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2.DIALECTOLOGIA 

 

La nostra llengua    –com totes--    presenta  diferències   regionals.  Els  
especialistes  en  filologia  catalana distingeixen dues grans àrees dialectals: 

l’oriental i l’occidental. A l’oriental pertanyen els següents dialectes: el 
rossellonés, el català central, el balear i l’alguerés, parlat a l’Alguer, un 

poblet de l’illa de Sardenya, a Itàlia. A l’occidental hi ha el nord-occidental i 
el valencià.Vegem algunes diferències entre els dos grups: 
 

 
1.Diferències entre el català oriental i l’occidental. 

 
Les més importants són de tipus fonètic.N’hi ha també, malgrat això, 

algunes de morfològiques i fins i tot lèxiques. 
CATALÀ ORIENTAL CATALÀ OCCIDENTAL 

1.Les vocals A i E àtones es 

confonen en una vocal neutra  /    /; 
“pare” i “para”(del verb “parar” 

sonen exactament igual:  /par    / 

1.Les vocals A i E àtones es 

pronuncien ben diferenciades, sense 
possibilitat de confusió: 

“pare” /pare/  i “para” /para/ 
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2.Les paraules que en llatí tenien E 
llarga o I breu donen una E oberta: 
CATENA> cadena; PIRA> pera; 

ANGLENSIS> anglès 

2.Les paraules que en llatí tenien E 
llarga o I breu donen una E tancada: 
CATENA> cadena; PIRA> pera; 

ANGLENSIS> anglés 

3.Les OO en posició àtona sonen 
/U/:“pomada” sona /pumad   / 

3.Les OO en posició àtona sonen /O/i 
no/u/:“pomada” sona /pomada/ 

4.La lletra X inicial o 
postconsonàntica sona 

fricativa (   …): 
xut  /     ut/ 
xoriço /  urisu/ 

punxa  /pun   a/ 

4.La lletra X inicial o 
postconsonàntica sona 

africativa (com la CH del castellà): 
xut /    ut/ 
xoriço /   oriso/ 

punxa   /pun     a/ 

5.El grup IX perd la I en la pronúncia 

oriental: caixa,reixa,peix 

5.El grup IX conserva la I en la 

pronúncia occidental: 
caixa,reixa,peix 

6.En la 1ª persona del singular del 
present d’Ind s’usa la O (en català 

central),la I(en rossellonés) i la 
terminació O en balear i alguerés). 
La O del central, com que és àtona, 

sona /u/ 
jo penso /pensu/ 

jo pens 
jo pensi 

6.En la 1ª persona del singular del 
present d’Ind s’usa la O (en nord-

occidental) i la terminació E en 
valencià.La O del nord-occidental, 
com que és àtona, sona /o/ 

jo penso /penso/ 
jo pense 

7.Els verbs incoatius de la 3ª 
conjugació, tenen per vocal tònica la 

E:Ell servex el dinar. 

Ell vol que conduexi jo. 

7.Els verbs incoatius de la 3ª 
conjugació, tenen per vocal tònica la 

I:Ell servix el dinar. 

Ell vol que conduïsca jo. 

8.Certes paraules –no acabades en 
vocal- que en el dialecte occidental 

tenen un plural 
en NS, es pronuncien sense la N: 

Home: or. homes; occ. hòmens. 
Marge: or.marges; occ.màrgens. 
Jove:  or.joves;  occ.jóvens. 

8.Certes paraules –no acabades en 
vocal- que en el dialecte oriental 

tenen un plural 
en S, es pronuncien NS en 

occidental: 
Home: or. homes; occ. *hòmens. 
Marge: or.marges; occ.*màrgens. 

Jove:  or.joves;  occ.*jóvens. 

9.Lèxic específic: 

Mirall 
Noi (rossellonés i central) 

al.lot(balear) 
Llombrígol  
Xai (o be) 

(…) 

9.Lèxic específic: 

Espill 
Xic, xiquet 

melic  
corder 
(…) 
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Els dialectes solen quedar reduïts al registre col.loquial o vulgar, ja que 

totes les  llengües  creen  una  varietat  estàndard,  unificada,  
supradialectal, normativa,  que es difon a través de l’escola i dels mitjans 
de comunicació i que es converteix en la llengua per antonomàsia, base de 

la llengua escrita i dels registres elevats. Aquesta varietat estàndard sol 
basar-se en el dialecte de la llengua amb més prestigi, més poder polític, 

cultural, demogràfic. Així, l’espanyol europeu es basa en el dialecte de 
Castella,l’italià en el dialecte de la Toscana, el francés en el dialecte de 
París, etc. Els dialectalismes, llavors, queden fora de la llengua estàndard, 

la culta o la literària. El cas del català és diferent perquè el pes dels 
dialectes ha estat tradicionalment més gran: això fa que fins i tot en un ús 

estàndard, apareguen certs dialectalismes. Vegem-los. 
 

EL CATALÀ ESCRIT A LA MANERA VALENCIANA 
formes més col.loquials formes més unificades 

Present d’Ind dels verbs acabats en “ir” 
-isc, -ixes, -ix, -im, -iu, -ixen 
Demostratius: 
-este/a,os,es;  eixe/a,os,es; aquell/a,s,es 
Infinitius: 
vindre, tindre, vore 
Imperfets de Subj en –R-: 
Tu cantares, tu vingueres, tu patires 

Present d’Ind dels verbs acabats en “ir” 
-isc, -eixes, -eix, -im, -iu, -eixen 

Demostratius: 
-aquest/a,s,es; aqueix/a,os,es; aquell/a,s,es 
Infinitius: 
venir,tenir,veure 
Imperfets de Subj en –S-: 
Tu cantasses, tu vinguesses, tu patisses 

A més a més: 
S’usa Hui, amb preferència a avui 
Tres graus en els demostratius: 
-Ací, ahí, allí(à);   -Açò/ això/ allò 
-Els possessius femenins porten U:la meua, la teua, la seua,les meues,les teues, les seues 
La 1 p.s.del Present Ind. té una terminació en cada conjugació: Jo parle, jo temO, jo dirigisc 
-El Subjuntiu és amb E/A:(vg.quadre verbal) 
-Ús preferent de certes paraules: 
eixir, vesprada, dacsa, paréixer/semblar,aplegar/arribar,agranar… 

 

EL CATALÀ ESCRIT A LA MANERA NO VALENCIANA 
Present d’Ind dels verbs acabats en “ir” 
-isc, -eixes, -eix, -im, -iu, -eixen 

Demostratius: 
-aquest/a,s,es; aqueix/a,os,es; aquell/a,s,es 
Infinitius: 
venir,tenir,veure 
Imperfets de Subj en –S- i la I del Subjuntiu 
Tu cantessis, tu vinguessis, tu patissis 

 

A més a més: 
S’usa Avui exclusivament 
Dos graus en els demostratius: Aquí, allí(à); Això/allò 
Els possessius femenins porten –V-:la meva, la teva, la seva,les meves, les teves, les seves 
La 1 p.s.del Present Ind. acaba en –O en les tres conjugacions: Jo parlo(1), jo temo(2), jo dirigeixo(3) 
El Subjuntiu no és amb E/A sinó amb I (vg.quadre verbal) 
Ús preferent de certes paraules:sortir,tarda,blat de moro,semblar,arribar, escombrar… 
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Verbs conjugats a la manera valenciana 

  1ª            2ª          3ª 
-AR      -ER/RE     -IR 

INDICATIU 

Present Ind 
   -e         -o      -isc 

SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 
-e        -a        -isca 
-es      -es      -isques 
-e        -a        -isca 
-em    -em      -im 
-eu     -eu       -iu 
-en     -en      -isquen 

Pretèrit perfet subj. 
haja 
hages 
haja    + -at,-ut,-it 
hàgem 
hàgeu 
hagen 

Imperfet de Subjuntiu 
-às         -és      -ís 
-asses  esses  –isses 
-às         -és     -ís 
-àssem éssem-íssem 
-àsseu -ésseu  -ísseu 
-assen essen   -issen 
(formes literàries) 

Plusquamperfet Subj. 
hagués 
haguesses 
hagués    +  -at,-ut,-it 
haguéssem 
haguésseu 
haguessen 

IMPERATIU 
-a       -O       -eix 
-e        -a        -isca 
-em    -em     -im 
-eu     -eu      -iu 
-en      -en      -isquen 
 

Verbs conjugats a la manera no valenciana 

 
  1ª            2ª          3ª 
-AR      -ER/RE     -IR 

INDICATIU 

Present Ind 
   -o         -o      -eixo 

SUBJUNTIU 

Present Subjuntiu 
-i        -i        -eixi 
-is      -is      -eixis 
-i        -i        -eixi 
-em    -em    -im 
-eu     -eu     -iu 
-in      -in      -eixin 

Pretèrit perfet subj. 
hagi 
hagis 
hagi    + -at,-ut,-it 
hàgim 
hàgiu 
hagin 

Imperfet de Subjuntiu 
-és       -és      -ís 
-essis  –essis –issis 
-és       -és       -ís 
-éssim -éssim –íssim 
-éssiu   -éssiu  -íssiu 
-essin   -essin  -issin 

Plusquamperfet Subj. 
hagués 
haguessis 
hagués    -at,-ut,-it 
haguéssim 
haguéssiu 
haguessin 

IMPERATIU 
-a       -O       -eix 
-i        -i         -eixi 
-em    -em     -im 
-eu     -eu      -iu 
-in      -in       -eixin 

 

 
 



5 
 

Reescriu aquestes frases tal com s’escriurien en la forma no valenciana del 

català: 

---Jo no recorde ara mateix el cognom de Marta. 
---Des que ha començat aquest curs, jo note que estudie molt més que el 

curs passat. 
---Jo dirigisc l’equip des de l’any 2000. 
---Nosaltres parlem molt sovint per telèfon. 

---Jo preferisc el cotó a la llana. 
---Nosaltres acostumem a fer tres menjades al dia. 

---Vosaltres tardeu massa a fer les coses. 
---Jo contribuïsc amb diners a les causes justes. 
---Demana-li a ton germà que pare taula. 

---No creuen que jo em divertisca tant els caps de setmana. 
---Volem que tu aplaudisques  quan t’agrade la peça musical que 

interpreten. 
---Si la vostra tia rebera cada setmana una carta vostra estaria encantada. 
---Si tu tossires, tothom creuria que t’hauries refredat. 

---Si no m’haguera alçat de bon matí, no haguera arribat a la reunió. 
---Us vaig demanar fa quinze dies que llegíreu la novel.la i encara no ho 

heu fet. 
---Si haguéreu preguntat l’adreça, quasevol us hauria dit on és. 
---Jo menge poc perquè el cos no m’ho demana. 

---No crec que Josep siga capaç d’això que dieu. 
---Volen que elles vagen a visitar-los. 

---Quan Pep s’haja comprat la moto, tots voldran passejar amb ell. 
---No em digues això, que m’enfadaré. 
---Si plora, que plore, a mi tant me fa. 

 
Escriu els verbs d’aquestes frases en un valencià més unificat amb 

la resta del català: 
---Si la vostra tia rebera cada setmana una carta vostra estaria encantada. 
---Si tu tossires, tothom creuria que t’hauries refredat. 

---Si no m’haguera alçat de bon matí, no haguera arribat a la reunió. 
---Us vaig demanar fa quinze dies que llegíreu la novel.la i encara no ho 

heu fet. 
---Si haguéreu preguntat l’adreça, quasevol us hauria dit on és. 
 

Reescriu aquestes frases en la forma no valenciana del català escrit. 

1.Hui fa una vesprada magnífica ací, a la ciutat. 

2.Aquest amic és més sincer que aqueix altre. 
2.Açò m’agrada més que això d’allà. 

3.Jo preferisc la sopa al puré. 
4.Vicent em pareix que no viu ací. 
5.Si eixim ara, pense que aplegarem prompte. 

6.Demana-li que porte l’ordinador. 
7.Vol que la seua cosina elegisca el menú. 

8.Si vingueres a veure’m, prendríem alguna cosa. 
9.Aqueixa ensalada porta dacsa. 
10.Agranarem el pis abans que ella torne. 

11.Cada dia parlem amb ell. 
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12.Si haguérem tingut temps, hi hauríem anat. 

13.No crec que ella haja escrit la novel.la. 
14.No exigisques això, perquè no tens raó. 

15.Les teues amigues són molt simpàtiques. 
16.De les meues il.lusions ningú sap res. 
17.Jo no perd mai el temps. 

16.Visca el València! 
17.Vinga, afanyeu-vos! 

18.Dubte que ell tinga parella. 
19.Vosté elegisca el que més li agrade. 
20.Els xics valencians són divertits. 

21.Vénen Jordi, Ernest, Carme i Irene. 
 

Completa aquestes frases amb el Present de Subjuntiu del verb del 
parèntesi, i, després, amb el Pretèrit Perfet de Subjuntiu:  
      1.___________muntar a cavall(saber) 

      2.__________el puré de creïlles (odiar) 

      3._________ una rosa en l’ullal(portar) 
      4. no________________casat(estar) 

      5._______el cine a la música(preferir) 
      6. no li ________el xocolate(agradar) 

Busque  algú  que  7.__________________fill únic (ser) 

v  p-q/i  p-rel  8._______________ ben vestit(anar) 

SV  SN  SN  9.____________un cognom rar(tenir) 

      10.________________el piano(tocar) 

      11.___________en bici a classe(venir) 
      12._____________molt per mi(patir) 

      13.___________ un llibre al dia(llegir) 
      14.no______________ anglés(parlar) 
      15._________________ros(ser) 

      16.________________un gat i un gos. 
      17.no em_________a tot arreu(seguir) 

      18.no______a l’estiu a la platja(anar) 
      19.no_______carnet de conduir(tenir) 
      20.__________esport diàriament(fer) 

      21.no ________________mai(beure) 
      22.no ____________el temps(perdre) 

v                                               CD 

oració principal  oració subordinada adjectiva de relatiu 

 Complement del Nom de la principal 

 

III 

Completa aquestes frases amb el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu del verb del 

parèntesi:  
      1.___________muntar a cavall(saber) 

      2.__________el puré de creïlles (odiar) 

      3._________ una rosa en l’ullal(portar) 
      4. no________________casat(estar) 
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      5.________el cine a la música(preferir) 

      6. no li ________el xocolate(agradar) 
Buscava  algú  que  7.__________________fill únic (ser) 

v  p-q/i  p-rel  8._______________ ben vestit(anar) 

SV  SN  SN  9.____________un cognom rar(tenir) 

      10.________________el piano(tocar) 
      11.___________en bici a classe(venir) 

      12._____________molt per mi(patir) 
      13.___________ un llibre al dia(llegir) 

      14.no______________ anglés(parlar) 
      15._________________ros(ser) 
      16.________________un gat i un gos. 

      17.no em_________a tot arreu(seguir) 
      18.no______a l’estiu a la platja(anar) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


