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ABSTRACT 

Tortosí subdialect is an important matter of study in Catalan dialectology, because of its 

distribution between three regions —Aragon, Catalonia and Valencia— and the great 

variation it has, even though there is not much bibliography available. Some of the distinctive 

characteristics in this subdialect may be categorised as “incorrect”. In this paper, we will 

focus on a few morphological and phonological characteristics and find their correspondence 

in the main Catalan normative works, such as the GIEC and the GNV. Then, we will 

compare these results with a little corpus made of cuts from several TV programmes in which 

Tortosí speakers are involved in a formal context, so we can see if they follow what is said 

in those normative works or if they innovate. 

Regarding the characteristic features of Tortosí, there are some of them that the normative 

works include with different degrees of consideration, but some of them are not included at 

all. Maybe it is due to the low frequency in the whole Catalan speaking area. Regarding the 

speakers, they tend to perform many characteristics of Tortosí, but there are some other 

features that are often adapted to what is prescribed in certain situations, such as maintaining 

the sound /d/ between two /a/. Thus, it is learned that the standard variety of Tortosí 

speakers maintains many features, but, on the other hand, the standard, despite allowing 

more than one solution for some cases and collecting features of more than one subdialect, 

it has a strong weight of the varieties from the most influential areas. 

Keywords: tortosí, Catalan language, dialect, grammar, valencian dialect, north-western 

dialect, transition dialect, standard variety  
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RESUM 

Els parlars tortosins són un objecte d’estudi important en la dialectologia catalana pel seu 

caràcter geogràfic, ja que se situa entre tres administracions territorials —Aragó, Catalunya i 

el País Valencià— i la gran varietat que presenta, malgrat haver-hi molt poca bibliografia 

encara. Tot i així, les peculiaritats d’aquest parlar, com pot passar en altres casos, poden ser 

vistes com a «incorrectes». Aquest treball se centrarà a buscar en alguns trets morfològics i 

fonològics que es considerarien característics d’aquests parlars la seua correspondència a les 

obres normatives del català, en aquest cas la GIEC i la GNV. Després, es compararan aquests 

resultats amb un corpus menut de fragments de parlants de tortosí en un ambient considerat 

formal i es veurà si segueixen el que està prescrit o, si del contrari, innoven. 

Pel que fa als trets característics del tortosí, n’hi ha que les gramàtiques recullen amb 

consideracions diferents depenent de l’obra i n’hi ha que no hi apareixen en cap cas, 

probablement per la infreqüència d’aquestes característiques en l’àmbit total del català. Pel 

que fa als parlants, solen realitzar bastantes característiques pròpies del tortosí, però se solen 

adaptar al que està prescrit en determinades situacions —com en el fet de mantenir el so /d/ 

entre dues /a/—. Així, s’extreu que la varietat estàndard dels parlants de tortosí manté molts 

trets propis, però, per una altra banda, que la norma estàndard, tot i permetre més d’alguna 

solució per a alguns casos i recollir trets de més d’un parlar, té un pes fort de les varietats de 

les zones més influents. 

Paraules clau: tortosí, català, dialecte, gramàtica, IEC, AVL, valencià, nord-occidental, 

parlar de transició, varietat estàndard  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Justificació 

Com a parlant de tortosí, una varietat subdialectal dins del dialecte nord-occidental i del bloc 

occidental del català, no és estrany per a mi rebre reaccions o comentaris sobre el meu accent: 

hi ha gent que intenta endevinar la meua procedència (sovint confonent-me amb un parlant 

de les illes Balears), n’hi ha que els sobta una paraula que no havien escoltat mai, o bé n’hi ha 

que no se’n poden estar i afirmen que això que parlo jo no és «correcte». Tot això pot generar 

inseguretats a l’hora de parlar o redactar textos que demanen un català més formal. 

1.2. Objectiu 

És per això que he volgut fer aquest treball: un recull de trets característics d’aquest parlar —

que alguns anomenen de transició i d’altres el consideren un dialecte diferenciat dins del bloc 

oriental del català— per analitzar-los amb les normes establertes per al català estàndard, és a 

dir, per a un català d’un grau de formalitat entre alt i molt alt, a les obres normatives del 

català. Així, es vol demostrar com queden reflectits els parlars tortosins en les obres 

normatives de la llengua catalana i comprovar si l’estàndard del català es considera realment 

«composicional». 

D’altra banda, però, també vull veure si els parlants del territori que ocupa el tortosí —

sempre en el marc del registre estàndard, no s’entrarà a analitzar els registres més informals— 

segueixen allò que diuen les gramàtiques o si han trobat altres solucions per a elaborar un 

registre estàndard dins del seu propi parlar. 

1.3. Estructura del treball 

Aquest treball s’estructura en tres parts. La primera part és un repàs als conceptes teòrics que 

es relacionen amb l’objectiu general d’aquestes ratlles: el concepte de varietat en una llengua, 

el concepte d’estàndard, qui són els encarregats de dur a terme les tasques de la seua 

elaboració i les diferències que hi poden haver i una descripció molt general sobre què és el 

parlar tortosí i les diferents teories que hi ha sobre l’extensió que ocupa. 

La segona part és una anàlisi descriptiva i comparativa de set trets morfològics i fonològics 

que es consideren característics del català tortosí. Aquests trets es descriuran a partir d’obres 

d’Emilio Gimeno Betí (1991, 1994) i M. Àngels Massip i Bonet (1989) i es compararan amb 
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les obres gramàtiques normatives més recents: la Gramàtica de la llengua catalana (2016) i la 

Proposta d’estàndard oral (1999 a, b), de l’Institut d’Estudis Catalans i la Gramàtica normativa 

valenciana de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006). Per acabar aquesta part, es farà una 

altra comparació de casos reals de parlants de tortosí en un registre formal, és a dir, basant-

se en fragments d’emissions de programes de tertúlies, entrevistes i informatius de televisions 

locals de l’àmbit tortosí, amb allò que diuen les gramàtiques i obres descriptives anteriors. 

El treball acabarà amb una conclusió sobre els resultats que s’han extret i analitzat en l’apartat 

anterior i la necessitat o no de variar geolectalment l’estàndard —o els estàndards— d’una 

llengua, el català en aquest cas, en determinades zones per motius d’identificació. 

2. MARC TEÒRIC 

En aquest apartat s’explicaran breument uns conceptes previs que he considerat necessaris 

per a l’elaboració d’aquest treball. Primer, s’explicarà què són els dialectes, tant per la seua 

vessant geogràfica com social, així com la idea de l’estàndard i la seua aplicació en català. 

Després es descriuran les entitats normativitzadores del català que han publicat obres 

normatives relacionades amb el parlar tortosí i s’extrauran les idees generals de les seues 

gramàtiques. Per concloure, es farà una explicació sobre l’extensió del subdialecte tortosí. 

2.1. Conceptes previs: llengua, varietats i estàndard 

Una llengua, per adequar-se a contextos diferents, fa servir les varietats. Segons aquestes 

condicions, les varietats seran diferents, com és evident. Les varietats, principalment, se 

centraran en el context social —que s’anomenaran registres— o en el context del lloc —que 

s’anomenaran dialectes o geolectes1—. Així llavors, els registres es poden fer en contextos 

més o menys formals, mentre que els dialectes depenen del lloc en què es parla. 

Entre totes les varietats que pot tenir una llengua, però, hi ha la varietat estàndard, que destaca 

per no formar part ni de les varietats dialectals ni de les funcionals (Ruiz i San Pascual, Sanz 

i Ribelles, & Solé i Camardons, 2001). Aquesta varietat hauria d’estar altament codificada, 

acceptada per tota la comunitat lingüística i situar-se per damunt de les varietats dialectals.  

L’àmbit que ocupa aquesta varietat és majoritàriament l’escrit formal, però arran l’aparició 

dels mitjans de comunicació, també ocupa l’àmbit oral formal (Bibiloni, 1997). 

                                                 
1 Alguns autors defenen que dialecte i varietat són el mateix, mentre que d’altres —i tradicionalment— pensen 
que dialecte és només la varietat geogràfica de la llengua. 
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A més, Bibiloni (1997) també especifica una altra funció de l’estàndard: la de discernir entre 

llengües. Això vol dir que la varietat estàndard atorga als parlants la consciència que el que 

parlen és una llengua diferent a la del costat. Així mateix, esmenta que aquesta varietat és 

fruit d’una «convenció social» i que, malgrat la creença habitual entre parlants, l’estàndard no 

és una varietat més «correcta» que les altres. Simplement, recapitulant el que s’ha dit abans, 

l’estàndard és la varietat de la llengua que està codificada, reservada en teoria per a usos 

formals. 

El procés que segueix una llengua per tenir una varietat estàndard definida és 

l’estandardització. Hi participen els processos de selecció (o construcció) de la varietat en 

què es basarà l’estàndard, la codificació mitjançant la creació de normes lèxiques, 

gramàtiques, ortogràfiques i —seguint la idea de l’àmbit oral dels estàndards— ortoèpiques, 

la implementació en la societat i l’elaboració o l’actualització dels recursos expressius de la 

llengua —per exemple, la creació terminològica— (Haugen, 1983; citat per Ruiz i San Pascual 

et al., 2001: 112). 

En el cas del cas del català, s’han seguit aquests punts i s’ha arribat a tenir una llengua 

estandarditzada, però probablement no com es volia. I és que Fabra va suggerir que el català 

s’estandarditzara d’una manera composicional, això és, que es recolliren característiques de 

tots els dialectes del català per crear la varietat estàndard. Tot i això, la comunitat lingüística 

catalana no ha estat del tot unificada, i menys des de l’època de la Transició, època del 

naixement i auge de teories que rebutjaven la unitat lingüística del català amb els parlars 

valencians, fet que ha comportat la creació d’estàndards més o menys semblants però 

específics per a cada territori. Aquest és un model semblant al d’estàndards autònoms, comú 

en llengües molt grans, especialment propi de les llengües que van arribar a Amèrica 

mitjançant colonitzadors europeus (Ruiz i San Pascual et al., 2001). 

Així llavors, es pot dir que en català no hi ha només un estàndard, sinó que hi ha 

paraestàndards o estàndards regionals. Beltran i Caballé (1986: 29) en recull cinc per al català: 

central, occidental, valencià, insular i septentrional, a més de fer una proposta per a les Terres 

de l’Ebre basada en l’estàndard occidental. 
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2.2. Les entitats normativitzadores: l’IEC i l’AVL 

2.2.1. L’Institut d’Estudis Catalans 

Enric Prat de la Riba va fundar el 1907 l’Institut d’Estudis Catalans amb l’objectiu 

d’organitzar i restablir la cultura catalana. L’any 1911 es va fundar la Secció Filològica, que és 

l’encarregada d’establir la normativa lingüística, de l’estudi científic de la llengua i de seguir la 

normalització de la llengua en els territoris de parla i cultura catalana (IEC, 2012). 

La Secció Filològica de l’IEC és l’hereva i continuadora de les obres de Pompeu Fabra, de la 

qual va ser membre i director. El seu Diccionari i la seua Gramàtica van ser les referències fins 

l’any 1995, quan es va publicar la primera edició del DIEC, i el 2016, quan es va publicar la 

primera edició de la Gramàtica de la llengua catalana. Per a la Gramàtica que analitzarem, fa servir 

un model de llengua composicional i polimòrfic, és a dir, que pot admetre diverses 

construccions en alguns fenòmens, perquè es considera la llengua com un conjunt de 

varietats depenent del lloc, la funció o l’estrat social en què es fa servir. És per això que 

consideren que aquesta obra és per a tots els parlants de llengua catalana. 

2.2.2. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en canvi, va ser fundada l’any 1999 arran d’un 

dictamen del Consell Valencià de Cultura que demanava la creació d’una autoritat que 

continuara les normes de Castelló, que va promulgar-ne la llei de creació. L’AVL és la 

continuadora d’aquestes normes, alhora continuadores de Fabra, que es veuran reflectides 

amb la publicació de la Gramàtica Normativa Valenciana l’any 2006 i el Diccionari Normatiu 

Valencià l’any 2014. 

Les normes de Castelló, o normes del 32, són una adaptació de les Normes ortogràfiques de 

Pompeu Fabra publicades l’any 1913 al valencià. Els noms que reben aquestes normes són 

molt autoexplicatius, ja que un grup d’associacions culturals i escriptors les van ratificar a la 

ciutat de Castelló l’any 1932 per tal de trobar una ortografia unificada, però continuadora 

amb alguns trets valencians (Pitarch, 2012). 

Pel que fa al model de llengua de la GNV, se centra a recuperar i donar preferència a formes 

considerades valencianes que es recullen en la tradició literària, però alhora no deixa de banda 

les formes de les altres zones del territori lingüístic, ja que vol formar part de la creació d’un 

model de llengua «convergent» amb la resta de parlars de català. 
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Així, es pot dir que l’AVL se centra només en el territori valencià, però sense que això 

signifique que s’ignora la resta de territoris catalanoparlants. 

2.3. El parlar —o subdialecte— tortosí 

El parlar o subdialecte tortosí comprèn, en el sentit més ample possible, la zona fronterera 

entre el País Valencià, Catalunya i l’Aragó. Més concretament, a la part valenciana es parla 

tortosí a les comarques del Baix Maestrat, els Ports de Morella i els pobles de Tírig i Catí a 

l’Alt Maestrat; a la part catalana, a les comarques del Montsià, Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, la 

Terra Alta, així com la part occidental del Priorat i els municipis de l’Hospitalet de l’Infant, 

Pratdip i Colldejou al Baix Camp, i a la part aragonesa, a les comarques del Matarranya 

(Navarro Gómez i Cubells Bartolomé, 2010). Dit d’una altra manera, el parlar tortosí és aquell 

que ocupa aproximadament l’espai de la diòcesi de Tortosa —a més del Matarranya— 

(Gimeno Betí, 1991; Pradilla i Cardona, 2012: 221). 

Tot i això, Veny (1993: 141) considera que el subdialecte tortosí «s’estén d’una manera estricta 

pel Baix Ebre i Montsià» i que les comarques del Maestrat, els Ports, la Ribera d’Ebre, la 

Terra Alta i el Matarranya s’hi poden afegir, però que es considerarien parlars de transició al 

valencià i al català nord-occidental, respectivament. No fa cap comentari sobre els tres 

municipis del Baix Camp. 

Veny (1993) considera que és un parlar de transició perquè no troba una frontera clara entre 

els parlars nord-occidentals i els valencians. Gimeno Betí (1991), en canvi, afirma que sí que 

hi ha trets característics propis del parlar tortosí com per a considerar-la, diguem-ne, la tercera 

pota del bloc occidental del català, juntament amb el valencià i el nord-occidental. 

Més tard, Veny i Massanell (2015) afirmen que el parlar del nord de la província de Castelló 

es considera valencià septentrional —, per tant, s’hi afegeixen les comarques de la Plana i 

l’Alcalatén— i tanquen la porta a la seua inclusió dins del tortosí. En el sentit més estricte, el 

tortosí només inclou el Montsià i el Baix Ebre o, en un sentit més ample, les comarques de 

la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Matarranya. És curiós veure que la frontera entre els dos 

subdialectes coincidisca amb la frontera administrativa entre Castelló (País Valencià) i 

Tarragona (Catalunya), Matarranya a banda. 

Segons el seu criteri, Alegre i Urgell (1991) dibuixa la frontera meridional del català nord-

occidental a partir de la variació entre les desinències -és i -era de l’imperfet de subjuntiu per 

raons de «pertinença dels parlants a una comunitat o altra de manera més aproximada». 
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Aquesta isoglossa inclouria el Baix Maestrat dins del dialecte nord-occidental, però no la part 

dels Ports i l’Alt Maestrat. 

La Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’estudis catalans (2016), d’aquesta manera, 

classifica el tortosí com un subdialecte situat entre2 el valencià i el nord-occidental, mentre 

que la teoria que sembla seguir la Gramàtica normativa valenciana de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua (2006) sembla ser la de Veny (1993)3 en la seua visió més estricta —en què el 

tortosí només comprèn el Montsià i el Baix Ebre—, tot i que no s’especifica en cap moment 

de l’obra. 

3. DESCRIPCIÓ I COMPARACIÓ 

Per fer l’anàlisi d’aquest treball, es descriuran set trets considerats característics del català 

tortosí. Quatre d’ells formen part de la morfologia i la sintaxi: l’article determinant masculí 

lo, l’ús de possessius, l’ús dels determinants demostratius i la morfologia verbal del present i 

imperfet de subjuntiu. Els tres restants formen part de la fonètica i la fonologia: el 

manteniment i desaparició de l’oclusiva dental sonora en els sufixos derivats del llatí -ATA 

i -ADOR, el canvi vocàlic de /e/ a /a/ en construccions començades per en-, em- i es-. Per 

extreure aquests trets distintius s’han consultat principalment les fonts següents: «El tortosí. 

Extensió i característiques dialectals», d’Emilio Gimeno Betí (1991), Estudi lingüístic dels parlars 

de les comarques del nord de Castelló, del mateix autor (1994) i Aproximació descriptiva al parlar tortosí, 

de M. Àngels Massip i Bonet (1989). 

Després de descriure’ls, s’analitzaran les convencions que recullen les obres normatives del 

català. Com que bàsicament són aspectes gramaticals i no de lèxic, les obres que s’han escollit 

són la Gramàtica de la llengua catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC) i la 

Gramàtica normativa valenciana (2006) de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (GNV). En 

l’apartat de fonètica i fonologia, també es farà servir la Proposta d’estàndard oral (1999) de l’IEC 

i el capítol «La pronúncia estàndard del valencià» dins de la GNV (2006) com a referències. 

A més, per posar en pràctica la teoria descrita, es compararan els trets descrits amb un corpus 

de fragments de programes de televisions comarcals de la zona. El programes són 

majoritàriament talls d’informatius, entrevistes i tertúlies, en què es considera per descomptat 

la capacitat dels participants de parlar en una varietat estàndard de la llengua, però alhora 

                                                 
2 Entre és la paraula exacta, ja que no l’engloba només dins d’un dels dos dialectes, a diferència d’algunes altres 
normes vistes. 
3 La teoria de Veny i Massanell és la més estricta de l’autor mallorquí i més propera als criteris de l’AVL, però 
es va publicar l’any 2015 i la GNV, nou anys abans, el 2006. 
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espontani. És per això que no s’hi ha inclòs retransmissions a peu de carrer —aquelles 

típiques retransmissions de televisió local en què el reporter va a l’esdeveniment del moment 

del poble a preguntar què passa als veïns—, en què l’ambient és més relaxat i el registre pot 

baixar. 

El corpus de vídeos està format per la tertúlia L’entrellat, emesa al Canal 21 Ebre el 23 de 

maig de 2018,  el programa —també una tertúlia— El mirador de Canal TE, emesa el 23 de 

març del 2018. Aquests canals emeten a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i 

Priorat. També s’ha fet servir el programa Al punt, emès el 23 de maig de 2018 al canal TVU 

i el programa de tertúlies Fent territori, emès a Canal 56 el 18 de maig de 2018. Aquests canals 

emeten bàsicament al Baix Maestrat, tot i que també cobreixen informació dels pobles 

d’Alcanar, la Sénia i Ulldecona —origen de la U de TVU—. Als Ports i l’Alt Maestrat, s’han 

fet servir tres entrevistes del programa La sala del canal Nord, emeses al llarg del mes de maig 

de 2018. 

3.1. Morfologia 

3.1.1. L’article 

Segons descriu Massip i Bonet (1989), en tortosí, els articles masculins arcaics derivats del 

llatí ILLUM lo i los es mantenen vius en la llengua més col·loquial. Segons els context en què 

es troben, poden variar. Així, en singular, la forma plena lo només es manté si la paraula 

anterior acaba en consonant o semivocal i la posterior comença amb una consonant (He 

perdut lo llibre). Si la paraula anterior acaba en consonant i la posterior comença en vocal, 

l’article s’uneix a la paraula en vocal, com en la resta de parlars catalans, (T’has menjat 

l’albercoc?). Si la paraula anterior acaba en vocal, però, l’article també se sol unir (Torna’l 

llibre). 

En el cas de l’article masculí plural passa un fet semblant. La forma plena los es manté si la 

paraula anterior acaba en consonant o semivocal i la posterior comença en consonant o vocal. 

(No has escurat los plats?), però si la paraula anterior acaba en vocal, l’article es contrau en la 

forma ’ls (Torna’ls llibres ara!). 

En femení, l’article singular se sol contraure quan el mot que el segueix comença per un so 

vocàlic, tret que la paraula comence per un so /i/ o /u/ àtona o tònica —tot i que és més 

comú fer-ho amb el so /i/—, comence per un so /e/ àton o tònic que no haja evolucionat 

a /a/ o davant d’un so /o/ àton. 
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Pel que fa a l’extensió d’aquesta forma de l’article, cal dir que abasta la zona del tortosí 

septentrional, mentre que a la zona del tortosí meridional hi ha dues zones més o menys 

diferenciades (Gimeno Betí, 1994): una zona, la més propera a la mar —la zona del Baix 

Maestrat, per ser més concrets— fa servir sempre l’article arcaic lo, mentre que a l’interior —

a la zona dels Ports i  de l’Alt Maestrat— hi ha tendència a la vacil·lació. Gimeno Betí apunta 

aquesta recessió pot venir influïda per l’anivellament lingüístic amb els parlars de Castelló de 

la Plana. 

Una altra característica que apunta Massip i Bonet (1989: 50) és que l’article es feia servir 

molt més freqüentment davant de noms a la zona de Tortosa, però que en el moment 

d’escriure la seua anàlisi, aquest fet es considerava en recessió, el qual només feien servir la 

gent gran i en pobles petits. Gimeno Betí no en diu res, però se suposa que seguirà la tònica 

de Massip i Bonet i els parlars valencians, que no en fan servir tampoc (Veny i Clar & 

Massanell i Messalles, 2015). No obstant això, Veny i Massanell (2015) discrepen amb Massip 

i Bonet (1989) sobre el fet que el tortosí no posa articles davant de nom. A aquesta 

discrepància podem dir que el pas del temps ha suposat una revifada de l’article davant del 

nom probablement a causa, com deia Gimeno Betí en ratlles anteriors, d’un anivellament 

lingüístic amb la resta de dialectes de Catalunya.4 

Les obres normatives expliquen i prescriuen més o menys el mateix que les obres descriptives 

pel que fa a l’article. La GIEC (2016) comença amb una taula que esquematitza l’ús de l’article 

en català, que ara es reprodueix aquí: 

Taula 1: Flexió de l’article definit segons la GIEC (2016) 

gènere 

nombre 

singular 
plural 

sil·làbic asil·làbic 

masculí el 
l’ 

els 

femení la les 

També s’hi explica que només els sons /i/ i /u/ àtons prenen la forma sil·làbica en femení i 

que els mots que acaben en un so vocàlic i els seguisca un article masculí, tant el singular com 

el plural, «poden presentar la forma asil·làbica», tot i que no es marca ortogràficament. 

                                                 
4 Recordem que per a Veny i Massanell (2015), el tortosí només es considerava als parlars del Montsià i el Baix 
Ebre, amb una transició cap al nord amb els parlars lleidatans. 
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Pel que fa a la forma dels articles masculins lo i los, la GIEC els descriu com «la forma antiga 

de l’article definit masculí». Estan presents «en els parlars nord-occidentals, el del Camp de 

Tarragona, el tortosí, l’alguerès i «algunes comarques valencianes». Com l’article general, 

també es pot elidir o contraure amb els sons vocàlics, exactament de la mateixa manera i amb 

les mateixes excepcions. També recalca que aquesta mena d’article està present en alguns 

topònims i expressions lexicalitzades, però que no se sol fer servir amb els noms de persona. 

Pel que fa a la PEO (1999a), els articles masculins lo i los són «admissibles en l’àmbit restringit» 

i només en registres informals per als parlars nord-occidentals i alguerès i considera que 

l’omissió com la presència dels articles davant del nom de persona són «propis de l’àmbit 

general». 

La GNV (2006), per la seva banda, no fa una explicació gaire allunyada de la de la GIEC. 

També en fa una taula similar: 

Taula 2: Flexió de l'article definit segons la GNV (2006) 

gènere 

nombre 

singular 
plural 

sil·làbic asil·làbic 

masculí el l [sic] els 

femení la l [sic] les 

Afirma, també com la GIEC, que només es fa servir la forma sil·làbica després de paraules 

femenines singulars que comencen pels sons /i/ i /u/ àtons, però no fa cap referència a l’ús 

de la forma asil·làbica després de mots acabats ens vocal, només que es fa servir com a part 

de les contraccions amb les preposicions a, de i per. 

Quant als articles masculins lo i los, la GNV els dona l’origen a l’època medieval i que avui en 

dia encara es mantenen vius «en algunes comarques valencianes», sense entrar en més detalls5. 

També afirma que en algunes expressions lexicalitzades i topònims encara es mantenen. 

                                                 
5 És un fet que no sorprendria si no fos perquè a l’explicació posterior dels articles salats explica amb detall on 
es fan servir (concretament als parlars balears, a la franja litoral de Girona i al municipi de Tàrbena, a la Marina 
Baixa, arran la repoblació mallorquina). 
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3.1.2. El present i l’imperfet de subjuntiu 

3.1.2.1. El present de subjuntiu 

Un tret dels parlars de tortosí és que hi ha una varietat prou gran de maneres de fer els verbs 

amb el present de subjuntiu. Gimeno Betí (1994) n’arriba a comptar fins a nou en determinats 

casos6  dels parlars meridionals. En canvi, als parlars més septentrionals, la formació del 

subjuntiu sembla ser una mica més regular, ja que es forma —a grans trets— amb desinències 

-e o -ig- seguit de -e o -a (Massip i Bonet, 1989). 

Entrant una mica més en detall, en els verbs de la primera conjugació trobem les desinències 

-e-, -a —només per a la 1a persona del singular—, -iga —només per a la 3a— i -o: 

Taula 3: Model del present de subjuntiu del verb cantar segons Gimeno Betí (1994) i Massip i Bonet (1989) 

1a persona cante, canto, canta, càntigue, càntiga 

2a persona cantes, cantos, càntigues 

3a persona cante, canto, càntigue, càntiga 

4a persona cantem, cantéssem 

5a persona canteu, cantésseu 

6a persona canten, cànton, càntiguen 

En verbs de la segona conjugació acabats en -re, els més entretinguts d’analitzar per les 

múltiples variacions que es poden donar, es veuen les desinències -o —sobretot a -eg- seguida 

de -a i -ue i -ig- seguida de -o, -a i -ue—: 

Taula 4: Model de present de subjuntiu del verb batre (Gimeno Betí, 1994) 

1a persona bato, bàtega, bàtegue, bàtigo, bàtiga, bàtigue 

2a persona bàtegues, bàtigos, bàtigues 

3a persona bato, bàtega, bàtegue, bàtigo, bàtiga, bàtigue 

4a persona batem, bateguem, batiguem, bateguéssem, batiguéssem 

5a persona bateu, bategueu, batigueu, bateguésseu, batiguésseu 

6a persona baten, bàteguen, bàtiguen 

Els verbs purs de la tercera conjugació segueixen aproximadament la mateixa formació que 

la segona conjugació. Noteu, però, les formes velaritzades i les pseudoincoatives pròpies 

d’una petita zona dels Ports (Gimeno Betí, 1994: mapes 65, 67 i 70): 

                                                 
6 Tot i que probablement en són menys, ja que a les taules que ell descriu hi ha formes repetides. 
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Taula 5: Model del present de subjuntiu del verb dormir (Gimeno Betí, 1994; Massip i Bonet, 1989) 

Els verbs incoatius de la tercera conjugació també poden tenir les desinències de persona -o 

—només en la 1a persona—, -a i -e. A més, el punt d’articulació de la fricativa sorda de la 

desinència de l’incoatiu pot ser alveolar [s] o postalveolar [ʃ]: 

Taula 6: Model de present de subjuntiu del verb servir (Gimeno Betí, 1994; Massip i Bonet, 1989) 

 A més, totes les conjugacions presenten la desinència -éssem i -ésseu per a les persones 1a i 2a 

del plural, igual que les respectives formes per a l’imperfet de subjuntiu. Gimeno Betí (1994: 

164) afirma desconèixer el motiu d’aquesta formació. 

Les formes per a les persones 1, 2, 3 i 6 de les tres conjugacions tret de la 3a amb augment 

incoatiu amb -e, -igue o -iga són pròpies del tortosí meridional, mentre que les formes 

amb -o- són pròpies, per al tortosí meridional, a la Terra Alta, zona més propera amb els 

parlars de Lleida (Massip i Bonet, 1989). En l’àmbit del tortosí meridional, la desinència -o és 

la més comuna per a la persona 1 dels verbs regulars de la primera conjugació a la majoria 

del territori, seguit per la desinència -e en algunes zones del Baix Maestrat i Alcanar, mentre 

que la terminació en -a està ben present a la zona del Matarranya. Amb la persona 3, la 

desinència -o també és freqüent a tot el territori, excepte a la zona més meridional, les zones 

més poblades del Baix Maestrat —Vinaròs i Benicarló— i dels Ports —Morella— i Alcanar. 

Amb la persona 6, la forma amb -en sembla ser gairebé tant present com la forma amb -on, 

que és present al nord del Ports, la zona del Matarranya, l’interior del Baix Maestrat i el 

Montsià i els pobles de la Serra d’Irta —Peníscola i Alcalà de Xivert—. Pel que fa a la resta 

1a persona dorga, dorgue, dòrmego, dòrmiga, dòrmigue, dormixca 

2a persona dorgues, dòrmegos, dòrmigues, dormisques 

3a persona dorga, dorgue, dòrmego, dòrmiga, dòrmigue, dormisque 

4a persona dormim, dorguem, dorguéssem, dormigam, dormiguéssem 

5a persona dormiu, dorgueu, dorguésseu, dormigau, dormigueu, dormiguésseu 

6a persona dormen, dorguen, dòrmiguen, dormisquen 

1a persona servixco, servixca, servixque, servisca, servisga 

2a persona servixques, servisgues 

3a persona servixca, servixque, servisca, servisque, servisgue 

4a persona servim, serviguem, servixquéssem, serviguéssem 

5a persona serviu, servixquésseu, serviguésseu 

6a persona servixquen, servisquen, serviquessen, servisguen 
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de conjugacions en general, les desinències amb -e-, amb totes les variants descrites són les 

més comunes (Gimeno Betí, 1994). 

Les desinències de les persones 4 i 5 per a totes les conjugacions -éssem i -ésseu, anàlogues a 

les desinències respectives per a l’imperfet de subjuntiu, semblen ser les més comunes al 

tortosí meridional (Massip i Bonet, 1989: 58), mentre que al tortosí meridional, aquestes 

formes només són presents, aproximadament, ja que alguns pobles no participen en tots i 

cadascun dels aspectes, a gairebé tot el Baix Maestrat i els pobles dels Valentins i el Pas7 —

Vinaròs i Alcanar en quedarien excloses—(Gimeno Betí, 1994: mapes 82-86). 

En els models de conjugació de la GIEC (2016), els quatre verbs apareixen representats de 

la següent manera: 

Taula 7: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb cantar segons la GIEC (2016) 

Taula 8: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb batre segons la GIEC (2016) 

 

                                                 
7 Aquests dos pobles, pedanies de la ciutat d’Ulldecona, i Peníscola i Alcalà de Xivert són els únics pobles que 
participen en absolutament totes possibilitats que Gimeno Betí (1994) descriu sobre aquestes formes de 
subjuntiu als mapes. De totes maneres, hi ha pobles que participen en aquestes característiques —Benicarló, 
per exemple—, però que construeixen l’imperfet de subjuntiu amb -r-. 

1a persona canti (cante) 

2a persona cantis (cantes) 

3a persona canti (cante) 

4a persona cantem 

5a persona canteu 

6a persona cantin (canten) 

1a persona bati (bata) 

2a persona batis (bates) 

3a persona bati (bata) 

4a persona batem 

5a persona bateu 

6a persona batin (baten) 
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Taula 9: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb dormir segons la GIEC (2016) 

Taula 10: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb servir segons la GIEC (2016) 

Així doncs, veiem que una gran part de les formes recollides a les obres descriptives de 

Gimeno Betí (1991, 1994) i Massip i Bonet (1989) no es recullen. També es veu que hi ha 

formes del tortosí que coincideixen amb les formes del valencià —les descrites entre 

parèntesi—, per la proximitat dels pobles on es diuen amb la frontera meridional del parlar 

tortosí amb el valencià. D’altra banda, però, hi ha temps verbals en què el que descriuen els 

autors i el que recull la GIEC no coincideixen en absolut, com, per exemple, en les persones 

1, 2 i 3 del verb dormir. Això es pot deure al fet que la GIEC (2016: 242) no considera 

acceptables la majoria de les formes que s’han descrit aquí, com, per exemple, la desinència -

o-, les formes de les persones 4 i 5 amb -éssem i -ésseu ni els augments velars com, a tall 

d’exemple, la persona 2 del verb batre bàtigues.  

Per la seua banda, la GNV de l’AVL (2006) només recull les formes valencianes en els seus 

models de conjugació verbals: 

Taula 11: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb cantar segons la GNV (2006) 

1a persona cante 

2a persona cantes 

3a persona cante 

4a persona cantem 

5a persona canteu 

6a persona canten 

1a persona dormi (dorma) 

2a persona dormis (dormes) 

3a persona dormi (dorma) 

4a persona dormim 

5a persona dormiu 

6a persona dormin (dormen) 

1a persona serveixi (servisca) 

2a persona serveixis (servisques) 

3a persona serveixi (servisca) 

4a persona servim 

5a persona serviu 

6a persona serveixin (servisquen) 
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Taula 12: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb batre segons la GNV (2006) 

1a persona bata 

2a persona bates 

3a persona bata 

4a persona batem 

5a persona bateu 

6a persona baten 

Taula 13: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb sentir segons la GNV (2006) 

1a persona senta (dorma) 

2a persona sentes (dormes) 

3a persona senta (dorma) 

4a persona sentim (dormim) 

5a persona sentiu (dormiu) 

6a persona senten (dormen) 

Taula 14: Model de conjugació del present de subjuntiu del verb servir segons la GNV (2006) 

1a persona servisca 

2a persona servisques 

3a persona servisca 

4a persona servim 

5a persona serviu 

6a persona servisquen 

La GNV (2006: 254) descriu més tard sobre aquest temps verbal que en llengua antiga, la 

desinència per a les persones 4 i 5 es formava amb -am i -au per a la segona i tercera conjugació 

i que actualment «en alguns parlars valencians» —sense concretar exactament a quins parlars 

valencians fa referència— es manté en verbs velaritzats i palatalitzats. També nota que «en 

la major part dels parlars de Catalunya i les illes Balears», la desinència -a- i -e- s’ha substituït 

per una -i-. No fa cap esment a les formes -ésseu i -éssen característiques dels parlars tortosins 

en algunes àrees ni a cap altra de les formes descrites per Gimeno Betí (1994), tret de les que 

coincideixen amb el que ja està establert com a norma. 

3.1.2.2. L’imperfet de subjuntiu 

De la mateixa manera, doncs, que el present de subjuntiu pot presentar una gran varietat de 

formes diferents, l’imperfet de subjuntiu no té res a envejar al seu temps germà. En el cas 
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que ens ocupa, a grans trets, hi ha dos blocs que formen el subjuntiu de maneres diferents 

(Gimeno Betí, 1994: 200). Un bloc forma l’imperfet del subjuntiu amb les desinències 

derivades del plusquamperfet de subjuntiu del llatí, que es fan amb -s-, i l’altre el forma seguint 

les desinències del mateix imperfet de subjuntiu del llatí, amb -r-. Al primer bloc pertanyen 

el tortosí meridional (Massip i Bonet, 1989), el sud del Montsià i bona part del Baix Maestrat 

—concretament, la Tinença de Benifassà i una llengua que s’allarga de Vinaròs, Sant Jordi, 

Traiguera i Sant Rafel fins a Alcalà de Xivert—, mentre que la resta pertanyen a l’altre bloc 

(Gimeno Betí, 1994: mapa 92). 

Dins d’aquests dos grans blocs, com és completament evident, hi ha variacions que 

reproduirem en les taules següents: 

Taula 15: Model de conjugació del verb cantar en imperfet de subjuntiu (Gimeno Betí, 1994; Massip i Bonet, 1989) 

1a persona cantés, cantàs, cantessa, cantéssec8, cantara, cantare, cantera9 

2a persona cantesses, cantasses, canteres, cantares 

3a persona cantés, cantàs, cantessa, cantera, cantare, cantara 

4a persona cantéssem, cantàssem, cantérem, cantàrem 

5a persona cantésseu, cantàsseu, cantéreu, cantàreu 

6a persona cantessen, cantassen, canteren, cantaren 

Taula 16: Model de conjugació del verb batre en imperfet de subjuntiu (Gimeno Betí, 1994) 

1a persona batés, batigués, bategués, batessa, batera, bateguera, batiguera, 

bateguere, bateguésec 

2a persona batesses, bateres, batiguesses, bategueres, bateguesses, batigueres 

3a persona batés, batere, batigués, batiguessa, bateguere, bategués, bateguere, 

batiguera 

4a persona batéssem, batérem, batiguéssem, batiguérem, bateguéssem, 

bateguérem 

5a persona batésseu, batéreu, batiguésseu, batiguéreu, bateguéssiu, bateguéreu 

6a persona batessen, bateren, batiguessen, batiguessen, bateguessen, bategueren 

                                                 
8  Només al municipi de Traiguera, conegut per fer aquesta terminació també en la 1a persona del present 
d’indicatiu. 
9 En les desinències que acaben amb a s’afegeixen les formes que Gimeno Betí descriu amb el so [a] i el so [ɛ], 
mentre que amb les que acaben amb la e s’inclouen només les formes que acaben amb el so [e]. Això és així 
perquè segons apunta Sans Monroig (2016), a Càlig, que és un dels pobles que realitza aquest canvi vocàlic, el 

so [a] en posició final àtona esdevé [ɛ]. 
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Gimeno Betí (1994: 200) també descriu la segona conjugació amb córrer, del qual afegeix 

terminacions amb -e-, com correguessa, correguesses, correguessa, etc. Per a la tercera conjugació, 

s’hi descriuen les formes següents: 

Taula 17: Model de conjugació del verb dormir en imperfet de subjuntiu (Gimeno Betí, 1994) 

1a persona dormigués, dormiguessa, dormiguera, dormeguera, dormiguéssec, 

dorgués, dorguere, dormissa, dormira, dormisquera 

2a persona dormiguesses, dormigueres, dorguesses, dorgueres, dormegueres, 

dormisses, dormires, dormisqueres 

3a persona dormís, dormire, dormigués, dormiguessa, dormiguera, dormiguere, 

dorgués, dorguere, dorguera, dormeguera, dormisquere 

4a persona dormíssem, dormírem, dormiguéssem, dormiguérem, dorguéssem, 

dorguérem, dormeguérem, dormisquérem 

5a persona dormísseu, dormíreu, dormiguésseu, dormiguéreu, dorguésseu, 

dorguéreu, dormeguéreu,  dormisquéreu 

6a persona dormissen, dormiren, dormiguessen, dormigueren, dorguessen, 

dorgueren, dormegueren, dormisqueren 

Massip i Bonet (1989) ho descriu igual, només que amb el verb servir, ja que els verbs de la 

tercera conjugació incoatius es conjuguen de forma similar, però amb l’augment que els és 

propi. 

Veiem, doncs, que els verbs d’aquest temps es poden realitzar tant amb la desinència -r- o la 

desinència -s-. En verbs de la segona i la tercera conjugació també pot aparèixer un increment 

velar i, en el cas de la tercera conjugació, s’observa com torna a aparèixer un increment 

pseudoincoatiu com en el cas del present de subjuntiu. 

La GIEC (2016) descriu les següents formes com els paradigmes verbals de l’imperfet de 

subjuntiu: 

Taula 18: Model de conjugació del verb cantar en imperfet de subjuntiu segons la GIEC (2016) 

1a persona cantés (cantara, cantàs) 

2a persona cantessis (cantares, cantassis)10 

3a persona cantés (cantara, cantàs) 

4a persona cantéssim (cantàrem, cantàssim) 

                                                 
10 Per a les persones 2, 4, 5 i 6 també descriu com a «altres variants» les formes cantesses, cantéssem, cantésseu 
i cantessen, pròpies del valencià i nord-occidental. 
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5a persona cantéssiu (cantàreu, cantàssiu) 

6a persona cantessin (cantaren, cantassin) 

Taula 19: Model de conjugació del verb batre en imperfet de subjuntiu segons la GIEC (2016) 

1a persona batés (batera) 

2a persona batessis (bateres)11 

3a persona batés (cantara, cantàs) 

4a persona batéssim (cantàrem, cantàssim) 

5a persona batéssiu (cantàreu, cantàssiu) 

6a persona batessin (cantaren, cantassin) 

Taula 20: Model de conjugació del verb dormir en imperfet de subjuntiu segons la GIEC (2016) 

1a persona dormís (dormira) 

2a persona dormissis (dormires)12 

3a persona dormís (dormira) 

4a persona dormíssim (dormírem) 

5a persona dormíssiu (dormíreu) 

6a persona dormissin (dormiren) 

Taula 21: Model de conjugació del verb servir en imperfet de subjuntiu segons la GIEC (2016) 

1a persona servís (servira) 

2a persona servissis (servires)13 

3a persona servís (servira) 

4a persona servíssim (servirem) 

5a persona servíssiu (servíreu) 

6a persona servissin (serviren) 

Com es veu amb els models de present de subjuntiu, la GIEC recull dues —tres en el cas de 

la primera conjugació— maneres «principals» de fer els verbs en imperfet de subjuntiu: amb 

la desinència -s o -ss- seguida de la desinència -i- més pròpies del català oriental o amb les 

desinències -ra o -re- més pròpies del valencià i, a la primera conjugació, la desinència -as-, 

pròpia dels parlars balears i valencià molt formal. A més, també cal destacar la descripció de 

la desinència -sse-, també pròpia segons l’obra dels parlars occidentals. 

                                                 
11 El mateix cas que a la nota anterior, però amb els casos batesses, batéssem, batésseu, batéssen. 
12 Íbidem: dormisses, dormíssem, dormísseu, dormissen 
13 Íbidem: servisses, servíssem, servísseu, servissen 
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Comparat amb les descripcions de Gimeno Betí i Massip i Bonet, es pot veure que hi ha prou 

coincidències entre el que el que «fa» la gent i el que la gramàtica prescriu. Val a dir que atesa 

l’enorme varietat de formes que aquest temps verbal pot presentar, la síntesi feta per la GIEC 

de deixar dues —o tres— formes, més una altra que podríem considerar, com diria la PEO, 

«propi de l’àmbit restringit (parlars occidentals)», es pot considerar d’un bon cas de 

composicionalitat. 

La PEO (1999a), per la seua banda, qualifica de «pròpies de l’àmbit general» les formes amb 

la desinència -s i la -ss- i seguides tant de -i- com de -e- per a les persones 2, 4, 5 i 6 —tot i que 

per als parlars valencians les considera massa formals—, mentre que les formes amb la 

desinència -re- les identifica com a «pròpies de l’àmbit restringit» als parlars valencians. Les 

formes amb un increment velar, en canvi, no les considera tolerables. 

Quant a la GNV (2006), els models de conjugació per a l’imperfet de subjuntiu que descriu i 

prescriu són els següents: 

Taula 22: Model de conjugació del verb cantar en imperfet de subjuntiu segons la GNV (2006) 

1a persona cantara (cantàs, cantés) 

2a persona cantares (cantasses, cantesses) 

3a persona cantara (cantàs, cantés) 

4a persona cantàrem (cantàssem, cantéssem) 

5a persona cantàreu (cantàsseu, cantésseu) 

6a persona cantaren (cantassen, cantessen) 

Taula 23: Model de conjugació del verb batre en imperfet de subjuntiu segons la GNV (2006) 

1a persona batera (batés) 

2a persona bateres (batesses) 

3a persona batera (batés) 

4a persona batérem (batéssem) 

5a persona batéreu (batésseu) 

6a persona batéren (batessen) 

Taula 24: Model de conjugació del verb servir en imperfet de subjuntiu segons la GNV (2006) 

1a persona servira (servís) 

2a persona servires (servisses) 

3a persona servira (servís) 

4a persona servírem (servíssem) 
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5a persona servíreu (servísseu) 

6a persona servíren (servissen) 

Taula 25: Model de conjugació del verb sentir en imperfet de subjuntiu segons la GNV (2006) 

1a persona sentira (sentís) 

2a persona sentires (sentísses) 

3a persona sentira (sentís) 

4a persona sentírem (sentíssem) 

5a persona sentíreu (sentísseu) 

6a persona sentíren (sentíssen) 

Les formes entre parèntesis són unes altres formes que la GNV recull en un apartat posterior, 

en què hi ha la desinència -s / -ss-. A més, per a la primera conjugació afegeix dues formes 

segons la vocal temàtica: una -a-, que es considera pròpia de la llengua antiga i del balear, i 

una -e-, que la GNV considera pròpia dels «parlars valencians “més” 14 septentrionals». 

Les formes verbals que s’hi descriuen, com a la GIEC, estan presents entre la infinitat de 

formes que han descrit Gimeno Betí i Massip i Bonet. No obstant això, segueixen sent-ne 

menys que les que descriu l’obra de l’Institut, però segurament és pel fet que la GNV se 

centra exclusivament en els parlars valencians, tot i que després explica de passada com ho 

fan en els parlars de la resta del domini lingüístic. 

Així doncs, veiem que les formes que admeten, per dir-ho d’alguna manera, les gramàtiques 

que coincideixen amb les descrites són les formes amb la desinència -s o -ss- seguida de -e , 

les de la desinència -r- seguida de -a o -e- 

3.1.3. Els determinants possessius 

El parlar tortosí fa servir la forma plena dels possessius habitualment, tot i que en determinats 

casos, com per exemple en ma vida, i amb els parentius15, és habitual fer servir les formes 

reduïdes. La forma que s’estén per tot el territori per a les formes de femení plenes o 

reforçades és la que fa servir el so semivocàlic [w], de manera que els possessius en tortosí 

quedarien representats de la manera següent: 

                                                 
14  Les cometes a més són afegides. 
15 Massip i Bonet (1989) fa una llista dels parentius a què es refereix: pare, mare, germà, germana, oncle, tio, tia, cosí, 
cosina, cunyat, cunyada, iaio, iaia, nebot, neboda, padrí, padrina, sogre, sogra, gendre, nora, net, neta i els plurals 
corresponents. 
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Taula 26: Distribució dels possessius en tortosí (Massip i Bonet, 1989) 

formes pers. 
masculí 

singular 
femení singular masculí plural femení plural 

pl
en

es
 

1a sing. meu meua meus meues 

2a sing. teu teua teus teues 

3a sing. seu seua seus seues 

1a plur. nostre nostra nostres 

2a plur. vostre vostra vostres 

3a plur. seu seua seus seues 

re
du

ïd
es

 1a sing. mon ma mos mes 

2a sing. ton ta tos tes 

3a sing. son sa sos ses 

Massip i Bonet (1989: 54) apunta que no es fa servir mai les formes plenes de 3a persona llur 

i llurs. També apunta que les formes reduïdes de masculí singular es pronuncien generalment 

mun, tun i sun i les formes de plural es poden pronunciar muns, tuns i suns. Gimeno Betí no fa 

referència a aquesta característica en cap moment de la seua obra, així que entenem que no 

ha de variar gaire amb el que diu Massip i Bonet per al tortosí septentrional. 

Les dues obres normatives es refereixen a les formes plenes i reduïdes com a tòniques i 

àtones, però aquí mantindrem les primeres denominacions per coherència. La GNV (2006) 

coincideix amb les formes femenines plenes amb el so semiconsonàntic [w] en una taula que 

no reproduirem per ser exactament igual a l’anterior. Pel que fa a les formes llur i llurs, cal 

esmentar que les considera arcaiques i reservades a usos «molt formals i especialitzats». 

Exactament el mateix ocorre amb els pronoms reduïts: no hi ha cap diferència amb la taula 

que es descriu abans i també coincideix —més vagament, però— amb la relació que hi ha 

entre aquest tipus de determinants i els parentius, però no diu absolutament res de la 

pronúncia amb [u] de les formes masculines ni del suport de la consonant [n] en aquests 

plurals. 

La GIEC (2016) també no varia gaire en aquest tema. En tot cas, variaria una mica en la 

forma dels possessius en forma plena, ja que, com recordem, aquesta gramàtica abasta tot el 

territori catalanoparlant i, per tant, inclou tant les formes més pròpies del bloc oriental com 

les de l’occidental: 
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Taula 27: Distribució dels possessius en forma plena segons la GIEC (2016) 

pers. masculí singular femení singular masculí plural femení plural 

1a sing. meu meua/meva meus meues/meves 

2a sing. teu teua/teva teus teues/seves 

3a sing. seu seua/seva seus seues/seves 

1a plur. nostre nostra nostres 

2a plur. vostre vostra vostres 

3a plur. seu seua/seva seus seues/seves 

Pel que fa als possessius reduïts, la teoria que proposa l’IEC no varia gens amb el que s’ha 

dit a dalt, així que tampoc reproduirem la mateixa taula una altra vegada. Pel que fa a la 

pronúncia, la PEO de morfologia (1999a) considera les dues formes del femení pròpies de 

l’àmbit general, com la GIEC, però tampoc diu res —ni positiu ni negatiu— sobre la 

pronunciació amb [u] i [un] de les formes reduïdes de masculí. 

3.1.4. Els determinants demostratius 

Els determinants demostratius en els parlars tortosins tenen dos graus de localització (Massip 

i Bonet, 1989; Veny i Clar, 1993): este (de vegades eixe amb el mateix grau) i aquell, a més dels 

plurals i femenins corresponents. Tot i així, Gimeno Betí (1994) troba que en zones de la 

Franja i les més meridionals, coincidint més o menys amb la frontera entre els territoris 

valencià i català, es mantenen els tres graus de localització hereus del llatí vulgar: este, eixe i 

aquell. 

La GIEC distingeix entre dos sistemes de demostratius dins del català: el binari i el ternari. 

El binari és el que es fa servir a la majoria de parlars i el ternari era el propi de la llengua 

antiga, que ha passat als parlars valencians, de la Franja i l’eivissenc. Es presenten en unes 

taules com les següents: 

Taula 28: Sistema binari de determinants demostratius segons la GIEC (2016) 

 
masculí femení 

singular plural singular plural 

1r grau aquest aquests aquesta aquestes 

2n grau aquell aquells aquella aquelles 
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Taula 29: Sistema ternari dels determinants demostratius segons la GIEC (2016) 

masculí femení 

singular plural singular plural 

1r grau 
aquest 

(o este) 

aquests 

(o estos) 

aquesta 

(o esta) 

aquestes 

(o estes) 

2n grau 
aqueix 

(o eixe) 

aqueixos 

(o eixos) 

aqueixa 

(o eixa) 

aqueixes 

(o eixes) 

3r grau aquell aquells aquella aquelles 

Destaca la convivència entre les formes reforçades i no reforçades només en el sistema ternari 

i que les primeres són les preferibles en contextos més formals, però no hi ha cap referència 

sobre les formes no reforçades en el sistema binari, que és el que es fa en els parlars del 

tortosí septentrional segons totes les descripcions consultades (Massip i Bonet, 1989). 

Per la seua banda, la GNV (2006) dona preferència al sistema ternari, tot i que no deixa 

d’explicar l’existència del sistema binari en «parlars no valencians». També fa una relació entre 

el sistema ternari i la llengua antiga i una distinció entre les formes no reforçades (o simples, 

com s’anomenen aquí) i les reforçades. S’hi descriu que les formes simples són les més 

comunes en la llengua oral i les majoritàries en la ràdio, la televisió i alguns textos 

institucionals. D’altra banda, les formes reforçades són majoritàries en els textos literaris i 

universitaris. Malgrat això, s’afirma que totes dues formes són vàlides de la mateixa manera. 

A la taula següent es pot veure la distribució que en fan: 

Taula 30: Sistema dels determinants demostratius segons la GNV (2006) 

 
singular plural 

masculí femení masculí femení 

1r grau este/aquest esta/aquesta estos/aquests estes/aquestes 

2n grau eixe/aqueix eixa/aqueixa eixos/aqueixos eixes/aqueixes 

3r grau aquell aquella aquells aquelles 

3.2. Fonologia 

3.2.1. Pronúncia de /d/ en els sufixos derivats del llatí -ATA i -ATOR 

La caiguda del so oclusiu dental sonor entre dues vocals és comú en els parlars valencians 

(AVL, 2006) i, fins a cert punt, també en els tortosins. Gimeno Betí (1994) apunta que aquesta 

caiguda se sol fer només entre dues /a/, en la derivació del sufix llatí -ATA. Aquesta caiguda 
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se sol realitzar per la zona del Baix Maestrat, mentre que al Montsià es manté sempre —

motiu probable per què Massip i Bonet no l’haja explicat en la descripció— i als Ports hi ha 

una tendència a la vacil·lació (Gimeno Betí, 1994: mapa 27). A més, Gimeno Betí (1994: ) ja 

afirma que hi ha una tendència de les generacions més joves de mantenir-la sempre. 

No obstant això, aquest so /d/ no cau sempre, sinó que és manté en les paraules derivades 

del sufix llatí -ATOR. Aquest és un tret més comú arreu del territori. De fet, només un 

municipi no participaria en aquesta característica i realitzaria també una caiguda de la /d/ 

intervocàlica com en el cas anterior (Gimeno Betí, 1994). Pel que fa a la part més 

septentrional del tortosí, el so oclusiu dental sonor entre vocals es mantindria sempre, també 

entre dues /a/. 

La GNV (2006: 27-28), en l’apartat «La pronunciació estàndard del valencià», es considera 

que la pronunciació del so /d/ entre vocals és el propi per a l’estàndard oral, però s’hi observa 

que en alguns termes dels àmbits festiu i gastronòmic ja és comú reflectir l’emmudiment 

d’aquesta consonant per escrit. 

La PEO (1999a: 18), per la seua banda, qualifica de «no recomanable» la caiguda de la /d/ 

entre dues vocals. La GIEC (2016), en canvi, no diu res al respecte. 

3.2.2. Canvi vocàlic de /e/ àtona a /a/ 

Massip i Bonet (1989: 30) descriu que el canvi de la vocal /e/ àtona a /a/ és propi de tot 

l’àmbit del català occidental i destaca que en tortosí ocorre bàsicament en els grups es- 

([a]stirar), en- ([a]nfadat), em- ([a]mbolicar), ei- ([a]ixut), i in- ([a]nconvenient)16. 

Gimeno Betí (1994: 94), per la seua banda, també afirma que hi ha un canvi vocàlic a [a] en 

els casos que hi ha els grups es-, en-, em- i eix-, generalment a les zones del Baix Maestrat i 

Montsià, aproximadament, mentre que als Ports aquesta tendència no existeix. A banda hi 

ha uns pocs municipis que, com ja és comú al llarg de tot el treball, vacil·len o bé hi ha casos 

en què participen més municipis que a la resta, com és el cas del canvi em- > am-, freqüent 

també en més municipis dels Ports que la resta de casos (Gimeno Betí, 1994: mapa 31). 

La PEO (1999a: 16) considera «admissible en l’àmbit general», però només en parlars 

occidentals i l’àmbit informal el canvi vocàlic en els grups es-, en- i em-. En canvi, la GNV 

                                                 
16 No obstant això, Massip i Bonet (1989: 30) també afirma que aquesta última forma d’un registre molt baix, i 
el considera en recessió. 
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(2006: 24) té un criteri diferent i considera que, en aquests tres grups, la realització o no del 

canvi vocàlic és propi del valencià estàndard. 

3.2.3. Africació de fricatives postalveolars sonores 

El so ortogràficament escrit amb g davant de e o i, així com amb j en posició inicial han 

esdevingut [d ͡ʒ] —com en valencià— tant en tortosí septentrional (Massip i Bonet, 1989) i 

en meridional, tot i que hi ha a la zona del Baix Maestrat i la frontera del Montsià s’observa 

la presència del fonema [ʒ] a l’inici en alguns casos i, més excepcionalment, la presència del 

so [t͡ʃ] (Gimeno Betí, 1994: mapes 3, 4 i 5). 

En posició intervocàlica, el so descrit amb aquesta grafia sol ser [ʒ] a la gran majoria del 

territori, tot i que també sol anar precedit d’una iod i aparèixer el so [jʒ], fet que és el més 

comú en tortosí meridional (Massip i Bonet, 1989: 40). També és freqüent que aquest so 

entre vocals esdevinga [d͡ʒ], però Gimeno Betí (1994: mapa 7) el registra en menys pobles —

la zona de l’interior del Baix Maestrat—. 

Pel que fa al so [ʒ] després de consonant, veiem que és comú que esdevinga [d ͡ʒ], tot i que 

també és comú en alguns pobles de l’últim tram del Sénia i del Matarranya que el so es 

mantinga invariable [ʒ] (Gimeno Betí, 1994: mapes 10 i 11). A més, és curiós que aquest so 

puga esdevenir [z] només en el cas dels mots migdia (pronunciat com mez-di-a) i fetgina (fre-zí-

na), una mena de mustela. Pel cas de migdia, el DCVB també recull aquesta pronúncia en 

territoris de tot el bloc oriental. 

La GIEC (2016) descriu que, per als parlars nord-occidentals i el tarragoní, a l’inici, després 

d’una consonant és propi fer un so africat postalveolar sonor. En canvi, en posició 

intervocàlica, és propi fer una africada postalveolar sonora ([d ͡ʒ]) en casos com imatge o mitja. 

Tot i això, hi ha una discrepància entre els parlars nord-occidental i tarragoní amb els parlars 

valencians, en què, també entre vocals, els valencians mantenen l’africada postalveolar 

sonora, però els nord-occidentals i tarragonins —coincidint amb el que diuen les obres 

descriptives— fan una fricativa postalveolar sonora [ʒ], sola o precedida d’una iod [iʒ]. 

La GNV (2006), per la seua banda, només prescriu com a correcta la pronúncia de g, j, tg i tj 

com a [d͡ʒ], sense dir res sobre qualsevol altra manera de pronunciar-les. 
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4. ANÀLISI I ESTAT ACTUAL DE LA QÜESTIÓ 

Un cop analitzats els trets distintius i comparats amb les obres normatives, veurem si els 

parlants de tortosí fan servir més els trets característics o, del contrari, fan servir formes més 

allunyades del seu parlar a l’hora de fer un parlament en una varietat estàndard del català. Per 

això, farem una taula amb cada programa analitzat —per motius de temps i espai, la durada 

dels fragments que s’han analitzat són d’entre 15 i 30 minuts, depenent de la quantitat 

d’informants que hi ha en cada programa— i els seus participants i s’hi anotaran els trets que 

fan servir ells en cada un dels aspectes analitzats en els punts anteriors. Per comoditat a l’hora 

de veure els resultats, les pàgines següents estaran en format apaïsat.
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4.1. Al punt, TVU (2018) 

Aquest programa és una entrevista a l’alcaldessa d’Ulldecona sobre la mostra cultural Patrimonium 2018. Hi participen tres interlocutors: la presentadora, 

l’alcaldessa de la ciutat, Núria Ventura, i el conductor de l’acte, Paco Lavega, historiador. 

Taula 31: Anàlisi morfològic del programa Al punt (TVU, 2018) 

Informant Article Subjuntius Possessius Demostratius 

Presentadora − [jel] patrimoni 

− el diumenge 

− els dos 

− els músics 

− als capitells 

− l’església 

− els mateixos artistes 

− el vermut 

− lo vermut històric 

− hi ha’l vermut 

− o sigue 

− no us ho pergueu 

− sigue 

− que siguen molts els 
que s’apunten 

−  − este cas 

− este Patrimonium 

− esta vegada 

− estes xarrades 

− este pròxim vermut 

− estes escultures 

− esta edició 

N. Ventura − pels temes 

− lo nostre patrimoni 

− lo nostre objectiu 

− los objectius principals 

− l’obertura 

− l’olivera 

− los mil set-cents anys 

− el cap de setmana 
passat 

− tingue 

− convertisque 

− conegue 

− sapiguéssem 

− sigue 

− siguen 

−  − este ric patrimoni 

− d’esta manera 

− estos dos 

− est’any 

− este cap de setmana 
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− el fet de poder ubicar 

− la obertura 

− lo treball 

− la educació 
P. Lavega − lo que pretenem 

− tots los instruments 
musicals 

− la iglesia 

− lo nivell 

− los músics de carrer 

− los que són 

− los òrgans portàtils 

− lo vermut 

− la època 

− lo llibre 

− pare − lo seu tamborín 

− les seues pròpies 
limitacions 

− aquestos detalls 

− este apartat 

− este cas 

− estes representacions 

− aquestos músics 

− d’estes músiques 

− aqueste dia 

− d’estos instruments 

− aquestos sons 

− este tipo d’instrument 

− este cas 

Taula 32: Anàlisi fonològic del programa Al punt (TVU, 2018) 

Informant So /d/ entre dos sons /a/ Canvi vocàlic /e/>/a/ Fricatives postalveolars 

Presentadora − estes xarrades − l’[a]sglésia 

− [a]scola 

− re[a]mpendrem 

− distin[d͡ʒ]im 

− e[d ͡ʒ]emple 

− diumen[d ͡ʒ]e 

− do[d͡ʒ]e 

− activita[tʃ] 
N. Ventura − dedicades 

− xarrades 

− [e]sdeveniments 

− [a]ntenem 

− do[d͡ʒ]e 

− diri[ʒ]irà 

− [d ͡ʒ]uliol 

− paisa[d ͡ʒ]e 
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− [d ͡ʒ]oves 

P. Lavega − pinçada 

− vegada 

− iglesia 

− l’[a]scola 

− [d ͡ʒ]ent 

− tipolo[d͡ʒ]ia 

− ima[d͡ʒ]ens 

− a[d ͡ʒ]uda 

− e[ɣz]emple 

− go[iʒ]os 
 

4.2. Fent territori, Canal 56 (2018) 

En aquesta tertúlia, els regidors de cultura i festes de diversos pobles del Baix Mestrat —més concretament els regidors d’Alcalà de Xivert, de Xert, de 

Benicarló i de Vinaròs— debaten sobre com s’organitzen per a preparar les festes majors. 

 

Taula 33: Anàlisi morfològic del programa Fent territori (Canal 56, 2018) 

Informant Article Subjuntius Possessius Demostratius 

Presentadora −  tots els detalls 

− obrir el programa 

− tot l’any 

− els que celebreu 

− la organització 

− dels nostres respectius 

− que no se penso la 
gent 

− que siga lo 
suficientment 

− que el programa 
servirà 

− jo ho haguera fet 

− la nostra comarca 

− dels nostres respectius 

− en aquesta ocasió 

− eixes festes 

− en aquest cas [a’ket] 

− en eixe programa 
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− quins són els actes − que vagen 

− coincidisca 

S. Guillamón − treballar en el 
programa 

− tot l’any 

− reconèixer el treball 

− tot lo que hi ha 

− és lo que he comentat 

− és lo que estem 
convivint  

− ja siguen de bous 

− ja siga culturals 

− per a que puga entrar 
tot el món 

−  − aquest acte [a’ke’zakte] 

− per eixe motiu 

S. Sanz − pa fica’ls actes 

− tots els actes 

− pa que’l poble 

− lo mateix 

− organitzen el tema 
bous 

− el permís el seguim 
demanant 

− quadrem los actes 

− los jóvens 

− els que compren el 
tiquet 

− el pressupost 

− que tot estiga a 
l’agrado 

− que el poble disfruto 

− per molt que intentos 

− perquè t’ajudo 

− que se faiguen 

− que la gent s’abono 

− la gent càpiga 

− com si diguérem 

− la gent col·laboro 

−  − est’any 

I. Añó − també’ls companys 

− la organització 

− en l’ajuntament 

− els que distribuixen 

− ja estiguen enllestides 

− crega oportú 

− vaiga tot al seu lloc 

− les nostres festes 

− les seues dades 

− al seu lloc 

− tots eixos actes 

− tot eixe volum de feina 

− tindre eixa 
programació 
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− els aficionats 

− el control de l’aforo 

− que te puga sortir prou 
rentable 

− este formulari 

− estos últims anys 

M. Albella − en els últims 
preparatius 

− del llibret 

− el tema 

− a lo millor 

− el conjunt 

− estigue tot preparat 

− vingue a  

− i disfrute de les festes 

− entengue 

− puguen 

− que sigue important 

− que la gent s’ho pugue 
passar 

− com el carnaval, 
diguéssim 

− coincidisque 

− a la teva ciutat − en este cas 

− este dia què fa falta? 

− històries d’estes 

− estos gestos 

− és este 

Taula 34: Anàlisi fonològic del programa Fent territori (Canal 56, 2018) 

Informant So /d/ entre dos sons /a/ Canvi vocàlic /e/>/a/ Fricatives postalveolars 

Presentadora − cantonada − [e]nguany − la [ʒ]en 

− re[d ͡ʒ]idor 

− [d ͡ʒ]oves 

− planteʒarem 

− [d ͡ʒ]ovens 

− va[id͡ʒ]en 
S. Guillamón − brigada − [e]ntrar − [d ͡ʒ]en 

− ma[d ͡ʒ]oria 

− [d ͡ʒ]ermanor 

− [d ͡ʒ]oventut 
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S. Sanz − brig[a] 

− desfil[a] 

− matin[a] 

− despert[a] 

− xocolat[a] 

− elev[a] 

− li agrada 

−  − de tota la [d͡ʒ]en 

− [d ͡ʒ]ovens 

Il. Añó − composada 

− brigada 

− implicades 

− entr[a] 

− [e]nguany − a[d ͡ʒ]untament 

− lo[d ͡ʒ]istica 

− monta[d͡ʒ]es 

− e[d ͡ʒ]emple 

− [d ͡ʒ]ent 

− [ʒ]iner 
M. Albella − representades 

− matinada 

− li agrada 

− s’[e]ncarrega 

− [e]nvelats 

− [ʒ]a 

− [ʒ]en 

− re[ʒ]idories 

− pla[d͡ʒ]a 

− monta[iʒ]e 

− a[ʒ]untament 

− pro[ʒ]ectes 

− au[ʒ]e 

− allo[d͡ʒ]ament 
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4.3. La sala, Nord (2018 a, b, c) 

Per poder tenir una imatge més àmplia dels parlars dels Ports i com que no ha estat possible trobar un programa de tertúlia en què participen més de 

dues persones, s’han escollit unes entrevistes del programa La sala a tres alcaldes dels Ports: de Vilafranca, de Cinctorres i de Morella. 

Taula 35: Anàlisi morfològic del programa La sala (Nord, 2018 a, b, c) 

Informant Article Subjuntius Possessius Demostratius 

Presentadora − l’escola 

− necessitàveu els diners 

− la intenció 

− lo farragós 

− el cartell que anuncia 

− al terme 

− perquè fer l’accés 

− l’alcalde de Morella 

− que tingueren un lloc 

− s’haguere pensat 

− no és que estigueren 

− que estigue quedant bé 

− el sector agropecuari 
no patisque 

− açò no sigue una selva 

− el monte estigue cuidat 

− que la gent s’assente 

− la seua flora − eixa Casa de la Música 

− estos dies 

− a eixa inauguració 

− en eixe punt 

− eixa riquesa 

− eixe patrimoni 

− aquesta jornada 

− este mes de maig 

− en este cas 

− eixa sèrie de serveis 

− d’eixos serveis 

− esta part del patrimoni 

− estos premis 

− aquesta estoneta 

− d’este sector primari 
T. Ripollés − l’obra 

− la inauguració 

− l’escola 

− de l’ajuntament 

− se puguen ficar en 
marxa 

− disfruton 

− ja puguen tindre 

− del seu espai 

− els seus banys 

− estes emergències 

− eixe rendiment 
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− tots els municipis 

− els pares 

− pa’l (per al) pròxim 
curs 

− el comedor 

− el servei de comedor 

− lo projecte 

− el inconvenient 

− el arquitecte 

− està fent el ajuntament 

− tinguérem algú 

− que necessitere un 
bany adaptat 

− la cantera continuere 

− que això tiro per 
davant 

− on tingueren comedor 

− fiquérem un partxe 

− veiguem 

O. Tena − els estius secs 

− durant l’estiu 

− els diners 

− el pressupost 

− lo més sofisticat 

− el nostre poble 

− [je]l cicle formatiu  

− el transport adaptat 

− al poble 

− tota l’obra 

− que té’l nostre terme 

− el inventari 

− una vegada estigue 
això 

− estiga oberta al poble 

− puga anar 

− que no la llevaren 

− se quedara a Vilafranca 

− la gent que vullga 

− fa[d͡ʒ]a una recerca 

− el nostre poble 

− la seua disposició 

− la seua… 

− este nou govern 

− esta profunditat 

− estos convenis 

− estes sinèrgies 

− estes persones 

− esta empresa 

− eixes hores 

− d’esta SAMU 

− durant eixe temps 

− este, que era un dels 

R. Ripollés − el major problema 

− tot el món rural 

− dels municipis 

− el últim plenari 

− els últims anys 

− des de lo negatiu 

− moment que per fi 
arriben mesures 

− que tinguen que vore 

− per a què treballem 

− algú pugue vindre ací 

− que afavorisquen 

−  − per eixe camí 

− eixa gran reivindicació 

− eixe aspecte 

− eixa xarxa 

− d’este recurs tan 
preuat 
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− és el punt 

− de començar el estiu 

− el que veníem parlant 

− els millors aliats 

− dels nostres paisatges 

− tots els professionals 

− en tot el trasllat 

− lo que són 

− este any passat 

− durant estos anys 

− a estes comarques 

− eixos serveis 
d’emergència 

− este programa 

− eixe augment 

 

Taula 36: Anàlisi fonològic del programa La sala (Nord, 2018 a, b, c) 

Informant So /d/ entre dos sons /a/ Canvi vocàlic /e/>/a/ Fricatives postalveolars 

Presentadora − acabada 

− afectades 

− vegades 

− jornada 

− reclamades 

− [e]spero 

− [a]scola 

− [e]ncara 

− [a]nguany 

− pro[ʒ]ecte 

− reporta[ʒ]e 

− passe[ʒ]ar-les 

− dzornada 

− ima[d͡ʒ]e 

− [d ͡ʒ]ove 
T. Ripollés − certific[a] 

− acab[a] 

− sol·licit[a] 

− veg[a]es 

− adapt[a] 

− entr[a]es 

− [a]scola 

− [e]ncara 

− a[ʒ]untament 

− [ʒ]ove 

− [ʒ]ent  

− ma[ʒ]or 

− pro[j]ecte 

− monta[iʒ]e 

− a[ʒ]uda 

− [ʒ]eneral 

− afe[ʒ]it 
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O. Tena − complicada − [e]nguany − a[ʒ]udicar 

− [t͡ʃ]untem 

− [ʒ]/ [d͡ʒ]ent 

− ma[ʒ]or 

− [ʒ]estos 

− prote[ʒ]ir 

− ma[ʒ]ic 
R. Ripollés − vegada 

− reivindicada 

− especialitzades 

− [e]ncara − ma[ʒ]or 

− le[ʒ]islatius 

− mi[ʒ]ans de comunicació 

− [iʒ]emple 

− pro[je]cte 

− [ʒ]ent 

− [ʒ]iner (cognom Giner) 

− a[ʒ]ents 

− paisa[ʒ]es 

− radiolo[ʒ]ia 

− ver[ʒ]e del Roser 

4.4. L’entrellat, Canal 21 Ebre (2018) 

En aquesta tertúlia política, quatre dones —una d’Amposta i tres de Tortosa— i la presentadora debaten sobre l’impacte que va tenir la vaga feminista 

del 8 de març. 
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Taula 37: Anàlisi morfològic del programa L’entrellat (Canal 21 Ebre, 2018) 

Informant Article Subjuntius Possessius Demostratius 

M. Gavaldà − el món s’atura 

− lo bona nit o’l bon 
dia… 

− lo més destacat 

− los sindicats 
majoritaris 

− en lo cas d’homes 

− sigue una vaga laboral −  − aquest entrellat 

− d’aquesta setmana 

S. Sancho − lo titular 

− lo fet 

− lo dia d’ahir 

− los actes 

− lo tema de la vaga 

− dels homes 

− que sigue mundial 

− com pugue ser un pis 

− que els traslladéssem 

−  − d’esta vaga 

− d’este tipo 

− esta transversalitat 

− este sentit 

− esta nova manera 

C. Bel − lo més important 

− la onada 

− los hòmens 

− si’ls homes s’impliquen 

− en los paros que diu la 
D. Bel 

− lo mateix que’ls 
hòmens 

− lo que està passant 

− no mos agarrigue fora 
de joc 

− lo que sigue 

−  − este pas 

D. Bel − en els sectors 

− en tots los sectors 

− a l’ensenyament 

− puguéssen pactar 

− que la gent se sume 

− s’uni[ʃ]quen 

−  − est’any 

− esta jornada 
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− en el tema de les cures 

− en lo moment actual 

− tots los anys 

− el fet del ressò 
internacional 

− tots los àmbits 

− els sindicats 

− que’l salari minim 

− que arribe a la gent 

− que el salari mínim 
puge 

− fa que tinguen 

− que tinguéssem tots i 
totes 

− estos actes 
institucionals 

− esta vaga 

− estes aturades  

− este va ser també 

− esta jornada 

− este missatge 

A. Marcos − lo tema d’ahir 

− lo dia d’ahir 

− los hòmens 

− lo seguiment 

− lo dret a la vaga 

− l’hora que mos 
veiguen 

− que el tractéssem 

− que et vinguen i et 
diguen 

− això no ho neguéssem 

− la seua adhesió − en este cas 

 

Taula 38: Anàlisi fonològic del programa L’entrellat (Canal 21 Ebre, 2018) 

Informant So /d/ entre dos sons /a/ Canvi vocàlic /e/>/a/ Fricatives postalveolars 

Presentadora 

M. Gavaldà 

−  −  − [ʒ]ornada 

− ma[ʒ]oritaris 

− ima[d͡ʒ]es 

S. Sancho − vegada 

− aturada 

− privada 

− valorades 

−  − re[ʒ]idora 

− ma[ʒ]oritàriament 

− a[d ͡ʒ]untament 

− [d ͡ʒ]ent 



 

38 
 

C. Bel − onada − [a]ndavant 

− [a]stan 

− [ʒ]oc 

− [d ͡ʒ]ent 

− e[d ͡ʒ]emples 

− do[d͡ʒ]e 

− i[d ͡ʒ]emple 

− [d ͡ʒ]eneral 
D. Bel − treballadors i treballadores 

− privada 

− [a]nsenyament − [ʒ]ornada 

− lle[ʒ]ia 

− [ʒ]ent 

− [d ͡ʒ]oves 

− exi[ʒ]ir 
A. Marcos − uniformades 

 
− [a]stem 

− [a]ndavant 

− [a]ncara 

− [a]mpendrem 

− [ʒ]ornada 

− do[d͡ʒ]e 
 

 

4.5. El mirador, Canal Terres de l’Ebre (2018) 

En aquesta tertúlia es parla sobre la situació dels joves a les Terres de l’Ebre i la seua situació laboral. Hi participen cinc tertulians més el presentador, 

però una intervé en castellà —R. Ortiz—, així que només s’analitzaran els quatre informants catalanòfons més el presentador en aquest apartat. 

Taula 39: Anàlisi morfològic del programa El mirador (Canal Terres de l’Ebre, 2018) 

Informant Article Subjuntius Possessius Demostratius 
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Presentador − dels joves 

− el moment de decidir 

− a l’estranger 

− tots els llocs 

− lo perfil 

− el prototip 

− que et ve al cap 

− lo fet de ser 

− atreure’ls joves 

− obri’l món 

− lo cas de la R. Ortiz 

− que estés − el seu futur 

− la meva dreta 

− la seva dreta 

− d’aquests joves 

− tots estos joves 

− esta realitat 

N. Pujol − los joves 

− tots los joves 

− al món educatiu 

− l’oportunitat 

− los dos 

− lo sentiment de 
pertinença 

− al territori rural 

− en lo lloc 

− sigon 

− sigo 

− tingon 

− marxon  

− haigon 

− es pugo crear 

− pugon 

− la seua primera feina − a (n)estos joves 

− estes dos vessants 

− tots estos joves 

− en esta línia 

X. Farré − superior a l’europeu 

− en el desànim 

− del mercat laboral 

− fer el balanç 

− tot lo tema de 

− los mateixos que 

− el 26 d’abril 

− tinguin 

− generi 

− se puguin generar 

− que els acompanye 

− que estigui d’acord 

− que tinguéssim 

− si estiguessin 

− remuntéssim 

−  − en aquesta situació  

− aquests atractius 

− no tinc esta 
perspectiva 

− d’aquest territori 

− aquesta presència 

− aquest tipo de coses 
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− que voldríem que 
vingués 

− que vinguessin 

N. Caro − lo hàndicap 

− tenim lo nostre. 

− los interessos 

− los polítics 

− lo punt 

− per a que no sigue 

− no baixe 

−  −  

F. Roca − los joves 

− l’oportunitat 

− la època 

− el nivell 

− tot lo que he estudiat 

− lo mateix cas 

− en tot lo tema 

− lo sector 

− o sigue 

− puguessa 

− del seu àmbit 

− la pregunta meua 

− a casa meua 

− la època esta 

− en esta zona 

− esta època 

− d’aquest territori 

Taula 40: Anàlisi fonològic del programa El mirador (Canal Terres de l’Ebre, 2018) 

Informant So /d/ entre dos sons /a/ Canvi vocàlic /e/>/a/ Fricatives postalveolars 

Presentador − preparada 

− vegada 

− [a]stan 

− [a]steu 

− [d ͡ʒ]oves 

− [d ͡ʒ]enèrica 

− in[d ͡ʒ]enyeria 

− [d ͡ʒ]eneralitzar 

− Vir[d͡ʒ]ili 
N. Pujol − treballadors − re[a]ncaminar 

− [a]star 

− [a]stem 

− [ʒ]ove 

− hetero[ʒ]ènia 

− pro[ʒ]ectes 
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− [ʒ]avier 

− [d ͡ʒ]ove 

X. Farré − vegada − [e]spanyola 

− [a]ncara 

− [e]ncaix 

− d’[e]ntegració 

− d’[e]mmigació (immigració) 

− [e]stà 

− percenta[dz]e 

− [ʒ]enerar 

N. Caro − preparada −  − [ʒ]ove 

− mi[ʒ]ana 

F. Roca − retallaes −  − [d ͡ʒ]oves 

− afe[ʒ]ir 

− [ʒ]ent 
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Així, es pot observar que hi ha trets que en un àmbit propi de l’estàndard es mantenen ben 

presents, mentre que d’altres s’assimilen a la norma i canvien. És el cas, en gran part i només 

en els parlars més meridionals del tortosí, del manteniment de la /d/ entre dues /a/. També 

seria el cas d’alguns informants en els canvis vocàlics de /e/ a /a/ a inici de paraula amb les 

formes en-, em-, es-, en què no s’ha vist freqüent en els parlars meridionals, però sí en els més 

septentrionals. Pel que fa a les fricatives i africades alveolars sonores, el nord és més propens 

a fer servir les fricatives, mentre que als parlars tortosins meridionals l’opció més comuna 

sembla ser l’ús de les africades. 

Un tret que sí que sembla ser persistent és la presència l’article masculí lo. Tot i que hi ha 

informants que comencen les intervencions amb l’article el, hi sol haver un canvi a lo en algun 

moment de les intervencions. Pel que fa a les elisions, sí que és cert que hi ha qui segueix el 

que descrivia Massip i Bonet (1989), però la tònica general és la d’elidir segons les 

descripcions de les obres normatives. Als Ports, però, l’article masculí per antonomàsia és el, 

que no se sol elidir ni abans ni després de vocals. Per a tot el territori també es nota la 

presència del lo neutre. 

Si l’article era, més o menys, una de les característiques més consistents arreu del territori, el 

subjuntiu podria ser ben bé tot el contrari: no hem arribat a trobar tantes formes com 

descrivia Gimeno Betí (1994), però sí que se n’observen unes quantes. Les formes amb -e- 

són presents arreu de la zona, seguides de les del sufix -o-. No solen tenir cap augment, però 

també es veuen formes amb augments velars o els augments -ess- per a les persones 4 i 5 de 

l’imperfet de subjuntiu. 

Pel que fa als possessius, la forma plena és la majoritària i en el cas del femení, les formes 

meua, teua i seua són les més utilitzades, tot i que en alguns casos també s’han vist les formes 

més pròpies dels parlars orientals amb -v-. Per acabar, els demostratius més utilitzats són els 

que no duen l’augment, però entre la zona meridional i septentrional fan servir el sistema 

ternari i binari, respectivament, tal com deien totes les obres consultades. Sorprèn l’aparició 

de les formes aqueste i aquestos que ha fet servir un informador. 

En els aspectes fonològics s’observa una assimilació amb la normativa més present que en 

els aspectes morfològics. La majoria de parlants de tot el territori mantenen la /d/ entre dos 

sons /a/, mentre que els parlars tortosins septentrionals tendeixen a mantenir el canvi vocàlic 

de /e/ a /a/ i el so / ʒ / a principi de paraula i entre vocals. 
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Amb tot, es pot considerar que encara que es mantenen una bona quantitat de trets distintius 

dels parlars tortosins, els parlants sí que canvien alguns trets per intentar adoptar un registre 

diguem-ne estàndard. 

5. CONCLUSIONS 

Així doncs, les conclusions a què s’han arribat amb aquest treball tenen dues vessants 

principals: la primera està relacionada amb els trets que s’extreuen del tortosí i la presència 

que té a les obres normatives i la segona, amb la concepció del tortosí com a parlar dins del 

domini lingüístic català i de com pot afectar això no només dins del territori tortosí, sinó en 

tot ell. 

Per una banda, veiem que les zones on hem estudiat presenten les característiques següents: 

L’article masculí lo està molt present entre els parlants de l’àrea de l’Ebre i del Baix Maestrat, 

mentre que en els parlants dels Ports és infreqüent. Es veu com hi ha informants que 

comencen els discursos fent servir l’article el i que, al cap d’una estona, canvien i fan servir 

l’article arcaic. 

Pel que fa als articles femenins, veiem que el que apuntava Massip i Bonet (1989: 49-50) 

sobre l’elisió de l’article masculí després d’una vocal o una semivocal o la no reducció de 

l’article davant d’una o àtona se segueix produint en alguns parlants, mentre que en altres 

tendeixen a elidir l’article en aquests casos sempre. Per la seua banda, als Ports sembla ser 

comú no elidir gairebé mai l’article masculí, que sol aparèixer amb la seua forma plena davant 

d’una vocal. Aquest article masculí, per cert, sol ser sempre el contemporani, i no l’arcaic 

com en la resta de parlars. Hi ha parlants que, tot i fer servir l’article el, utilitzen l’article lo en 

determinats casos com, per exemple, davant de tot (en els sectors, però en tots los sectors, segons 

l’exemple de D. Bel). 

Tot i així, en tots els parlars hi ha la presència —amb més freqüència o menys— de l’article 

lo com a neutre. 

Pel que fa als temps de present i imperfet de subjuntiu, es veu una gran varietat, com ja 

sembla ser el costum. Les formes amb la desinència -o- es troben presents en parlars de les 

tres comarques, tot i que possiblement als Ports i a les Terres de l’Ebre siguen els llocs on és 

més freqüent. Això no vol dir, però, que al Baix Maestrat aquesta característica no estiga 

present, però sí que és cert que hi apareixen altres varietats, com ara les formes amb la 

desinència -e-. En alguns informadors també s’ha vist que feien servir un increment velar 
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abans d’aquestes desinències, motiu pel qual s’han arribat a escoltar formes com, per 

exemple, agarrigue.17 

Pel que fa als possessius, hem d’admetre que ens pensàvem que trobaríem més mostres, però 

les poques mostres que hem pogut recollir semblen indicar una mica el camí: per als 

femenins, els parlants de tortosí en un context més o menys estàndard solen fer servir les 

formes meua, teua, seua i els plurals corresponents. S’ha vist en dos informants que han fet 

servir les formes més pròpies del català oriental, meva, teva i seva. Els determinants possessius 

àtons no s’han escoltat en cap intervenció, així que sembla que estan tan restringits com 

indicava Massip i Bonet i les obres normatives. 

Quant als determinants demostratius, la pràctica no s’allunya massa de la teoria. Es podria 

delimitar aproximadament que a la vora catalana del Sénia, el sistema binari és el més comú, 

mentre que a l’altra banda l’és el ternari. No és res que no haja dit Gimeno Betí abans (1994: 

mapa 113). Les formes més comunes, tot i així, a banda i banda són les que no estan 

reforçades, tot i que s’han detectat alguns casos amb reforç i, fins i tot, algunes creacions 

noves com aqueste i aquestos,18 com deia l’informant P. Lavega. 

Pel que fa a la part fonològica, els parlants solen mantenir la /d/ intervocàlica en tots els 

casos. Com ja hem vist, aquest tret no afectava els parlants de tortosí septentrional, però si 

els del meridional, que, tret de casos comptats, en els grups -ada i els plurals corresponents 

no fan caure la /d/. No obstant això, com en el cas dels possessius, esperàvem haver recollit 

més dades. 

El canvi vocàlic de [e] a [a] sembla mantenir-se viu en els parlars tortosins septentrionals, 

mentre que en els meridionals és prou irregular. Només apareix en determinats casos, com 

en els mots escola i enguany en el cas d’alguns interventors en el programa La sala, mentre 

que sembla ser que al programa Fent territori no s’han registrat casos d’aquest canvi vocàlic. 

Pel que fa a la realització de la consonant [ʒ] a principi de paraula i entre vocals, és un 

fenomen present als Ports —molt present— i a les Terres de l’Ebre, mentre que els parlants 

del Baix Maestrat opten per fer africat aquest so en tots dos casos, probablement per alguna 

influència del valencià. Aquesta africació també és comú entre els parlants de les Terres de 

l’Ebre, però prou menys que al Baix Maestrat. 

                                                 
17 Tot i el risc de fer un comentari subjectiu i poc científic, crec que agarrigue és una manera preciosa de formar 
la 3a persona del present de subjuntiu d’agarrar. 
18  Les considerem creacions noves perquè cap obra de referència que hem consultat les recull, ni tan sols 
Gimeno Betí, l’obra del qual destaca per l’extensió generosa. 
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Amb aquesta anàlisi hem vist que els parlars de les persones poden experimentar canvis 

depenent de l’àmbit en què es troben, però que el canvi pot ser menys acusat i proper a les 

varietats més informals si l’àmbit és conegut pel parlant o si se sent identificat amb la resta 

de participants. Pot ser per aquest motiu que, per una banda, la PEO incloga diferents nivells 

de correcció a l’hora de discriminar entre trets lingüístics i, per l’altra, que els parlants canvien 

d’elements més formals a menys —com hem vist en el cas del canvi d’articles—. 

A més, l’estàndard és una varietat, com hem dit al principi, construïda. És una convenció per 

als parlants, feta per ells o no, que serveix per a comunicar-se i per a crear una consciència 

d’existència de la llengua. Això pot provocar que, dins de la comunitat de parlants, hi haja 

una part que no se senta identificada, bé perquè l’estàndard s’allunya de la seua manera de 

parlar o bé perquè una altra comunitat de parlants els discrimina o els crea prejudicis —amb 

més o menys duresa—.19 Per això, la llengua ha de tenir una varietat estàndard, que pot estar 

formada per diversos mètodes, com la selecció d’una varietat concreta, el cas del català 

(almenys segons la IEC), que consisteix a crear una varietat amb elements de tots els parlars, 

i el tercer mètode (el que sembla que fa l’AVL), que consisteix a crear varietats estàndards 

més o menys autònomes entre si. Però una llengua també hauria d’estar definida internament 

per tal de ser un motor d’aquesta consciència unitària de la llengua que proposava Bibiloni 

(1997) i la idea dels estàndards autònoms, a llarg termini, pot arribar a crear diferents llengües. 

Per això potser cal definir més exactament què és el tortosí, és a dir, trobar un quòrum per 

definir aquest parlar. 

Hi ha les teories que consideren tortosí només a les comarques del Montsià i el Baix Ebre 

(Veny i Clar, 1993; Veny i Clar, i Massanell i Messalles, 2015) i tenen sentit perquè entre elles 

sí que hi ha una certa estabilitat: al llarg dels pobles no hi ha gaires canvis. És el cas contrari 

del Maestrat i els Ports, on s’ha pogut observar una grandíssima varietat entre pobles. Un 

exemple seria el mapa de Navarro Gómez i Cubells Bartolomé (2010), on es veu una certa 

regularitat en les isoglosses a la part més septentrional i un «catxull»20 a la part septentrional. 

Massip i Bonet (1989: 15) també considera que no és una zona homogènia i que «des del 

punt de vista històric és un nom coherent i ajuda a explicar la unitat de la zona.» 

Per això, definir els límits del tortosí —en aquest cas, els límits meridionals— es tractaria 

potser d’una qüestió més cultural que lingüística, pel nexe d’unió que han tingut —i tenen— 

els pobles de banda i banda del riu Sénia. Seria tornar a la teoria de Bibiloni (1997) sobre la 

                                                 
19 A aquesta pràctica se l’anomena accentism en anglès o hablismo en castellà.  
20 Segons el DCVB: «Fangutxer, i especialment el fanguet molt clar del fem dels corrals quan els animals hi han 
orinat molt (Tortosa).» 



 

46 
 

capacitat distintiva dels estàndards: si un estàndard, entre altres coses, serveix per a distingir 

entre llengües, la delimitació intralingüística també podria crear un sentiment 

d’autoconsciència de la llengua, ja no tant dins del territori que es parla tortosí —textos com 

els de Miquel Àngel Pradilla i Cardona (2012) semblen ser prou clars en aquest tema— sinó 

en tot el conjunt de la comunitat catalanoparlant. 

I com tracten, doncs, les obres normatives el parlar tortosí? Doncs, evidentment, depèn. La 

GIEC i la GNV abasten dos àmbits diferents: la primera, tot el territori catalanoparlant, 

mentre que la segona, només l’àmbit catalanoparlant valencià. D’entrada ja suposa una 

diferència per les consideracions geolectals que tenen. Per a la GIEC el tortosí és un parlar 

de transició entre el valencià septentrional i el nord-occidental, però per a la GNV, al territori 

valencià només hi ha tres varietats: la septentrional, la central i la meridional. Tampoc fa 

esment a cap parlar de transició i només parla del tortosí en una ocasió —sobre la presència 

de la /i/ consonàntica al present d’indicatiu (AVL, 2006: 260)—. 

Pel que fa a les obres que descriuen i prescriuen l’ortoèpia, la PEO és una obra més 

prescriptiva, però més completa que «La pronúncia estàndard del valencià», que només és un 

capítol de la GNV que fa uns apunts de fonologia. També, la PEO fa una divisió dialectal 

diferent a la GIEC, ja que no hi ha cap menció al tortosí entre els dos volums. Probablement 

és degut a l’any de la publicació, més antiga que la GIEC, i pel fet de voler ser, com hem 

acabat de dir, una obra més prescriptiva i de l’IEC, per tant, amb la mentalitat de fer un únic 

model d’estàndard —composicionalitat— amb diferents variants possibles per intentar 

encabir el número més gran de parlants més o menys còmodes —polimorfisme—. 

Totes aquestes discrepàncies entre entitats normativitzadores plantegen un problema entre 

els parlants que han de fer servir l’estàndard, especialment al País Valencià: a qui s’ha de fer 

cas? Com és lògic, el criteri del parlant mana com en el cas de l’anglès, que es pot triar entre 

l’estàndard americà i el britànic, entre d’altres, però en una llengua molt més petita, el model 

d’estàndards autònoms pot no ser la millor solució per a mantenir la consciència de llengua. 

Aquest fet, a més, resulta contradictori si les dues entitats es declaren seguidores de les 

tasques de Pompeu Fabra (AVL, 2006: 12; IEC, 2016: XIX) 

Per acabar, un dels problemes que han aparegut a l’hora de realitzar les comparacions entre 

les obres normatives i les descriptives és la distància temporal. Les obres de Gimeno Betí es 

van publicar a principis dels anys 90 i la de Massip i Bonet, l’any 1989, mentre que les obres 

descriptives es van publicar l’any 2006 en el cas de la GNV i el 2016 en el cas de la GIEC. 

Tot i que s’ha d’admetre que les obres continuen vigents, i que s’han publicat estudis dels 
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parlars d’alguns pobles concrets, una futura línia de recerca podria passar per la reelaboració 

d’una descripció lingüística de tot l’àmbit tortosí i que ocupara no només àmbits morfològics, 

sintàctics, fonètics i fonològics, sinó que també investigara l’àmbit lèxic —sense desmerèixer 

l’obra de Joan S. Beltrán i Cavallé Vocabulari de Cruïlla—. 
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