mitges de seda que ensenyen la cama però puijant allà se li veuen los sufratges. A què és 

los sufratges? Davall del genoll. 
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LA VILELLA BAIXA
851

 

 
La vinya 

 

 Prò aquí teníam sis u set hòmens nantros. I ara nomès ne tenim dos. Lo noi 

també, tres i... Prò allevons com ara al vermar i a l’espollar sí tinc mès dones i mès gent. 

 Espollar. Espollar és... lo cep, lo sarment, diguéssam, i allò que fa, aquells 

brotets que estan entremig del sarment, allò s’ha de treure tot. Nomès dixàvam lo cap. I 

a vegades que si el cep ere molt... molt potent i això, encara escapçàvam una miqueta. 

 

 Tenim aquet tros que té... un munt d’hectàrees té. I el vam fer tot... l’ham aplanat 

tot. És aquí a deu minuts. Un camí hi ’nirem. I és de baix al riu fins dalt a la Figuera. 

Nostre. I bueno hi ha... hi cullim moltes aulives i moltes ametlles i molt vi. Prò ara el 

que cullim mès és a... vi. I oli parquè les ametlles van cares i, prò no n’ham arrencat cap 

d’ametller nantros. 

 Oh! Les cullim totes prò, aixins com no, jo no en deixava mai ni una a terra. Tot 

net. Doncs ara no d’això parquè no les paguen gens. 

 

 Un rabassó és... lo cep que, quan lo plantes, doncs aixís com el vas podant i es 

va d’això, sempre va creixent, va creixent. I encabat, n’hi havie molts que els podàvam, 

com ara, li sortie algun brot per aquí, baix, i el tallàvam i es tornave a fer jove. 

 

 Sí, l’espollar ere. Que quan los... vulies que quedés bé el raïm, l’espollaves bé 

parquè si no tot marxave cap al brot. I llavons si escapçaves això així... nantros ho 

espollàvam tot. Hi ha vegades que teníam nou u deu dones. Ja últimament, parquè això 

va a pobles, a Cabacés n’hi havie molta de gent i aquí no n’hi havie tantes. En tiníam 

una u dos d’aquí nomès. Jo també hi ’nava per això i oi!... L’altre dia encara em van 

vindre una u dos de Cabacés que eren velles. Tant que vam disfrutar parquè allò 

cantaven i... parquè ’nàvam nou u deu u onze. I me’n recordo que, m’ho van dir 

aquestes dones, diu, tan que... que bé que estàvam parquè ’nàvam, féiam esmorzar, 

encabat féiam una beguda també i encabat anaven a arreglar el topí. I quan havien 

arreglat el topí, doncs, cap allà a les dotze ’naven a arreglar el topí i la un es quedave 

allí a cuidar el d’això i els altres, doncs, ’nant treballant. I quan tocaven les dotze, 

llavons eren les dotze sí, llavons ja ’nàvam cap a dinar i oi!... 

 

 Un vuitanta per cent de granatxa i féiam un vi... Que mos el prenien de tot arreu. 

Molt bo, molt! I no li fem tant ara parquè és que ara vénen los d’això i mos diuen, és 

que no en volem tant de grau. No volen tant grau. [...] 

 La pampa. Sí. I el sarment també. Ho coneixíam amb lo sarment i amb la pampa 

porò amb la pampa molt se coneix. La pampa de la caranyena ere mès pelurosa. Al 

davall de la pampa, no?, com un pelet fa. I la granatxa ere mès llampanta. 
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ANNEX 2 

 

ÍNDEX DE MAPES NUMERATS INCLOSOS AL CD 
 

Atles Lingüístic del Priorat (ALPri) 

 

1. FONÈTICA 

 

1.1 Vocalisme tònic 

 

1/1 Jaure 

1/2 Néixer 

1/3 Treure 

1/4 Feix 

1/5 Madeixa 

1/6 Tractament de Ĭ i Ē tòniques llatines 

1/7 Tractament de Ĭ i Ē tòniques llatines 

en els sufixos -ĬTTU, -ĬTTA 

1/8 Tractament de Ĭ i Ē tòniques llatines 

en la desinència de 1a i 2a persones 

del plural del present d’indicatiu 

dels verbs del I i II grup 

1/9 Tractament de Ĭ i Ē tòniques llatines 

en la desinència de 1a i 2a persones 

del plural del futur 

1/10 Cresta 

1/11 Sencer 

1/12 Créixer 

1/13 Feina 

1/14 Heura 

1/15 Hereu 

1/16 Ell, ella, ells, elles 

1/17 Vocal tònica de l’imperfet 

d’indicatiu d’alguns verbs del II 

grup 

1/18 Cementiri 

1/19 Encendre, estendre 

1/20 Nét 

1/21 Tractament del diftong AI del llatí 

vulgar en els mots més, només i 

mes 

1/22 Tractament del diftong AI del llatí 

vulgar en la 1a persona del singular 

del futur 

1/23 Crosta 

1/24 Molla 

1/25 Móra 

1/26 Tou 

1/27 Jou 

1/28 Roure 

 

 

 

 

 

1/29 Participi del verb fondre 

1/30 Coa 

1/31 Quan 

 

1.2 Vocalisme àton 

 

1/32 Tractament de la /a/ i la /e/ en 

posició pretònica 

1/33 Obertura de /e/ en els segments 

inicials es-, en- 

1/34 Obertura de /e/ en contextos 

diferents a l’anterior (mapa 1/33) 

1/35 Veí, veïna 

1/36 Hereu 

1/37 Drecera 

1/38 Ferrer 

1/39 Ferradura 

1/40 Llegum 

1/41 Serradura 

1/42 Manteleta 

1/43 Mantellina 

1/44 Carretera 

1/45 Lleganya 

1/46 Pestanya 

1/47 Esguerrat 

1/48 Serrell 

1/49 Terrat 

1/50 Pollegana 

1/51 Seitó 

1/52 /a/ àtona final en síl·laba lliure 

1/53 Articulació de la vocal final del 

topònim la Torre 

1/54 Berenar 

1/55 Veritat 

1/56 Genyiva 

1/57 Argilaga 

1/58 Àlber 

1/59 Cove 

1/60 Mànec 

1/61 Rave 
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1/62 Màrfega 

1/63 Tractament de la /o/ en posició 

àtona 

1/64 Cofí 

1/65 Coixí, coixinera 

1/66 Cortina 

1/67 Cosí 

1/68 Florit 

1/69 Forquilla 

1/70 Molí 

1/71 Mosquit 

1/72 Pollí 

1/73 Ratolí 

1/74 Remolí 

1/75 Tocino 

1/76 Comuna 

1/77 Moguda 

1/78 Botifarra 

1/79 Collaret 

1/80 Masover 

1/81 Moixó 

1/82 Ressopó 

1/83 Rovell 

1/84 Rovelló 

1/85 Tamboret 

1/86 Corriola 

1/87 Dolent 

1/88 Estornell 

1/89 Rossinyol 

1/90 Sostens 

1/91 Todó 

1/92 Xorrac 

1/93 Muntanya 

1/94 Tupí 

1/95 Ferro, filferro, enterro 

1/96 Omplir 

1/97 Quartà, quartera 

1/98 Quaresma 

1/99 Tractament del diftong /ew/ en la 

2a persona del singular del futur 

del verb veure 

1/100 Estalviar 

1/101 Escalfar 

1/102 Diumenge 

 

1.3 Consonantisme 

 

1/103 Tractament de la labiodental 

fricativa sonora [v]  

1/104 Mallol 

1/105 1a persona del present d’indicatiu 

del verb voler 

1/106 Alvarca 

1/107 Almostra 

1/108 Estalvis 

1/109 Malva 

1/110 Malbé 

1/111 Sàlvia 

1/112 Dur 

1/113 Madur 

1/114 Por 

1/115 Mar 

1/116 Calamar 

1/117 Enclusa 

1/118 Esgolfa 

1/119 Sarrampió 

1/120 Sàrria, sarrió 

1/121 Mitja 

1/122 Ajuntament 

1/123 Batejos 

1/124 Dijous 

1/125 Gojos 

1/126 Brisa 

1/127 Piar 

1/128 Resina 

1/129 Pinces 

1/130 Falcilla 

1/131 Seixanta 

1/132 Boina 

1/133 Cuina 

1/134 Eina 

1/135 Feina 

1/136 Reina 

1/137 Somier 

1/138 Mangrana, mangraner 

1/139 Sagristà 

1/140 Enagües 

1/141 Arruga 

1/142 Gàbia 

1/143 Séquia 

1/144 Cinc hores 

1/145 Quant és 

1/146 Sant Antoni 

1/147 Sant Esteve 

 

1.4 Altres fenòmens fonètics 

 

1/148 Convidar 

1/149 Aglà 

1/150 Aguaitar 
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1/151 Guardar 

1/152 Nou 

1/153 Vespa, vesper 

1/154 Estisores 

1/155 Diarrea 

1/156 Idea 

1/157 Teatre 

1/158 Allioli 

1/159 Tens raó 

1/160 Llavi 

1/161 Anell 

1/162 Avellana, avellaner 

1/163 Abella 

1/164 Americana 

1/165 Àguila 

1/166 Ganivet 

1/167 Pebràs 

1/168 Pebre 

1/169 Pobre 

1/170 Fredolic 

1/171 Boira, gaire 

1/172 Forroll 

1/173 Sindicat 

1/174 Sopluig 

1/175 Soroll 

1/176 Davall 

1/177 Davant 

1/178 Davantal 

1/179 Palaia 

1/180 Pardal 

1/181 Damunt 

1/182 Rodó 

1/183 Alcalde 

1/184 Faldilla 

1/185 Frare 

1/186 Motlle 

1/187 Fonoll 

1/188 Torròs 

1/189 Restoll 

1/190 Teixó 

1/191 Ronyó, ronyonada 

1/192 Mandarina, mandariner 

1/193 Raïm 

1/194 Sabina 

1/195 Sagí 

1/196 Inflar 

1/197 Migdia 

1/198 Jota 

 

 

2. MORFOLOGIA 

 

2.1 Morfologia nominal 

 

2/1 Les anells 

2/2 L’arròs 

2/3 La fel 

2/4 Els llegums 

2/5 El mar 

2/6 Les postres 

2/7 El sarrampió 

2/8 El senyal 

2/9 Cigronera 

2/10 El gebre 

2/11 Moniatera 

2/12 Dèbila 

2/13 Difícila 

2/14 Fàcila 

2/15 Iguala 

2/16 Picanta 

2/17 Coves 

2/18 Marges 

2/19 Raves 

2/20 Verges 

2/21 Pilars  

2/22 Els Reis 

2/23 Durs  

2/24 Lligacames 

2/25 Les posts 

2/26 L’article masculí seguit de 

l’indefinit un 

2/27 Article personal 

2/28 Combinació de pronoms febles-I 

2/29 Combinació de pronoms febles-II 

2/30 Ús del pronom se com a forma de 

1a i 2a persones del plural 

2/31 Pronom en en posició proclítica 

2/32 Combinació pronominal me, te, se 

+ hi, ho 

2/33 Combinació pronominal me, te, 

mos, us + se 

2/34 Demostratiu de proximitat singular 

2/35 Demostratiu de proximitat masculí 

plural 

2/36 Demostratiu de proximitat femení 

plural 

2/37 Possessius tònics 

2/38 Dues 

2/39 Sisè 

2/40 Setè 
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2/41 Vuitè 

2/42 Preposició en 

2/43 Confusió entre les preposicions 

amb i en 

2/44 Articulació de la preposició per 

2/45 Articulació de la preposició per a 

+ infinitiu 

2/46 Conjunció causal o final perquè 

2/47 Conjunció adversativa però 

2/48 Així 

2/49 A la cama coixa (anar) 

2/50 Al braç (portar algú) 

2/51 A la sarrona (portar algú) 

2/52 A coll-i-bè (portar algú) 

2/53 A gates (anar) 

2/54 De franc 

2/55 Llavors 

2/56 Abans 

2/57 Abans d’ahir 

2/58 Vegada 

2/59 Demà passat 

2/60 L’endemà 

2/61 Manera de crida el gat 

2/62 Manera de dir a l’animal que 

s’aturi 

2/63 Manera de dir a l’animal que reculi 

2/64 Manera de dir a l’animal que giri a 

la dreta 

2/65 Manera de dir a l’animal que giri a 

l’esquerra 

 

2.2 Morfologia verbal 

 

2/66 Infinitiu verb caldre 

2/67 Infinitiu verb cabre 

2/68 Infinitiu verb saber 

2/69 Infinitiu verb defensar 

2/70 Infinitiu verb donar 

2/71 Gerundi verb caure 

2/72 Gerundi verb creure 

2/73 Gerundi verb dir 

2/74 Gerundi verb saber 

2/75 Gerundi verb ser 

2/76 Gerundi verb tenir 

2/77 Gerundi verb caure 

2/78 Gerundi verb creure 

2/79 Gerundi verb veure 

2/80 Participi verb ser 

2/81 Participi verb aparèixer 

2/82 Participi verb conèixer 

2/83 Participi verb créixer 

2/84 Participi verb merèixer 

2/85 Participi verb néixer 

2/86 Participi verb complir 

2/87 Participi verb omplir 

2/88 Participi verb obrir 

2/89 Participi verb cobrir 

2/90 Participi verb oferir 

2/91 1a persona singular present 

d’indicatiu de verbs del I grup 

2/92 Desinència de 1a persona singular 

present d’indicatiu de morir 

2/93 Desinència de 1a persona singular 

present d’indicatiu d’obrir 

2/94 Desinència de 1a persona singular 

present d’indicatiu d’omplir 

2/95 1a persona singular present 

d’indicatiu de donar 

2/96 1a persona singular present 

d’indicatiu de viure 

2/97 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de batre 

2/98 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de bullir 

2/99 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de collir 

2/100 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de dormir 

2/101 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de sentir 

2/102 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de sortir 

2/103 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de obrir 

2/104 Desinència de 2a persona singular 

present d’indicatiu de omplir 

2/105 Desinència de 2a i 3a persones 

del singular present d’indicatiu 

de morir 

2/106 Desinència de 3a persona singular 

present d’indicatiu, imperfet 

indicatiu i condicional 

2/107 Desinència de 1a i 2a persones 

del plural present d’indicatiu de 

verbs del tipus caure, creure, 

veure 

2/108 Desinència de 1a persona singular 

imperfet d’indicatiu i 

condicional 
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2/109 Desinència de 1a i 2a persones 

del plural imperfet d’indicatiu i 

condicional 

2/110 Imperfet d’indicatiu verb caure 

2/111 Imperfet d’indicatiu verb coure 

2/112 Imperfet d’indicatiu verb creure 

2/113 Imperfet d’indicatiu verb dir 

2/114 Imperfet d’indicatiu verb riure 

2/115 3a persona singular imperfet 

d’indicatiu verb beure 

2/116 3a persona singular imperfet 

d’indicatiu verb moure 

2/117 3a persona singular imperfet 

d’indicatiu verb ploure 

2/118 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: batre 

2/119 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: cabre 

2/120 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: conèixer 

2/121 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: córrer 

2/122 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: créixer 

2/123 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: néixer 

2/124 Imperfet d’indicatiu verbs II grup 

de tipus feble: prendre 

2/125 Condicional verb haver 

2/126 Condicional verb ser 

2/127 1a persona singular present de 

subjuntiu 

2/128 Desinència de 1a persona singular 

present de subjuntiu dels verbs 

cabre i saber 

2/129 Present de subjuntiu del verb 

donar 

2/130 Present de subjuntiu del verb 

bullir 

2/131 1a persona singular imperfet de 

subjuntiu 

2/132 Desinència de 1a persona singular 

imperfet de subjuntiu dels verbs 

donar i morir 

2/133 2a persona singular i 3a plural de 

l’imperfet de subjuntiu 

2/134 1a i 2a persones del plural de 

l’imperfet de subjuntiu 

2/135 Imperfet de subjuntiu del verb 

donar 

2/136 Imperfet de subjuntiu del verb 

néixer 

2/137 Imperatiu verb dir 2a persona 

2/138 Imperatiu verb estar 2a persona 

2/139 Imperatiu verb tenir 2a persona 

2/140 Imperatiu + pronom feble 

2/141 Increment incoatiu 

2/142 Desinència de 1a persona singular 

present d’indicatiu del verb anar 

2/143 Present de subjuntiu verb anar 

2/144 Desinència de 1a persona singular 

present d’indicatiu del verb fer 

2/145 Present de subjuntiu del verb fer 

2/146 Present de subjuntiu del verb 

haver 

2/147 Imperfet de subjuntiu del verb 

haver 

2/148 Condicional verb haver 

2/149 3a persona singular present 

d’indicatiu del verb ser 

2/150 2a persona singular imperfet 

d’indicatiu del verb ser 

2/151 Condicional del verb ser 

2/152 Imperfet de subjuntiu del verb ser 

2/153 2a persona singular imperfet de 

subjuntiu del verb ser 

2/154 1a persona singular present 

d’indicatiu verb  veure 

2/155 Present i imperfet de subjuntiu 

del verb veure 

 

3. SINTAXI 

 

3/1 Jo com a complement oblicu 

3/2 Concordança participi 

 

4. LÈXIC 

 

4.1 El camp i els cultius 

 

4/1 A preu fet 

4/2 Barraca 

4/3 Marge (de pedra) 

4/4 Feixa 

4/5 Aixada ampla 

4/6 Arrabassar 

4/7 Càvic 

4/8 Magall 

4/9 Xapolina 

4/10 Càntir (per traginar fems líquids) 
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4/11 Covi femater 

4/12 Aixada estreta 

4/13 Pic 

4/14 Pic de dos puntes 

4/15 Aixadó 

4/16 Aixada de fer brossa 

4/17 Càvic de dos puntes 

4/18 Aspiocs 

4/19 Ullal (de l’aixada) 

4/20 Tascó 

4/21 Tall (de l’aixada) 

4/22 Bót 

4/23 Bujol 

4/24 Post d’aplanar 

4/25 Podall llarg 

4/26 Rascle 

4/27 Tiràs 

4/28 Martell (de fer marge) 

4/29 Beard 

4/30 Estisores de podar 

4/31 Podall  

4/32 Aladre 

4/33 Surriac, surriacada 

4/34 Llop 

4/35 Rompre 

4/36 Mantornar 

4/37 Espantall 

4/38 Esclopet 

4/39 Panís 

4/40 Panolla (de panís) 

4/41 Cort (de la panolla) 

4/42 Pellofa (del blat) 

4/43 Sègol 

4/44 Manat 

4/45 Rampill 

4/46 Ramàs 

4/47 Redable 

4/48 Triança 

4/49 Porgador 

4/50 Porgar 

4/51 Pallús 

4/52 Gentilla 

4/53 Tiribec 

4/54 Albardó 

4/55 Argadells 

4/56 Bòlits 

4/57 Capçalet (del carro) 

4/58 Vara (del carro) 

4/59 Escala (del carro) 

4/60 Ralls (de la roda) 

4/61 Fre (del carro) 

4/62 Fanal (del carro) 

4/63 Vela (del carro) 

4/64 Rodera 

4/65 Llonga 

4/66 Enganxar 

4/67 Desenganxar 
 

4.2 Indústries relacionades amb l’agricultura 

 

4/68 Llicorella 

4/69 Rabassó 

4/70 Capadre 

4/71 Colgat 

4/72 Pampa 

4/73 Espollar 

4/74 Esperonar 

4/75 Espampar 

4/76 Caranyena (classe de raïm) 

4/77 Gatoll, esgatollar 

4/78 Rapa 

4/79 Esfarfalat 

4/80 Pinyol 

4/81 Espessigar 

4/82 Podall 

4/83 Tapa (d’espart) 

4/84 Cistella de vermar 

4/85 Sindicat 

4/86 Trull 

4/87 Trascolar (el vi) 

4/88 Baixos (del vi) 

4/89 Vin blanc 

4/90 Oliver bord 

4/91 Arrel 

4/92 Escorça 

4/93 Esqueixar 

4/94 Mostra 

4/95 Anar a collir olives 

4/96 Cavall (de collir olives) 

4/97 Sarpeta (de collir olives) 

4/98 Escarrar 

4/99 Porgador 

4/100 Sansa 

4/101 Paella 

4/102 Cassa 

4/103 Clotxa 

4/104 Segó 

4/105 Lliurador 

4/106 Llevat 

4/107 Pastisser 

4/108 Crostó 
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4/109 Sola (del pa) 

4/110 Pa besat 

4/111 Pa sec 

4/112 Pa redó 

4/113 Pa moreno 
 

4.3 Els vegetals 

 

4/114 Escarola 

4/115 Bitxo 

4/116 Pebrot 

4/117 Pebroter 

4/118 Tomaca, tomaquera 

4/119 Tomacó 

4/120 Espàrrec 

4/121 Esparreguera 

4/122 Cabeça (d’alls) 

4/123 Forc 

4/124 Escalunya 

4/125 Ceballot 

4/126 Xirivia 

4/127 Patata 

4/128 Albergínia 

4/129 Agzavara 

4/130 Esbarzer 

4/131 Gavarrera 

4/132 Ginesta 

4/133 Ortiga 

4/134 Angelet (flor del llicsó) 

4/135 Regalíssia 

4/136 Alfàbiga 

4/137 Timó 

4/138 Sajolida 

4/139 Poniol 

4/140 Esparnellat 

4/141 Molsa  

4/142 Xicòria 

4/143 Vímet 

4/144 Sarga 

4/145 Puro (de la boba) 

4/146 Plumero (de la canya) 

4/147 Estepa 

4/148 Viola 

4/149 Lilà 

4/150 Gladiol 

4/151 Mocosa 

4/152 Cirera de pastor 

4/153 Cirerer de pastor 

4/154 Nespro 

4/155 Nesprer 

4/156 Nesprera 

4/157 Meló 

4/158 Melonera 

4/159 Séndria, sendriera 

4/160 Tall (de síndria) 

4/161 Figa de moro 

4/162 Xumbera 

4/163 Préssec 

4/164 Presseguer 

4/165 Taronja, taronger 

4/166 Galló 

4/167 Caqui (arbre) 

4/168 Palma 

4/169 Avellana folla 

4/170 Cuc (de l’avellaner) 

4/171 Lluc 

4/172 Ametlla, ametller 

4/173 Ametlló 

4/174 Clafolla (de l’ametlla) 

4/175 Xiprer 

4/176 Bola de xiprer 

4/177 Pi roig 

4/178 Pi negre 

4/179 Pi pinyoner 

4/180 Fulla de pi 

4/181 Pinassa 

4/182 Lledó, lledoner 

4/183 Desmai 

4/184 Freixera 

4/185 Alzina 

4/186 Didal (de la gla) 

4/187 Xop 

 

4.4 Els animals domèstics 

 

4/188 Gatet 

4/189 Ànec 

4/190 Ànega, aneguet 

4/191 Pedrer 

4/192 Esperó 

4/193 Barballera (del gall) 

4/194 Ploma  

4/195 Joquer 

4/196 Ou fallat 

4/197 Aviram 

4/198 Cau 

4/199 Femer 

4/200 Canastró 

4/201 Ensumar 

4/202 Crin 
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4/203 Quadra 

4/204 Brida (del cavall) 

4/205 Domar 

4/206 Euga 

4/207 Soll 

4/208 Mamelló 

4/209 Furgar 

4/210 Freixures 

4/211 Cuixot 

4/212 Botifarra culana 

4/213 Llangonissa seca 

4/214 Renillar 

4/215 Miolar 

4/216 Bordar 

4/217 Escainar 

 

4.5 La vida pastoral 

 

4/218 Mardà 

4/219 Ricar 

4/220 Corder 

4/221 Esquilar 

4/222 Marcar (un animal) 

4/223 Arracada (de la cabra) 

4/224 Cobrir la cabra 

4/225 Excrement de cabra 

4/226 Toro 

4/227 Llet quallada 

 

4.6 Els animals vertebrats i invertebrats 

 

4/228 Brugir 

4/229 Abegot 

4/230 Mosca saballonera 

4/231 Cuïc 

4/232 Tavà 

4/233 Brumerot 

4/234 Formiga 

4/235 Cau (de formigues) 

4/236 Processionària 

4/237 Papallona 

4/238 Escorpí 

4/239 Teranyina 

4/240 Libèl·lula 

4/241 Llangost 

4/242 Marieta 

4/243 Bernat pudent 

4/244 Escarabat piloter 

4/245 Panerola 

4/246 Estisoreta 

4/247 Llémenes 

4/248 Centpeus 

4/249 Tartanya 

4/250 Sangonera 

4/251 Corcó (de la fusta) 

4/252 Llumeneta 

4/253 Plegamans 

4/254 Pastoreta 

4/255 Llimac 

4/256 Caragola 

4/257 Caragolí 

4/258 Dragó 

4/259 Sargantilla 

4/260 Llangardaix 

4/261 Gripau 

4/262 Granota 

4/263 Cullereta 

4/264 Voltor 

4/265 Òliba 

4/266 Xot 

4/267 Duc 

4/268 Oreneta 

4/269 Pitall 

4/270 Ramat (de perdius) 

4/271 Retxar 

4/272 Faisà 

4/273 Puput 

4/274 Abellerol 

4/275 Tórtora 

4/276 Colomí 

4/277 Colomar 

4/278 Cucut 

4/279 Pastorella 

4/280 Cigonya  

4/281 Cadernera 

4/282 Primavera 

4/283 Trencapinyes 

4/284 Moixó  

4/285 Pelatxo 

4/286 Faigina 

4/287 Ratapanat 

4/288 Gat cerval 

4/289 Geneta 

4/290 Senglar 

4/291 Rabosa 

4/292 Lloba 

4/293 Ós 
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4.7 El temps. Les estacions de l’any 

 

4/294 L’halo de la lluna 

4/295 Lluna vella 

4/296 Estel 

4/297 L’estel del dia 

4/298 La Via Làctea 

4/299 L’alba 

4/300 La posta de sol 

4/301 Vespre 

4/302 Ombra 

4/303 Núvol 

4/304 Ennuvolat 

4/305 Enteranyinat 

4/306 Escòrrec 

4/307 Toll 

4/308 Argila 

4/309 Xàfec 

4/310 Plovisquejar 

4/311 Tempesta 

4/312 L’arc de Sant Martí 

4/313 Aclarir-se (el temps) 

4/314 Boira 

4/315 Gel 

4/316 Aigualera 

4/317 Fredolic, fredolica 

4/318 Petar les dents 

4/319 Mà balba 

4/320 Xafogor 

4/321 Serè (vent) 

4/322 Burca (del rellotge) 

 

4.8 Noms topogràfics 

 

4/323 Ciutat  

4/324 Barri 

4/325 Aldea 

4/326 Fanal 

4/327 Abeurador 

4/328 Cim 

4/329 Sénia 

4/330 Catúfol, catúfols 

4/331 Aiguamoll 

4/332 Rec 

4/333 Llac 

4/334 Anjub 

4/335 Codolla 

 

 

 

4.9 Els oficis 

 

4/336 Masseta 

4/337 Plom 

4/338 Hormigonera 

4/339 Taladro 

4/340 Estenalles 

4/341 Mordasses 

4/342 Botavant 

4/343 Raspa 

4/344 Escaire 

4/345 Enformador 

4/346 Garlopa 

4/347 Tafatans 

4/348 Fusta corcada 

4/349 Punxó 

4/350 Encarregat 

4/351 Manobre 

 

4.10 El cos humà 

 

4/352 Esgarrapar-se 

4/353 Nineta (de l’ull) 

4/354 Aclucar els ulls 

4/355 Fer l’ullet 

4/356 Parpella 

4/357 Xiulet (instrument) 

4/358 Fer ganyes 

4/359 Fer la pipa 

4/360 Xuclar 

4/361 Bigoti 

4/362 Campaneta (úvula) 

4/363 Melic 

4/364 Fel sobreeixit 

4/365 Untar 

4/366 Tindre flato 

4/367 Bufeta (de l’orina) 

4/368 Herniat 

4/369 Aixella 

4/370 Palmell (de la mà) 

4/371 Almostra 

4/372 Nus (articulació) 

4/373 Menjar-se les ungles 

4/374 Lluna de les ungles 

4/375 Clatellot 

4/376 Glop 

4/377 Esternut, esternudar 

4/378 Escupinada 

4/379 Carcàs 

4/380 Vomitar 
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4/381 Tindre mal de cor 

4/382 Singlot 

4/383 Muscle 

4/384 Arronsar (les espatlles) 

4/385 Sofratge 

4/386 Turmell 

4/387 Puntada de peu 

4/388 Lleig 

4/389 Guenyo 

4/390 Cec 

4/391 Esquerrer 

4/392 Gep  

4/393 Muleta 

4/394 Enxarrancat 

4/395 Bony (al cap) 

4/396 Sarrampió 

4/397 Bombolla 

4/398 Coroneta 

4/399 (cabell) Moreno 

4/400 (cabell) Roig 

4/401 Cinta (del cabell) 

4/402 Plomero (pentinat) 

4/403 Quiquiriquic (pentinat) 

4/404 Cabell arrissat 

4/405 Enfonsar 

4/406 Acotxar-se 

4/407 Agitar-se 

4/408 Donar-se la mà 

4/409 Tombarella 

4/410 Agenollar-se 

4/411 Plantat 

4/412 Ensopegar 

4/413 Relliscar 

4/414 Peresa 

4/415 Avergonyit 

4/416 Aprendre 

4/417 Crossa 

4/418 Sonat 

 

4.11 La casa 

 

4/419 Torreta 

4/420 Canal 

4/421 Canalera 

4/422 Canalot 

4/423 Façana 

4/424 Mestressa 

4/425 Minyona 

4/426 Carener 

4/427 Sutja 

4/428 Netejar la fumera 

4/429 Rafal 

4/430 Clivell (a la paret) 

4/431 Galleda 

4/432 Gatonera 

4/433 Picaporta 

4/434 Trucar (a la porta) 

4/435 Biga mestra 

4/436 Cairat 

4/437 Gaiata 

4/438 Escaló 

4/439 Perxe 

4/440 Finestró 

4/441 Foc a terra 

4/442 Ventall 

4/443 Ventar el foc 

4/444 Atiar el foc 

4/445 Estella (de fusta) 

4/446 Piló (de tallar la carn) 

4/447 Flama 

4/448 Trespeus 

4/449 Molls 

4/450 Safata 

4/451 Taulell de la cuina 

4/452 Vaixella 

4/453 Cullera grossa 

4/454 Navalla 

4/455 Ampolla 

4/456 Cassó 

4/457 Escorredora 

4/458 Càntera 

4/459 Gargola 

4/460 Pitxell 

4/461 Parar la taula 

4/462 Eixugar-se 

4/463 Carn d’olla 

4/464 Escudella 

4/465 Escorregut 

4/466 Amanida 

4/467 Vinagreres 

4/468 Mà de morter 

4/469 Galeta 

4/470 Carquinyoli 

4/471 (ametlla) Garrapinyada 

4/472 Xocolata 

4/473 Orelleta (dolç) 

4/474 Golafre 

4/475 Gras 

4/476 Vàter 

4/477 Rentamans 
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4/478 Palangana 

4/479 Dormitori 

4/480 Vànua 

4/481 Somni 

4/482 Apagar el llum 

4/483 Desar (la roba a l’armari) 

4/484 Penja-robes 

4/485 Bres 

4/486 Llitet 

4/487 Bressar 

4/488 Canelobre 

4/489 Ble 

4/490 Llum de ganxo 

4/491 Escombra, escombrar 

4/492 Regar el carrer 

4/493 Drap de cuina 

4/494 Torcar la pols 

4/495 Safareig 

4/496 Escórrer 

4/497 Fer bugada 

4/498 Xotxo 

4/499 Cosidor 

4/500 Esguinzar 

4/501 Ou (de surgir) 

4/502 Post 

4/503 Guardiola 

4/504 Agarrat 

4/505 Renyar 

 

4.12 El vestit 

 

4/506 Calçons 

4/507 Mantó 

4/508 Cotilla 

4/509 Armilla 

4/510 Espardenyes 

4/511 Vestit-jaqueta 

4/512 Jersei 

4/513 Estrenyecaps 

4/514 Braçalet 

4/515 Arracada 

4/516 Estripat 

4/517 Llacet 

4/518 Cinturó 

4/519 Corretja  

4/520 Bolquers 

4/521 Nuet 

4/522 Bonic 

4/523 Bamba 

4/524 Mocador de cap 

4/525 Barret 

4/526 Visera 

4/527 Gorra de cop 

4/528 Roig 

 

4.13 La família: cicle de la vida 

 

4/529 Nuvi 

4/530 Núvia 

4/531 Nuvis 

4/532 Demanar la promesa 

4/533 Estimar-se 

4/534 Fadrí vell 

4/535 Fadrina vella 

4/536 Trencar les relacions 

4/537 Regal 

4/538 Banyut 

4/539 Estar ajuntats 

4/540 L’amistançada 

4/541 Estar embarassada 

4/542 Tindre un desig 

4/543 Parir 

4/544 Llevadora 

4/545 Bord 

4/546 Biberó 

4/547 Xupete 

4/548 Xicot 

4/549 Padrastre, madrastra 

4/550 Cosí prim 

4/551 Nínxol 

4/552 Enterramorts 

4/553 Expressió afectiva 

4/554 Vocatiu per cridar el germà, 

germana o el cosí, cosina 

4/555 Pubilla 

 

4.14 Les festes religioses 

 

4/556 Pica de l’aigua beneïda 

4/557 Pica baptismal 

4/558 Mentider 

4/559 Toc de l’àngelus 

4/560 Sant Crist 

4/561 Lo tió 

4/562 Carnestoltes 

4/563 Disfressa 

4/564 Pasqua 

4/565 Pasqua Granada 

4/566 Dia dels Difunts 

4/567 Personatges per fer por a la canalla 
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4/568 Poruc, poruga 

4/569 Últim dia de la festa major 

4/570 Domàs 

4/571 Nano 

4/572 Foguera 

 

4.15 El mar 

 

4/573 Onada 

4/574 Gavina 

4/575 Arengada 

4/576 Cinta 

4/577 Cap-sec 

4/578 Eriçó (de mar) 

 

4.16 Els jocs 

 

4/579 Joguet 

4/580 Gronxador 

4/581 Saltar a corda 

4/582 Juli 

4/583 Menar la corda 

4/584 Marro 

4/585 Baldufa 

4/586 Toc i pam 

4/587 Xarranca 

4/588 Palet  

4/589 Gallina cega 

4/590 Fona  

4/591 Bassetja 

4/592 Jugar a conillets 

4/593 Joc de l’anell 

4/594 Lo pare carabasser 

4/595 Pessic-pessiganya 

 

5. CONCLUSIONS 

 

5/1 Conclusió 1a: Els tres criteris 

 clàssics que divideixen la 

 llengua catalana en dos blocs; 

 occidental i oriental 

5/2 Conclusió 2a: Paral·lelismes de 

 morfologia nominal i verbal amb 

 el nord-occidental i el valencià 

5/3 Conclusió 2a: Paral·lelismes lèxics 

 amb el nord-occidental i el 

 valencià 

5/4 Conclusió 3a: Presència de 

 mossarabismes 

5/5 Conclusió 4a: Presència d’arabismes 

5/6 Conclusió 5a: Presència de 

 castellanismes 

5/7 Conclusió 7a: Paral·lelismes lèxics 

 amb el tortosí 

5/8 Conclusió 8a: Paral·lelismes lèxics 

 amb el pallarès 

5/9 Conclusió 10a: Criteris del lleidatà 

 proposats per Casanovas i Creus 

 i Turull 

5/10 Conclusió 11a: Divisió de la 

 comarca en zones diferenciades 

 segons algunes isoglosses 

 concretes 

5/11 Conclusió 11a: Zona nord-oest 

 com  a frontera lingüística. 

 Nivell  fonètic i morfològic 

5/12 Conclusió 11a: Zona nord-oest 

 com a frontera lingüística. Nivell 

 lèxic 

5/13 Conclusió 11a: Zona nord-est com 

 a frontera lingüística 

5/14 Conclusió 12a: Isoglosses 

 horitzontals i vericals que 

 divideixen el Priorat en dues 

 parts i no coincideixen amb les 

 diòcesis (1) 

5/15 Conclusió 12a: Isoglosses 

 horitzontals i vericals que 

 divideixen el Priorat en dues 

 parts i no coincideixen amb les 

 diòcesis (2) 

5/16 Conclusió 13a: Formes autòctones 

 desplaçades per variants més 

 prestigioses 
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ANNEX 3 

 

INSTRUCCIONS PER AL MANEIG DEL CD 

 
  El CD que acompanya aquesta tesi conté dues carpetes. La primera, amb el nom 

“ALPri”, conté l’Atles lingüístic del Priorat; la segona, que duu el nom “6. Antologia de 

textos”, inclou els àudios dels textos, transcrits ortogràficament i fonèticament, del 

capítol 6 d’aquest estudi. Aquests arxius sonors duen l’extensió “.wav” i es poden obrir 

des de diferents programes de reproducció.  

 Per poder visualitzar els mapes de l’atles, cal obrir la carpeta “ALPri” i buscar 

l’arxiu “Navegador_Atles”. Aquest arxiu “.htm”, que pot obrir-se amb qualsevol 

navegador, conté un índex de les entrades cartografiades, ordenades igual que els 

diferents capítols d’aquesta tesi (aquest mateix índex es pot consultar en l’Annex 2). Un 

cop s’ha obert l’arxiu “Navegador_Atles”, clicant sobre de qualsevol dels noms que 

apareixen subratllats i de color blau (p.ex. 1. Fonètica) podrem navegar per els diferents 

apartats de l’índex. Quan ens apareix a la pantalla la llista de mapes (p.ex. de l’apartat 

1.1 Vocalisme tònic) només cal clicar damunt del mapa corresponent per visualitzar-lo. 

Una vegada obert, per tornar enrere, només cal clicar la pestanya del navegador que 

permet anar a la pàgina anterior. Així, si es va clicant aquesta pestanya, es tornarà a la 

pàgina principal de l’índex de l’atles. Una vegada el mapa s’ha obert, el seu nom queda 

a la llista de color morat, d’aquesta manera es poden distingir aquells mapes que ja s’ha 

consultat dels que encara queda per mirar. 

 En el cas que hi hagués algun problema a l’hora d’obrir l’arxiu 

“Navegador_Atles”, també es poden visualitzar els mapes des dels arxius corresponents, 

que duen l’extensió “.jpg” i que es poden obrir amb la majoria de programes de 

visualització d’imatges. Tots els mapes es troben dins de la carpeta “ALPri”, ordenats 

en diferents subcarpetes que corresponen als diferents apartats de l’índex de l’Annex 2. 
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