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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest treball, volem fer un estudi sobre la variació lingüística que creiem que hi 

ha a la parla dels habitants de Calaf. En aquest poble, els calafins i les calafines 

utilitzen el dialecte central del català, ja que és el que trobem en general a tota la 

província de Barcelona i les fonts bibliogràfiques així ho corroboren. Tanmateix, 

creiem que hi ha algunes característiques del dialecte nord-occidental del català 

presents a la parla d’aquest poble. Per aquest motiu, en aquest treball estudiarem 

aquestes característiques per tal d’intentar explicar la variació lingüística que pensem 

que existeix a Calaf. 

 

A tall d’introducció sobre la població de l’estudi, podem dir que Calaf és un poble 

que es troba al nord-est de la comarca de l’Anoia. La població pertany a la província 

de Barcelona, però es troba a la zona fronterera amb la província de Lleida. L’any 

2009, Calaf comptava amb una població de 3.630 habitants, segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (2009). El poble es considera el major nucli de població 

de la zona i la resta de pobles del voltant hi mantenen diferents tipus de relacions, 

com ara sanitàries, comercials o educatives.   

 

1.1.  Motivacions 

El primer motiu pel qual he tingut interès a realitzar aquest treball és per la meva 

procedència. El fet d’haver nascut a la vila de Calaf ha fet que hagi crescut amb una 

manera de parlar característica de la zona que és ben natural per a mi. No obstant 

això, un cop vaig venir a estudiar a Barcelona, els companys de la universitat em van 

comentar que, segons el seu parer, utilitzava el dialecte central del català però amb 

algunes característiques diferents. Doncs bé, amb aquest treball pretenc analitzar 

aquestes característiques de la parla de Calaf que no formen part del català central i 

intentar relacionar-les amb el dialecte nord-occidental, dialecte al qual suposem que 

corresponen. 

 

El segon motiu que m’ha portat a estudiar aquest fenomen és els meus estudis. Sóc 

una estudiant de doble llicenciatura en Traducció i Interpretació i en Lingüística. Per 

això, com que hem de realitzar el Treball Acadèmic dins el marc de la llicenciatura 
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en Traducció i Interpretació, vaig decidir escollir fer un treball sobre Lingüística per 

tal de poder aplicar-hi els coneixements que he anat adquirint al llarg dels altres 

estudis. 

 

El tercer i últim motiu és que creiem que no s’han realitzat massa estudis relacionats 

amb la parla de les poblacions properes a les zones frontereres dels dialectes del 

català. Per tant, volem ajudar a caracteritzar millor alguns aspectes generals de la 

parla de zones de transició entre dos dialectes i a intentar obtenir més dades que 

puguin servir per a futurs estudis sobre el tema. 

 

1.2. Hipòtesis 

La primera hipòtesi que ens hem plantejat en el nostre treball, i la més important de 

totes, és demostrar que, tot i que Calaf és una població on està present el dialecte 

central del català, la seva parla compta amb algunes característiques del dialecte 

nord-occidental. Aquestes característiques, si bé no són gaire remarcables, resulten 

un tret distintiu de la parla d’aquest poble.  

 

La nostra segona hipòtesi és que l’edat dels informants, dels quals extraurem les 

dades per al nostre treball, influirà en els resultats que obtinguem. Creiem que els 

informants més joves tendiran a optar per solucions més properes al català central, 

mentre que els informants de més edat utilitzaran algunes opcions pròpies del català 

nord-occidental. 

 

La nostra tercera hipòtesi és que el lloc de residència dels informants, en cas que 

sigui diferent del de naixement, pot influir en els resultats. La nostra intenció és que 

tots els nostres informants hagin nascut a Calaf i hi hagin viscut la major part del 

temps, però si algun informant ha residit en un altre lloc durant una temporada, 

pensem que aquest fet pot influir en les dades que obtinguem. A més a més, si aquest 

indret on l’informant hagi residit, a més a més de Calaf, forma part de la província de 

Lleida, llavors pensem que sí hi haurà més variació respecte al dialecte central del 

català que no pas amb els altres informants. 

 



          ESTUDI DE LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA A LA PARLA DE CALAF 

   Susana Pagán Sánchez 

__________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

 

La nostra quarta hipòtesi és que el nivell de coneixements de català pot influir en els 

resultats del nostre treball. Creiem que si un informant ha estat escolaritzat en català, 

té més coneixements dels dialectes d’aquesta llengua. Per tant, suposem que aquest 

informant sap distingir bé entre el català central i el nord-occidental i, doncs, 

proporcionarà respostes corresponents al català central, ja que és el que s’utilitza a la 

resta de la comarca, malgrat que normalment utilitzi formes pròpies del català nord-

occidental. 

 

Per últim, la nostra cinquena hipòtesi és que la procedència del pare o de la mare de 

l’informant, si és diferent de Calaf, pot influir en la parla d’aquest últim. Pot ocórrer 

que, per exemple, un dels dos progenitors de l’informant parli la varietat nord-

occidental del català i que, per tant, l’informant n’hagi adoptat alguns trets sense 

adonar-se’n. Per tant, creiem interessant estudiar aquest aspecte per veure si en 

trobem algun cas i influeix en les dades que obtinguem. 

 

 

2. OBJECTIUS  

 

Tal com sempre passa en els estudis de variació lingüística, hi ha molts objectius que 

es presenten abans i durant l’elaboració d’un treball. El present treball ens proposa 

una sèrie d’objectius que analitzarem en detall en aquesta secció.  

 

El nostre primer objectiu és plantejar aquest estudi amb el màxim de cura possible. 

Som conscients que una bona planificació d’un estudi de variació és crucial per tal 

que els resultats siguin pertinents i el més ajustats possible a la realitat. Per tant, 

abans de començar a extreure les nostres pròpies dades, volem pensar detalladament 

com ho farem i quines dades volem analitzar. 

 

El nostre segon objectiu és intentar descriure la situació actual de la parla de Calaf. 

Volem intentar oferir dades que puguin ajudar a entendre millor el fenomen 

mitjançant el nostre treball i també intentar fer més clara la separació dels dialectes 

nord-occidental i central del català. 
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El nostre tercer objectiu és aplicar bé la metodologia que s’utilitza en els estudis de 

variació lingüística. Volem documentar-nos bé sobre els mètodes que existeixen per 

a aquest tipus d’estudi i, a partir d’aquest punt, escollir el que ens pugui ser més 

beneficiós i aplicar-lo.  

 

El nostre quart objectiu és realitzar una recerca exhaustiva sobre els treballs que han 

estudiat les zones frontereres del català central amb el català nord-occidental. 

Pretenem veure si en algun d’ells s’han recollit dades sobre la població de Calaf per 

tal d’elaborar el marc teòric del nostre treball i veure si, després d’obtenir les dades 

que necessitem dels informants, les podem contrastar amb les d’altres treballs. 

 

El nostre cinquè objectiu és, un cop haguem obtingut les dades, saber trobar la millor 

manera d’analitzar-les. Caldrà establir la millor manera per quantificar-les i també la 

millor manera per poder-les analitzar d’acord amb les hipòtesis plantejades. 

D’aquesta manera, volem trobar la manera de treure el màxim profit de les nostres 

dades. 

 

Finalment, el nostre sisè objectiu, i el més important de tots, és demostrar les 

hipòtesis que hem plantejat anteriorment. Per mitjà de les dades empíriques que 

pretenem obtenir dels informants, volem demostrar les impressions que tenen molts 

calafins i calafines, que es resumeixen en què el dialecte que parlen és el central però 

amb algunes característiques diferents.  

 

 

3. MARC TEÒRIC  
 

3.1.  Variació interdialectal 

Catalunya és una comunitat autònoma amb una gran varietat de dialectes de la seva 

llengua. A mode de recordatori, oferim la classificació dels dialectes del català de 

Veny (1986: 36), que segueix vigent avui dia: 
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DIALECTES DEL CATALÀ 

CATALÀ ORIENTAL CATALÀ OCCIDENTAL 

 

Rossellonès 

o català 

septentrional 

 

 

Central 

 

Balear 

 

Alguerès 

 

Nord-

occidental 

 

 

Valencià 

FIGURA 1 Classificació dels dialectes del català 

 

Tal com es pot observar, el català se separa en dos grans blocs dialectals: l’oriental i 

l’occidental. Els dos dialectes que tractarem en aquest treball, el català central i el 

català nord-occidental, se situen en dos blocs dialectals diferents i, més en concret, 

en el català oriental i el català occidental, respectivament. 

 

En dialectologia, la separació dels dialectes tradicionalment s’ha efectuat per mitjà 

d’una isoglossa, que és una línia imaginària que limita la presència o l’absència 

d’un tret lingüístic en concret i que separa dos blocs dialectals. Com que el punt que 

ens ocupa més és el pas de la isoglossa per la comarca de l’Anoia, hem reproduït 

una imatge (Alegre, 1991: 64) on s’especifica clarament el pas de la isoglossa que 

separa el català central del nord-occidental: 

 

  

FIGURA 2 Pas de la isoglossa que separa el dialecte central del nord-occidental a la comarca de 

l’Anoia 

 

Podem veure que el dialecte central del català, representat a la part dreta de la 

isoglossa, s’utilitza a gairebé tota la comarca de l’Anoia. Tanmateix, la part nord-
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oest de la comarca ja s’inclou en el bloc nord-occidental del català. A més a més, si 

ens fixem en la imatge, podem veure que també hi apareix Calaf i que està 

classificat com a població on es parla el dialecte central. 

 

3.2.  Variables dependents 

En el marc de la variació i el canvi lingüístic, una variable dependent és “la dada 

lingüística per excel·lència” (Turell, 1997: 57). Per tant, podríem dir que la variable 

dependent és la informació lingüística que s’estudia en un treball. Per això, en 

aquesta secció, explicarem totes les variables dependents que pretenem estudiar en el 

present treball, tot donant-ne informació sobre l’estat de la qüestió que trobem en 

obres d’altres autors. 

 

Abans de començar amb la descripció de les nostres variables dependents, creiem 

important remarcar que la variació lingüística pot tenir lloc en qualsevol de les 

diferents branques de la lingüística: la fonologia, la sintaxi, la morfologia i el lèxic. 

Com que volem saber fins a quin punt la parla de Calaf se separa del dialecte central 

del català i s’apropa al dialecte nord-occidental, hem optat per estudiar la parla del 

municipi a partir dels dos nivells lingüístics en què creiem que hi ha variació a la 

població: el fònic i el morfològic. Pensem que a Calaf es presenta variació en 

aquests dos nivells i creiem que l’anàlisi de dades relatives a la variació fònica i 

morfològica és suficient per al nostre estudi. 

 

Així doncs, comencem amb la descripció de les variables dependents del nostre 

estudi. En relació amb la variació fònica del català, l’estudi més exhaustiu i recent 

sobre la pronunciació dels sons vocàlics i consonàntics a tot Catalunya pertany a 

Recasens (1996). L’autor detalla la pronunciació de tots els sons en detall però, per al 

nostre estudi, només ens han interessat uns quants sons en concret. A continuació, 

exposarem les conclusions que Recasens extreu sobre la pronunciació d’aquests sons 

per tal de veure després, a partir de les nostres dades, dins de quin dialecte podríem 

classificar les nostres dades. 

 

Primer, analitzarem alguns sons vocàlics en què ens hem decidit concentrar en el 

nostre treball. Aquests sons, en concret, són la vocal mitjana anterior e i de la vocal 
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mitjana posterior o, ja que tenim la sensació que aquestes són les vocals en les quals 

hi ha més variació a Calaf respecte al dialecte central del català. 

 

En primer lloc, analitzem el que els entesos han remarcat sobre la vocal mitjana 

anterior. Un apunt que fa Recasens (1996: 89) sobre la pronunciació dels acabaments 

en –ell, -ella i –eig és que al poble d’Alcover, a l’Alt Camp, la variable // es realitza 

amb la variant [], tal com també creiem que succeeix a Calaf. D’altra banda, 

Recasens explica, en una altra secció (1996: 84-85), que hi ha certs contextos 

tancadors en què la variable // es realitza amb la variant []. En concret, l’autor 

tracta les seqüències eix, -ell(a) i -eig i exposa que, en tots aquests casos, la variable 

// es realitza amb la variant [] perquè, a continuació, trobem els sons [], [] i [t]. 

En el nostre treball, estudiarem també la terminació –eja i, encara que Recasens no 

l’analitza específicament, sí que explica que el so [] també resulta un context 

tancador. Així doncs, podem dir que aquest context tancador també s’aplica a les 

paraules acabades en –eja i que, per tant, amb aquest acabament, la variable // es 

realitza amb la variant []. 

 

En segon lloc, analitzem les dades que proposen alguns autors sobre la variació de la 

vocal mitjana posterior en alguns dialectes del català. Recasens (1996: 133) explica 

que, davant del so [], la variable // ha esdevingut [] en algunes poblacions 

frontereres a la isoglossa que separa el català central del nord-occidental, tal com ho 

és Calaf. Els exemples que cita l’autor contenen la seqüència ou en tots els contextos 

possibles (a principi, a meitat i a final de paraula), tal com s’estudiarà també en el 

nostre treball.  

 

Pel que fa a les realitzacions consonàntiques, Recasens (1996: 258) explica que la 

seqüència [] intervocàlica sovint pateix una assimilació del lloc d’articulació 

palatal i molts cops esdevé [] o [] a les regions del català nord-occidental. 

Tanmateix, l’autor reconeix que aquest procés cada cop té més vigència a les 

comarques properes a la zona nord-occidental com, per exemple, l’Anoia. Julià 
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(2005: 213) explica que, en català nord-occidental, es produeix una palatalització en 

[] del grup in medial i ho compara amb el català central, on aquest fenomen no té 

lloc. 

 

D’altra banda, respecte a l’africació en català, Recasens (1996: 283) afirma que la 

realització [] de la variable // és la pròpia del català central. No obstant això, apunta 

que, a les comarques properes al català nord-occidental, la realització africada [] 

també és la més comuna. Julià (2005: 213) explica que el procés d’africació de 

consonants prepalatals en posició inicial i postconsonàntica té lloc al dialecte nord-

occidental i no es dóna en el català central.  

 

Un cop tractada la informació que s’ha obtingut sobre alguns aspectes de variació 

fònica en català, passem a tractar la variació morfològica en què ens hem decidit 

concentrar. El primer punt que intentarem estudiar és la variació dels pronoms febles 

en situació postverbal, és a dir, en enclisi. La Gramàtica del català contemporani 

(Solà, 2002: 576) explica que, a la parla de la zona de Tarragona i al llarg de tota la 

zona que compren el dialecte nord-occidental, s’elideix la –r de l’infinitiu i que, per 

consegüent, s’adopten les formes reduïdes dels pronoms. No obstant això, més 

endavant s’admet que a la major part de Catalunya on no es pronuncia la –r final dels 

infinitius també s’adopten aquestes formes reduïdes. En el nostre treball, hem decidit 

tractar els casos com ara buscà’l, trucà’ls, pregunta-ho i confessà’ns, una tipologia 

de casos que també es menciona a l’obra que hem consultat i que hem citat 

prèviament.     

 

Tot seguit, en el nostre treball hem volgut tractar algunes característiques que 

pensem que estan presents a la parla de Calaf. Més concretament, hem volgut tractar 

la terminació en [] de la primera persona del singular del present d’indicatiu dels 

verbs anar, fer i haver, que típicament es pronuncien amb la terminació [] i [] en 

el cas del verb haver. Al respecte, Recasens (1996: 288) explica que, a moltes àrees 

dels dialectes nord-occidental i central del català, s’ha simplificat el so africat pel so 
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[] en algunes formes verbals com ara vaig i faig, que són les que precisament 

estudiarem, a més a més de la forma verbal he. 

 

També trobem dues formes verbals que varien pel que fa a la seva pronunciació: la 

primera i la segona persona del plural del present d’indicatiu del verb auxiliar haver. 

Segons Veny (1982: 24), la variable // a les formes verbals hem i heu es realitza 

amb la variant [] al dialecte nord-occidental mentre que, al dialecte central, la 

variant utilitzada és []. Així doncs, la variant típica de la variable //  al domini del 

català central en aquests casos és [], però a Calaf creiem que la variant utilitzada del 

so és [].  

 

En conclusió, podem afirmar que, després de buscar informació sobre els fenòmens 

que hem decidit estudiar, hem observat que alguns autors aporten dades i afirmen la 

majoria de les nostres intuïcions.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A continuació, explicarem el procés que se seguirà durant el nostre treball per tal 

d’obtenir les dades que ens interessen. Primer, procedirem a elaborar un qüestionari 

sociolingüístic que constarà de tres parts, que més endavant explicarem en detall. 

Llavors, entregarem aquest qüestionari als informants i els demanarem que 

responguin al que se’ls demana. El procediment d’extracció de dades serà 

mitjançant la transcripció directa de l’enquestador i, posteriorment, si queda algun 

dubte sobre alguna resposta, es podrà consultar un document sonor procedent de la 

gravació digital que realitzarem durant el transcurs de l’entrevista. Finalment, 

analitzarem els resultats i els compararem mitjançant gràfics i, per últim, 

contrastarem els resultats amb els hem trobat en anteriors estudis semblants i hem 

comentat a la secció anterior. 

 

4.1.  El qüestionari 

En els estudis de variació lingüística, hi ha molts mètodes que es poden escollir per 

a l’extracció de dades d’informants. Per això, cal explicar que, per al nostre estudi 
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de la variació lingüística a la parla de Calaf, hem decidit utilitzar una enquesta 

sociolingüística. Segons Pradilla (1998: 215), en aquest grup s’engloben els 

qüestionaris, que és el mètode que utilitzarem per al nostre treball.  

 

El qüestionari que utilitzarem per a la recollida de dades sobre la variació 

lingüística que tractem consta de vàries parts. La primera d’elles consisteix en dir el 

nom dels objectes que els informants veuran en forma de dibuix i de fotografia. 

Hem decidit fer-ho a partir d’aquest mètode per tal que l’informant no es vegi 

condicionat per res i digui el nom del que vegi tal com ho diria normalment. 

Aquesta part és un exemple de mètode indirecte (Veny, 1986: 82). Aquest mètode 

compta amb diversos tipus de preguntes i, entre elles, hi ha una pregunta on s’inclou 

una sèrie de dibuixos i de fotografies que, a vegades, pot comptar amb ajudes 

escrites per tal de facilitar la identificació de la imatge. Aquesta primera part del 

qüestionari ens servirà per a la recollida de dades de caire fònic. 

 

La segona part consisteix en vàries oracions amb buits que els informants hauran de 

completar amb una paraula. Una altra vegada, l’objectiu d’aquesta part és que 

l’informant endevini una paraula gràcies al context que se li ofereix i, d’aquesta 

manera, quan llegeixi l’oració, obtindrem la paraula que busquem amb la 

pronunciació normal del parlant. Aquesta part és, un altre cop, un exemple de 

mètode indirecte (Veny, 1986: 81).  Aquest mètode compta amb una pregunta que 

consisteix en frases inacabades on cal completar buits, tal com ho hem preparat al 

nostre qüestionari. Aquesta segona part del qüestionari ens ajudarà a obtenir dades 

fòniques i morfològiques dels nostres informants. 

 

La tercera part del qüestionari consta de vàries oracions en castellà que l’informant 

haurà de traduir al català. A les quatre primeres oracions hem utilitzat exemples de 

pronoms febles que només es poden utilitzar en posició postverbal. A les següents 

dues oracions, hem utilitzat la primera i la segona persona del plural del present 

d’indicatiu del verb haver en castellà per tal d’aconseguir-ne la traducció al català. 

Finalment, les tres darreres oracions compten amb ocurrències de la primera 

persona del present d’indicatiu dels verbs haver, anar i fer en castellà per tal 
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d’aconseguir-ne la traducció al català. Aquesta part del qüestionari segueix el 

mètode directe (Veny, 1986: 81), que es caracteritza per fer que l’informant 

tradueixi un mot o una oració d’una llengua a una altra, i ens servirà per obtenir 

dades morfològiques. 

 

4.2.  Mostra d’informants 

A continuació, presentem un breu resum de la mostra d’informants que hem utilitzat 

en el nostre estudi. Per veure informació més concreta de cada informant, trobareu 

les respostes a tots els qüestionaris a l’apartat 8.3.3. dels Annexos.  

 

Abans que res, cal explicar que s’han establert quatre franges d’edat: de 15 a 30 

anys, de 31 a 45 anys, de 46 a 65 anys i de 66 a 85 anys. Cada franja d’edat compta 

amb dos informants de sexe diferent i, per tant, al final tenim vuit informants. 

Creiem que, tenint en compte la població de Calaf, les dades de vuit informants 

procedents de diverses franges d’edat poden resultar representatives de la parla de 

Calaf. Volem remarcar que la selecció d’aquests informants ha estat aleatòria i que 

només hem tingut en compte l’edat, el sexe i el lloc de residència a l’hora d’elegir-

los. Tot seguit els presentem, a grans trets, ordenats per la seva edat: 

 

INFORMANT 1: Dona de 21 anys, cuidadora en una residència de gent 

discapacitada, escolaritzada en català. 

INFORMANT 2: Home de 24 anys, torner - fresador, escolaritzat en català. 

INFORMANT 3: Dona de 36 anys, venedora, escolaritzada en català. 

INFORMANT 4: Home de 38 anys, enginyer tècnic, escolaritzat en català. 

INFORMANT 5: Dona de 60 anys, mestressa de casa, escolaritzada en castellà. 

INFORMANT 6: Home de 62 anys, mecànic, escolaritzat en castellà. 

INFORMANT 7: Dona de 77 anys, mestressa de casa, escolaritzada en castellà. 

INFORMANT 8: Home de 77 anys, pensionista, escolaritzat en castellà. 

 

4.3. Variables independents 

Abans hem tractat les variables dependents del treball i ara farem el mateix però amb 

les independents. Les variables independents, per als estudiosos de la variació i el 

canvi lingüístic, són “els factors i contextos de diversos tipus amb els quals es 
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correlaciona la variable dependent per poder establir el marc favorable o 

desfavorable d’aplicació d’una determinada regla variable, o de realització d’una 

determinada variant” (Turell, 1997: 57). Per tant, podem dir que una variable 

independent és un factor extralingüístic que pot influir en els resultats d’un estudi de 

variació.  

 

Volem destacar que hem tractat les variables independents a l’apartat relacionat amb 

la metodologia, i no pas en el marc teòric juntament amb les variables dependents, 

perquè són un punt molt important en el nostre qüestionari i també perquè cal que les 

variables dependents es presentin el més abans possible. Així doncs, en aquesta 

secció, explicarem totes les variables independents que hem decidit controlar en el 

nostre treball i que creiem que poden ser importants per a l’anàlisi de les dades que 

obtinguem dels informants. 

 

La primera variable independent que hem cregut convenient controlar ha estat la 

procedència de l’informant i dels seus progenitors i el seu lloc de residència. Cal 

destacar que s’ha intentat, en tot moment, seleccionar informants que hagin nascut a 

Calaf i que hagin passat el màxim de temps possible en aquesta població. Després de 

realitzar els qüestionaris, veiem que tots els nostres informants han nascut a Calaf i hi 

han viscut durant tota la vida amb l’excepció de l’informant 8, que va néixer a Sant 

Pere Sallavinera (població molt propera a Calaf) però que es va traslladar a Calaf a 

l’edat de 7 anys. Pel que fa als progenitors dels vuit informants, gairebé tots han 

nascut a Calaf a excepció d’alguns que han nascut en poblacions de la província de 

Lleida o bé en d’altres comunitats autònomes. Cal afegir que la majoria dels 

informants té almenys un dels dos pares que ha nascut a Calaf o a les rodalies. 

 

La segona variable independent que hem controlat ha estat l’edat dels informants. 

Aquesta decisió es justifica perquè volem que l’edat dels parlants sigui heterogènia 

per tal que, d’aquesta manera, puguem observar els possibles canvis que hi hagi 

pogut haver en la parla dels habitants de Calaf al llarg dels anys.  
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La tercera variable independent que hem controlat ha estat el sexe dels informants. 

De cadascuna de les franges d’edat que acabem de mencionar, se n’han seleccionat 

dos informants: un home i una dona en cada cas. Això es deu al fet que, segons 

moltes obres que tracten la variació lingüística, es recomana escollir dos informants 

de diferent sexe. Per exemple, a Veny (1986) es recomana aquesta diferenciació 

perquè, a vegades, s’han descobert diferències articulatòries o lèxiques entre els dos 

sexes. Per tant, així ho farem amb el nostre treball per si finalment trobéssim alguna 

diferència d’aquest tipus. 

 

La quarta variable independent que hem controlat ha estat el nivell d’instrucció dels 

informants. Hem vist que tots els informants tenen estudis mínims i que la meitat 

d’ells compten amb estudis postobligatoris. Aquesta variable ens pot servir per 

saber el domini de la llengua que tenen. 

 

La cinquena variable independent que hem controlat ha estat el nivell de llengua 

catalana de cadascun dels informants i l’ús que en fan. Hem vist que la meitat dels 

informants han estat escolaritzats en català i, per tant, suposem que compten amb un 

coneixement, almenys mínim, de la norma lingüística d’aquesta llengua. Aquest fet 

pot ser molt important per al nostre treball, ja que el coneixement de la norma 

lingüística del català pot fer variar les respostes que els informants ens proporcionin 

al nostre qüestionari. Cal afegir que cap dels informants no ha estudiat mai per 

obtenir un certificat de català. Pel que fa al seu ús del català, tots els informants 

parlen el català a casa.  

 

La sisena i última variable independent que hem controlat ha estat la professió de 

l’informant. Aquesta variable se sol controlar en els estudis de variació lingüística i, 

tot i que creiem que no influirà massa en els resultats del nostre treball, hem decidit 

controlar-la. 

 

Així doncs, podem afirmar que les variables independents que poden condicionar 

més el nostre estudi són l’edat, la procedència i el nivell de català dels informants. 
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En menor mesura, creiem que el nivell d’instrucció, el sexe i la professió dels 

informants pot influir en els nostres resultats. 

 

 

5. RESULTATS  

 

En aquest apartat, comentarem els resultats que hem obtingut de tots els qüestionaris 

que hem realitzat. Al llarg de tot aquest apartat, farem remissions a alguns gràfics, 

que es troben a l’apartat 8.2 dels Annexos. 

 

5.1.  Variació fònica 

En primer lloc, tractarem la variació que trobem en la variable // en posició tònica. 

Més en concret, creiem que, a Calaf, aquesta variació es troba a les seqüències -

ell(a), -eig, -eja i -eix.  

 

Pel que fa a la seqüència –ell(a), vam reunir sis elements per tal de comprovar la 

nostra hipòtesi: les paraules cabells, vermell, consells, abella, cella i orella. En català 

central
1
, tots els sons que hem marcat en negreta es realitzen amb la variant [] i 

creiem que, a Calaf, es realitzen com en el dialecte nord-occidental, és a dir, amb la 

variant []. Hem representat les dades obtingudes en el gràfic 1 per tal de poder 

observar els resultats d’una forma més clara i visual. Tal com podem veure, totes les 

realitzacions de la seqüència han estat amb la variant [].  

 

Si passem a la seqüència –eig, podem dir que havíem recollit tres casos en el nostre 

qüestionari on aparegués, que són passeig, mareig i bateig. En català central, tots els 

sons que hem marcat en negreta es realitzen amb la variant [] i creiem que, a Calaf, 

es realitzen com en el dialecte nord-occidental, és a dir, amb la variant []. Una altra 

vegada, hem representat les dades en el gràfic 2. Podem observar que totes les 

                                                 
1
 Tota la informació que hem extret sobre les realitzacions fonètiques dels sons en negreta en cadascun  

dels dialectes, que tractarem al llarg d’aquest capítol del nostre treball, prové d’Alcover (1862-

1932). 
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realitzacions de la seqüència són [], però que hi ha hagut una realització amb la 

variant [] a la paraula mareig.  

 

Pel que fa a la seqüència –eja, els casos que vam escollir per al qüestionari són 

enveja (com a verb), neteja i mareja (com a verb). En català central, tots els sons que 

hem marcat en negreta es realitzen amb la variant [] i creiem que, a Calaf, es 

realitzen com en el dialecte nord-occidental, és a dir, amb la variant []. Si observem 

el gràfic 3, podem veure que tots els informants han realitzat la seqüència amb la 

variant []. 

 

Quant a la seqüència -eix, vam reunir els casos aparèixer, merèixer i conèixer per a 

les ocurrències de la seqüència dins de la paraula i els casos serveix, tradueix i 

menteix per a les ocurrències de la seqüència a final de paraula. En català central, 

totes les vocals que hem marcat en negreta es realitzen amb la variant [] i creiem 

que, a Calaf, es realitzen com en el dialecte nord-occidental, és a dir, amb la variant 

[]. Amb el gràfic 4 podem veure que tots els informants han realitzat la seqüència 

amb la variant [] excepte en una ocasió, on un informant ha utilitzat la variant [] a 

la paraula merèixer. 

 

Després d’haver vist tots els resultats concrets que hem obtingut de la vocal mitjana 

anterior, podem analitzar altres gràfics per veure els resultats generals. Al gràfic 11 

podem veure que han estat els informants de la franja d’edat més elevada els que han 

utilitzat la variant []. Si observem el gràfic 18, podem veure que, en les seqüències 

que hem tractat al qüestionari, gairebé tots els cops s’ha realitzat la variant [], que, 

com ja hem dit, és la que s’utilitza en el català nord-occidental en tots aquests 

contextos. 

 

En segon lloc, tractarem la variació que trobem en la variable // en posició tònica a 

l’inici, a la meitat i al final de paraula. La realització d’aquesta variable que creiem 

que varia a Calaf i que, per tant, hem analitzat, és la seqüència ou. Hem recollit 
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diversos casos d’aquesta seqüència en funció de la seva posició dins de la paraula. 

Per a la posició inicial de la seqüència, vam utilitzar les paraules ou i ouera; per a la 

posició de la seqüència a meitat de la paraula, les paraules que vam escollir van ser 

dijous i moure; finalment, per a la posició final de la seqüència, vam utilitzar les 

paraules plou i cou.  

 

Respecte a les realitzacions dels sons en negreta en cada dialecte, veiem que hi ha 

molta variació. Per exemple, les paraules dijous, moure i plou es realitzen amb la 

variant [] en tots els dialectes del català. D’altra banda, la paraula ouera es realitza 

amb la variant [] en el dialecte central, mentre que en el nord-occidental, la 

realització de la variant és []. Finalment, a les paraules ou i cou podem observar 

que, a la major part de territori on es parla el dialecte nord-occidental, la realització 

de la variant que tractem és [], tal com passa amb el dialecte central. Tanmateix, 

hem pogut observar que, a moltes poblacions on es parla el dialecte nord-occidental 

del català, la realització de la variant és [].  

 

Si passem a les dades obtingudes en el nostre estudi i, doncs, observem el gràfic 5, 

podem veure que hem obtingut resultats variats. Pel que fa a la seqüència ou en 

posició inicial de paraula, a la paraula ou hem obtingut més realitzacions de la 

variant [] que no pas de la variant [] (pròpia del català central), mentre que a la 

paraula ouera, s’ha utilitzat més la variant [] que no pas la variant [], que és la que 

se sol utilitzar en el dialecte central del català en relació amb aquesta paraula. Pel que 

fa a la seqüència ou a meitat de paraula, hem obtingut més realitzacions de la variant 

[] que no pas de la variant [], mentre que a final de paraula, hem obtingut el mateix 

nombre de realitzacions de les variants [] i []. 

 

Passem ara a analitzar els gràfics més generals. Si observem el gràfic 12, les dades 

ens demostren que hi ha varietat respecte a les franges d’edat que fan realitzacions de 

la seqüència pròpies del català central. La franja d’edat que ha fet més realitzacions 

pròpies del català central ha estat la que comprèn els informants d’entre 66 i 85 anys. 
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Per contra, els informants amb edats compreses entre els 46 i els 65 anys són els que 

han utilitzat realitzacions més pròpies del català nord-occidental.  

 

En tercer lloc, tractarem un procés de palatalització que té lloc a la variable // en 

posició intervocàlica. Per avaluar-ho, hem inclòs les següents paraules al nostre 

qüestionari: cuina, feina, reina.  En català central, tots els sons que hem marcat amb 

negreta es realitzen amb la variant [], mentre que en català nord-occidental es 

realitzen amb la variant []. 

 

Si observem el gràfic 6, podem veure que, a Calaf, hi ha una utilització bastant 

equilibrada de les variables [] i [] per a la seqüència in. Si analitzem el gràfic 13, 

veiem que la majoria d’informants joves opten per la variant que s’utilitza en el 

català central, mentre que gairebé tots els informants de més edat produeixen la 

variant pròpia del català nord-occidental. En el gràfic 20, podem observar que la 

realització de la variant [] està més establerta a Calaf, tot i que la realització de la 

variant [] hi segueix essent molt present. 

 

Per últim, quant a la variació fònica, vam decidir tractar alguns casos d’africació de 

la variable // que, en el dialecte central del català, se solen realitzar amb un so 

fricatiu. Plantegem la hipòtesi que, en situació d’inici i a meitat de paraula, a Calaf es 

prefereix l’ús de la variant [], pròpia del dialecte nord-occidental del català, en 

detriment de la variant [], típica del català central.  

 

Hem recollit diversos casos de paraules amb la variable // en funció de la seva 

posició dins de la paraula. Per a la posició inicial de la seqüència, vam utilitzar les 

paraules xocolata i xec; per a la posició de la seqüència a meitat de la paraula, les 

paraules que vam escollir van ser carxofa i planxa. En català central, tots els sons 

que hem marcat en negreta es realitzen amb la variant [] i creiem que, a Calaf, es 

realitzen com en el dialecte nord-occidental, és a dir, amb la variant [].  
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Si observem el gràfic 7, podem veure que la realització de la variant [] apareix més 

en els dos contextos de la seqüència que hem tractat. Si passem al gràfic 14, podem 

observar que hi ha bastant uniformitat en la utilització de la realització de la variant 

[] a Calaf. Els informants que així ho fan, ho fan en tots els casos. Tanmateix, 

podem observar que l’informant 4 fa totes les realitzacions de la variable // amb la 

variant []. Finalment, si observem el gràfic 21, veiem que la utilització de la variant 

[] predomina a Calaf.  

 

5.2.  Variació morfològica 

En primer lloc, analitzarem els resultats que ens serviran per estudiar la suposada 

variació dels pronoms febles en posició postverbal a la parla de Calaf. En el nostre 

treball, hem decidit concentrar-nos en uns pronoms febles en concret, que són –lo, -

los, -ho i –nos. Més concretament, els hem utilitzat a les següents combinacions de 

paraules: buscar-lo, trucar-los, preguntar-ho i confessar-nos. Tanmateix, a les 

àrees del domini del català nord-occidental, la utilització dels pronoms febles sol ser 

diferent. La nostra intuïció és que els clítics, d’acord amb els nostres exemples, 

s’utilitzarien de la següent manera: buscà’l, trucà’ls, pregunta-ho i confessà’ns.  

 

Si observem el gràfic 8, podem veure que la majoria d’informants respon el 

qüestionari amb la forma dels clítics verbals pròpia del català central, tot i que hi ha 

divergències entre alguns casos. Si observem el gràfic 15, veiem que l’edat incideix 

en la utilització dels pronoms febles. Podem dir que els informants més joves 

utilitzen els pronoms com en el dialecte central del català, mentre que els 

informants de franges d’edat més elevades ho fan, en la majoria de casos, com en el 

dialecte nord-occidental. Finalment, el gràfic 22 ens mostra que les opcions pròpies 

del català central pel que fa als pronoms febles que tractem predominen a Calaf, 

encara que hi ha un percentatge bastant destacable dels informants que opta per 

utilitzacions dels pronoms pròpies del català nord-occidental. 

 

En segon lloc, presentem els resultats corresponents a la variació que va detectar 

Veny (1982: 24) entre el català central i el nord-occidental quant a algunes formes 
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verbals del verb auxiliar haver. Segons l’autor, la variant que s’utilitza pel que fa a 

les vocals en negreta a les formes hem i heu al dialecte nord-occidental és [], 

mentre que al dialecte central és [].  

 

Si observem el gràfic 9, podem veure que hi ha un cert equilibri entre les 

realitzacions pròpies del català central i les del català nord-occidental, tot i que 

predominen les d’aquest últim dialecte. Cal remarcar el cas d’un informant que ha 

utilitzat una nova realització: []. Al gràfic 16 podem veure que hi ha molta variació 

als resultats. A les franges d’edat d’entre 15 i 30 anys i d’entre 31 i 45 anys, no hi 

ha cap generalització de l’ús d’un o d’altre so. En canvi, si observem els informants 

de més edat, podem veure que tendeixen a l’opció pròpia del català nord-occidental. 

Finalment, si observem el gràfic 23, veiem que els informants opten per les 

realitzacions del català nord-occidental en detriment de la realització pròpia del 

català central. 

 

 

En tercer i últim lloc, presentem els resultats que corresponen a un fenomen típic del 

dialecte nord-occidental: la realització del so [] a les formes verbals he, vaig i faig 

en lloc de la realització típica de les seqüències marcades en negreta, que és [] i [].  

 

Si observem el gràfic 10, podem veure que hi ha un equilibri entre el so [] i el so 

[] a la primera persona del present d’indicatiu del verb haver. En canvi, s’utilitza 

més el so [] per als verbs anar i fer en lloc del so []. Al gràfic 17 veiem que la 

majoria d’informants utilitzen les opcions pròpies del català central i que els 

informants que pertanyen a la franja d’edat d’entre 46 i 66 anys són els que varien 

més la utilització de les realitzacions del català central i del nord-occidental. Per 

últim, si observem el gràfic 24, podem veure que les opcions del català central 

predominen, tot i que també hi ha un percentatge destacable d’informants que fan 

servir la realització pròpia del català nord-occidental.   
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 6. CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzat l’estudi de la variació lingüística, passem ara a recordar les nostres 

hipòtesis inicials i veure si s’han complert o no. Hem vist que la primera hipòtesi ha 

quedat demostrada, ja que els nostres resultats han plasmat que a la parla de Calaf hi 

ha alguns aspectes que pertanyen al dialecte nord-occidental del català. Havíem 

elaborat el qüestionari amb la intenció de tractar alguns aspectes del català nord-

occidental que difereixen del central i ha resultat que tots aquests aspectes són 

presents a la parla de Calaf, en major o en menor mesura.    

 

La nostra segona hipòtesi s’ha complert parcialment. Per una banda, havíem dit que 

l’edat dels informants podia condicionar els nostres resultats. Doncs bé, ha quedat 

demostrat que així és, ja que els resultats de les diferents franges d’edat han sigut 

diferents per norma general. Per altra banda, havíem dit que els informants joves 

tendirien a optar per solucions més properes al català central, mentre que els 

informants de més edat proporcionarien solucions més properes al català nord-

occidental. Els resultats han demostrat que en molts casos succeeix això, però que 

hi ha algun informant que ha resultat una excepció de la nostra hipòtesi. 

 

La nostra tercera hipòtesi deia que si el lloc de residència no és Calaf, els resultats 

podien ser diferents i inclinar-se més cap al català central o bé cap al català nord-

occidental. Doncs bé, no hem pogut acabar de demostrar aquesta hipòtesi perquè ha 

resultat que tots els informants viuen actualment a Calaf. No obstant això, 

l’informant 8 va viure en una altra població, més allunyada de la isoglossa del 

català central i el nord-occidental, durant una part de la seva infantesa. Doncs bé, si 

observem els seus resultats, podem veure que les seves respostes en el qüestionari 

alternen entre el català nord-occidental i el central. Per tant, pot ser que aquest 

període de residència en una població diferent de Calaf hagi influït en la parla de 

l’informant 8. 

 

Creiem que la nostra quarta hipòtesi, que deia que el nivell de coneixements de 

català pot influir en els resultats, ha quedat corroborada. Pensem això perquè els 

informants de les franges d’edat d’entre 15 i 30 anys i d’entre 31 i 45 van ser 



          ESTUDI DE LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA A LA PARLA DE CALAF 

   Susana Pagán Sánchez 

__________________________________________________________________________________ 

21 

 

 

 

escolaritzats en català i, a les seves respostes, en general demostren més 

característiques pròpies del català central. També pot ser perquè, en tenir més 

consciència del català estàndard, hagin utilitzat opcions pròpies del català central. 

En canvi, entre els informants de les franges d’edat d’entre 46 i 65 anys i d’entre 66 

i 85 anys s’observen més característiques pròpies del català nord-occidental, tal com 

havíem apuntat a la nostra hipòtesi.  

 

Per últim, la nostra cinquena hipòtesi deia que la procedència dels progenitors de 

l’informant podia influir en els seus resultats. No creiem que hi hagi hagut algun cas 

en què aquest factor hagi influït en els nostres resultats. Per exemple, el pare de 

l’informant 4 va néixer a la província de Lleida i, tanmateix, els resultats d’aquest 

informant són els que presenten menys trets del dialecte nord-occidental del català. 

Així doncs, creiem que aquesta hipòtesi tenia sentit, però que en el nostre estudi no 

ha representat cap diferència en els resultats que hem obtingut. 

 

Quant als objectius del treball, podem dir que els hem complert. La fase de 

planificació d’aquest treball ha estat molt important i hi hem dedicat molt de temps, 

ja que és una fase crucial en els estudis de variació lingüística. També ens hem 

documentat molt sobre altres estudis relacionats amb el nostre tema i sobre la 

metodologia que calia més seguir. A més a més, creiem que hem analitzat les dades 

obtingudes de manera pertinent i profitosa. Per últim, creiem que hem intentat 

demostrar la nostra hipòtesi principal, que és que la parla de Calaf presenta 

característiques del català nord-occidental, el millor possible que hem sabut. 
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8.    ANNEXOS 

 

8.1.  Símbols de l’AFI 

En la taula següent detallem els símbols fonètics que apareixen al llarg del nostre 

treball. Són els símbols fonètics més sovint utilitzats i pertanyen a l’Alfabet Fonètic 

Internacional (AFI). Adjuntem el so a la part esquerra i la descripció més fonètica i 

un exemple d’ús a la part dreta. 

 

                                                              Símbols 

 

 Vocal central oberta (sac) 

 Vocal anterior mitjana tancada (cec) 

 Vocal anterior mitjana oberta (sec) 

 Vocal posterior mitjana tancada labialitzada (sóc) 

 Vocal posterior mitjana oberta labialitzada (soc) 

 Vocal posterior tancada labialitzada (suc) 

 Consonant aproximant palatal sonora (creiem) 

 Consonant aproximant velar sonora (diuen) 

 Consonant oclusiva alveolar sorda (gat) 

 Consonant africada postalveolar sorda (fletxa) 

 Consonant fricativa postalveolar sorda (baixa) 

 Consonant fricativa postalveolar sonora (boja) 

 Consonant fricativa alveolar sorda (gas) 

 Consonant nasal alveolar sonora (nas) 

 Consonant nasal palatal sorda (canya) 

 Consonant bategant alveolar sonora (carro) 

 Consonant lateral alveolar sonora (la) 

 Consonant lateral palatal sonora (lluna) 
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8.2.  Gràfics 

A continuació, presentem els gràfics elaborats per tal de visualitzar millor els 

resultats. Se n’han elaborat de tres tipus per tal de representar les dades obtingudes 

amb tot detall. Els gràfics 1-10 se centren en els resultats obtinguts per tots els 

informants pel que fa a la paraula concreta del qüestionari; els gràfics 11-17 se 

centren en la variació lèxica i morfològica des del punt de vista dels informants; 

finalment, els gràfics 18-24 se centren en els resultats finals de la variació lèxica i 

morfològica que s’han obtingut per a cada variable dependent. 

 

 

GRÀFIC 1 

 

 

      
GRÀFIC 2 
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GRÀFIC 3 

 

 

         
GRÀFIC 4 

 

 

          
GRÀFIC 5 
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GRÀFIC 6 

 

 

          
GRÀFIC 7 

 

 

           
GRÀFIC 8 
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GRÀFIC 9 

 

              
GRÀFIC 10 

 

               
GRÀFIC 11 
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 GRÀFIC 12 

 

 

                
GRÀFIC 13 

 

 

                
GRÀFIC 14 
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GRÀFIC 15 

 

 

               
GRÀFIC 16 

 

 

               
GRÀFIC 17 
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GRÀFIC 18 

 

 

              
GRÀFIC 19 

 

 

               
GRÀFIC 20 
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GRÀFIC 21 

 

 

               
GRÀFIC 22 

 

 

               
GRÀFIC 23 
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GRÀFIC 24 
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8.3.  Qüestionari 

En aquesta secció dels Annexos, donarem informació relacionada amb el 

qüestionari. En primer lloc, adjuntem el model de qüestionari que es va 

proporcionar als informants. En segon lloc, oferim el llistat d’imatges que es van 

utilitzar a la primera pregunta del qüestionari. En tercer lloc, oferim els resultats 

íntegres dels qüestionaris que vam fer a 8 informants.  

 

 

 8.3.1. Model 

 QÜESTIONARI 

 

 

Sexe: M / F 

 

Edat: 

 

Professió: 

 

Lloc de naixement: 

 

Lloc de naixement de la mare: 

 

Lloc de naixement del pare: 

 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? Durant quant 

de temps? On?: 

 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en català: 

 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? 

 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA /  CFGM / CFGS / 

BATXILLERAT / UNIVERSITARIS 

 

Certificat català : A / B / C / D / altres 
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1) Observa les imatges que se’t presenten a continuació i digues el seu nom: 

 

 

2) Respon a les preguntes que se’t formulin o acaba les oracions: 

 

• Aconsellar vol dir donar _____.      

• Anar a fer un tomb és el mateix que anar a fer un _____.   

• Continua la conjugació: jo envejo, tu enveges, ell _____.   

• Continua la conjugació: jo em marejo, tu et mareges, ell _____.   

• El contrari de desaparèixer és _____.      

• El contrari de desconèixer és _____.      

• El contrari de desmerèixer és _____.      

• Continua la conjugació: jo serveixo, tu serveixes, ell _____.   

• Continua la conjugació: jo tradueixo, tu tradueixes, ell _____.   

• Continua la conjugació: jo menteixo, tu menteixes, ell _____.   

• Continua la conjugació: jo coc, tu cous, ell _____.    

• Diga’m el nom dels dies de la setmana.      

• Què tenen en comú promoure, commoure i remoure?      

 

3) Tradueixi les següents frases del castellà al català: 

 

• No encuentro el botón. ¿Me puedes ayudar a buscarlo?   

• Estoy preocupada por mis padres. Me gustaría llamarlos.   

• Quiero saber a qué hora cierran, pero me da vergüenza preguntarlo.  

• Como era domingo, fuimos a la iglesia a confesarnos.    

• Esta mañana hemos ido a caminar un rato.     

• Por cierto, ¿ya habéis ido a comprar el pan?     

• Estoy contento porque ya he empezado el trabajo.    

• Como hacía sol, fui a dar una vuelta con la bicicleta.    

• Cuando me levanto, siempre hago un poco de ejercicio.   
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    8.3.2. Llista de les imatges 

Tot seguit presentem les imatges que es van oferir als informants per tal de 

respondre la primera pregunta del nostre qüestionari: 

 

 

    
    
  IMATGE 1           IMATGE 2 

 

 
 
 

 
 
 

    
     

                                            El que queda per sobre de l’ull 

  

 IMATGE 3           IMATGE 4 

 



          ESTUDI DE LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA A LA PARLA DE CALAF 

   Susana Pagán Sánchez 

__________________________________________________________________________________ 

37 

 

 

 

 

 

 
 

Molta gent, quan viatja en vaixell, té almenys un ________  

 

     IMATGE 5           IMATGE 6 

 
 

 
 
 
 

     
 

                           El capellà està fent un ______           Això és un producte de ______ 

 

            IMATGE 7                              IMATGE 8 
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                                                                     En una ________ hi guardem els ous 

 

     IMATGE 9           IMATGE 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
                  
              Això serveix per quan ________ A la ________ sovint hi fem el sopar 

 

     IMATGE 11           IMATGE 12 
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                  Aquí és on va la gent quan no té ________ Aquesta és la _____ Sofía 

 

          IMATGE 13       IMATGE 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    
     IMATGE 15              IMATGE 16 
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       IMATGE 17               IMATGE 18 
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 8.3.3. Respostes  

QÜESTIONARI Informant 1 

 

Sexe: M / F 

Edat: 21 

Professió: Cuidadora - educadora en una residència de gent 

discapacitada 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Calaf 

Lloc de naixement del pare: Torre del Campo (Jaén) 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? Dels 3 als 16 

anys. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS 

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 
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7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 

 

PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 
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12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [t] 

9 Faig [t] 

 

 

QÜESTIONARI Informant 2 

 

Sexe: M / F 

Edat: 24 

Professió: Torner – fresador 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Calaf 

Lloc de naixement del pare: Segòvia 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 
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Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? Dels 3 als 16 

anys. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS  

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 
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PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [] 
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9 Faig [] 

 

 

 

QÜESTIONARI Informant 3 

 

Sexe: M / F 

Edat: 36 

Professió: Venedora 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Calaf 

Lloc de naixement del pare: Calaf 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? Dels 3 als 18 

anys. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS 

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 
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6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 

 

PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 
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11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [t] 

9 Faig [t] 

 

 

QÜESTIONARI Informant 4 

 

 

Sexe: M / F 

Edat: 38 

Professió: Enginyer tècnic 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Mazarrón (Múrcia)  

Lloc de naixement del pare: Agramunt 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 
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Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? Dels 3 als 18 

anys. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS  

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [] 

16 Xec [] 

17 Carxofa  [] 
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18 Planxa [] 

 

PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 
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8 Vaig [t] 

9 Faig [t] 

 

 

 

QÜESTIONARI Informant 5 

 

Sexe: M / F 

Edat: 60 

Professió: Mestressa de casa 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Sant Pere Desvim  

Lloc de naixement del pare: Els Prats de Rei 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? No. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS 

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 
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6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 

 

PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 
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11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [] 

9 Faig [] 

 

 

QÜESTIONARI Informant 6 

 

 

Sexe: M / F 

Edat: 62 

Professió: Mecànic 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Almería 

Lloc de naixement del pare: Calaf 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 
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català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? No. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CGFS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS  

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 
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PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [t] 
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9 Faig [t] 

 

 

QÜESTIONARI Informant 7 

 

Sexe: M / F 

Edat: 77 

Professió: Mestressa de casa 

Lloc de naixement: Calaf 

Lloc de naixement de la mare: Els Prats de Rei 

Lloc de naixement del pare: Calaf 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: No. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 

              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? No. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS  

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 
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7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 

 

PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 
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12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos [] 

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [t] 

9 Faig [t] 

 

 

QÜESTIONARI Informant 8 

 

Sexe: M / F 

Edat: 77 

Professió: Pensionista 

Lloc de naixement: Sant Pere Sallavinera 

Lloc de naixement de la mare: La Molsosa  

Lloc de naixement del pare: Sant Pere Sallavinera 

Has estat vivint en algun altre lloc a part del teu lloc de naixement? 

Durant quant de temps? On?: Vaig néixer a Sant Pere Sallavinera, però 

amb 7 anys vaig venir a viure definitivament a Calaf. 

Llengua que parles a casa: CATALÀ / CASTELLÀ 

Encercla les franges d’edat durant les quals has fet classes a l’escola en 

català: 
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              3 – 6     7 - 12     13 - 16     17 - 18     18 - 25     25 - + 

Durant quants anys has fet alguna assignatura de català? No. 

Últim nivell d’estudis assolit : PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / CFGM / 

CFGS / BATXILLERAT / UNIVERSITARIS  

Certificat català : A / B / C / D / cap / altres 

 

PREGUNTA 1: 

IMATGE PARAULA SO 

1 Cabells  [] 

2 Vermell  [] 

3 Abella  [] 

4 Cella  [] 

5 Orella  [] 

6 Mareig  [] 

7 Bateig [] 

8 Neteja  [] 

9 Ou [] 

10 Ouera  [] 

11 Plou  [] 

12 Cuina  [] 

13 Feina  [] 

14 Reina  [] 

15 Xocolata [t] 

16 Xec [t] 

17 Carxofa  [t] 

18 Planxa [t] 
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PREGUNTA 2: 

CAS PARAULA SO 

1 Consells [] 

2 Passeig [] 

3 Enveja [] 

4 Es mareja [] 

5 Aparèixer [] 

6 Conèixer [] 

7 Merèixer [] 

8 Serveix [] 

9 Tradueix [] 

10 Menteix [] 

11 Cou [] 

12 Dijous [] 

13 Moure [] 

 

PREGUNTA 3: 

CAS PARAULA SO 

1 Buscar-lo [] 

2 Trucar-los [] 

3 Preguntar-ho [] 

4 Confessar-nos []   

5 Hem [] 

6 Heu [] 

7 He [] 

8 Vaig [t] 
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9 Faig [t] 

 


