
Lexicografia catalana a l’Aragó*
MARIA ROSA FORT I CAÑELLAS

Universidad de Zaragoza

Resumen: Se presenta, en primer lugar, un panorama de la historia de la
lexicografía catalana, desde su inicio hasta el momento presente, panorama en el
que se hace referencia sobre todo a los grandes maestros y a su obra lexicográ-
fica, en relación con Aragón. En segundo lugar, se observa la difusión de las pri-
meras colaboraciones que se publican a finales del siglo XIX y primer tercio del
siglo XX, relativas al catalán en Aragón, en los diccionarios más relevantes que
se han publicado sobre el catalán. Se selecciona de cada contribución una serie
de palabras, con el fin de comentar aquellas que siguen siendo hoy dialectales y
comprobar cuáles se han introducido en el diccionario normativo. Y, por último,
se alude a la investigación que se está llevando a cabo en el Área de Filología
Catalana de la Universidad de Zaragoza.

Palabras clave: Lexicografía, Dialectología, lengua estándar.

Abstract: Firstly, an outlook of the history of Catalan lexicography is pre-
sented, from its outset until today. This outlook refers above all to the great mas-
ters and to their lexicographic work, in connection with Aragon. Secondly, the
dissemination is observed of the first collaborations that were published at the
end of the 19th century and first third of the 20th century, relating to Catalan in
Aragon, in the most relevant dictionaries that have been published on Catalan. A
series of words are selected from each contribution in order to comment those
that are still dialectal today and find out which have been introduced into the
regulatory dictionary. And, finally, reference is made to the research that is being
carried out in the Area of Catalan Philology of the University of Zaragoza.
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I

EL CAMÍ FET

1. EL SEGLE XIX

1.1. En el segle XIX, l’escriptor aragonès Joaquín Costa (Mon-
zón, 1846 - Graus, 1911) presenta diverses reflexions sobre les fron-
teres lingüístiques del nord-est d’Aragó a l’article «El ribargozano y
otros dialectos aragoneses-catalanes y catalanes-aragoneses», en el
qual estableix la divisió de l’àrea d’Osca en «zonas isoglosas orde-
nadas, en lo posible, de manera que revelen la transición gradual des-
de el castellano-aragonés al catalán» (1879: III, 2-3, 18-19).

1.2. En aquesta època, en el marc de l’Associació d’Excursions
Catalana, Ramon Arabia organitza, en 1886, un «Interrogatori fol-
klòric»: es tracta, principalment, d’un projecte d’informació toponí-
mica, etnogràfica i de literatura popular, però es fomenta també la
recopilació de dades lingüístiques (Luna-Batlle, 2003: 521). El
 reusenc Cels Gomis (1841-1915), enginyer de camins, recull de la
llengua viva diversos mots en pobles del Baix Cinca i del Baix Mata-
rranya (1892: 53-54); i Josep Condó (1867-1919) escriu una mono-
grafia dialectal sobre Gavasa, poble aragonès de la Llitera, en la qual
inclou mots i expressions molt interessants d’aquest poble i dels del
voltant (1896: 195).

1.3. Diccionari Aguiló

La llengua esdevé, doncs, l’eix central de les preocupacions dels
homes de la Renaixença. D’aquesta època és Marià Aguiló (1825-
1897), un mallorquí que resideix a Barcelona des de 1884, i que
coneix tots els llocs del Principat, Mallorca i València, inclús els
racons més amagats. Era evident, per aquest erudit, la unitat de la
llengua catalana, unitat que havia descobert en l’adolescència en lle-
gir els goigs de Mallorca, València i Catalunya. Aquest savi de for-
mació autodidacta és una de les figures més atractives de la Renai-
xença i, sens dubte, qui va tenir les idees lingüístiques més clares i
encertades (Colon i Soberanas, 1985: 197).

Aguiló, durant tota la seva vida de bibliotecari, de folklorista,
d’editor de textos antics i de bibliòfil, anà recollint en paperetes
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paraules i expressions catalanes, sobretot antigues. Tot el material que
reuní es conserva en l’Institut d’Estudis Catalans; i, a partir de 1914,
Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu van preparar per a la impremta
una part d’aquest tresor conegut amb el nom de «Diccionari Aguiló»,
però els dos editors van posar cometes al títol per assenyalar que no
era un diccionari en el sentit corrent de l’expressió i, consegüentment,
van afegir un subtítol. L’edició de l’obra en vuit volums es va dur a
terme entre 1918 i 1934. En el primer volum s’indica que s’han dei-
xat d’incloure un bon nombre de citacions, i que el present vocabu-
lari no dóna pas una idea justa del nombre immens de cèdules que
l’autor havia arribat a col·leccionar (1918: III).

Nogensmenys, és el primer gran repertori lexicogràfic català que
recull, de forma explícita, termes procedents de poblacions d’Aragó1.

2. EL SEGLE XX

2.1. Antoni Maria Alcover

Antoni Maria Alcover (1862-1932), personalitat controvertida de
la Mallorca dels segles XIX i XX, dotada d’un barnillatge variat de
facetes, és el primer filòleg que aprofundeix en els estudis de la roma-
nística europea i en rep la seva influència2; i ha estat anomenat el cre-
ador i primer conreador de la dialectologia catalana —va comptar
aquesta, en el segle XIX, amb egregis precursors com Manuel Milà i
Fontanals, Marià Aguiló o Tomàs Forteza—. La missió del dialectò-
leg era recollir la llengua tal com es manifestava: els dialectes —diu
Alcover— «no son degeneracions de les llengues, com creuen els qui
no hi veuen dos dits lluny en questions filològiques, sinó que’n son
les fonts, les rels, els fonaments» (1983: 121); per tant, el seu objec-
tiu és la llengua diatòpica, la que ha arribat a nosaltres per via natu-
ral, conformada per les vicissituds històriques, condicionada per la
geografia, per l’entorn natural, transmesa de generació en generació,
la llengua en la seva manifestació oral, quotidiana, espontània, infor-
mal.
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1. Veg. Moret (1998: 34): Baells, Castellonroi (la Llitera), Fraga (Baix Cinca), Faió, Maella, Arenys
de Lledó, Beseit, Calaceit (Matarranya), i La Codonyera (Baix Aragó).

2. Lector de les obres de romanística —ensinistrat pel lingüista hamburguès Bernhard Schädel, que
tant influí en la seva formació i en les seves iniciatives de promoció lingüística— es posa en contacte
amb els grans romanistes i dialectòlegs Gilliéron, Jud, Gauchat, etc. (Veny, 2003: 23).



Mossèn Alcover, l’abril de 1900, fa saber que vol emprendre
l’Obra del Diccionari i, en llançar el 1901 la Lletra de Convit per a
aquest diccionari, la seva activitat se centra en el futur Diccionari de
la llengua catalana. Home d’idees clares, ple d’entusiasme, però tam-
bé conscient de la magnitud de la comesa, ho planifica tot fins al
darrer detall3, ja que vol que el futur diccionari comprengui els monu-
ments escrits, antics i moderns, els tecnicismes i igualment la llen-
gua viva, parlada en totes les contrades. Aquest projecte totalment
innovador l’obliga a organitzar un conjunt d’eixides que li permetin
d’aplegar el tresor lèxic que no constava en la majoria dels dicciona-
ris del moment4, però que era, en canvi, a l’abast del poble (Veny,
2003: 11).

Valora les divergències que existeixen entre els dialectes, però no
veu la necessitat d’una uniformització immediata, com tampoc no
considera que, en els primers anys del segle XX, s’hagi d’adoptar una
ortografia uniforme; sí que, en canvi, cal aplicar un procés d’espur-
gació y purificació. S’inclina, doncs, per una actitud antiuniformit-
zadora i anticentralista, que encaixa, el 1902, amb l’opció ideològi-
ca que era vigent a Catalunya: el regionalisme (Perea, 2005: 89, 91).

L’activitat enquestadora d’Alcover és de dimensions gegantines.
Entre 1902 i 1928 fa una cinquantena de «eixides»5 o «escapades filo-
lògiques» per totes les àrees del domini català, i es desplaça a algu-
nes localitats de la Franja: en 1901, Calaceit (Matarranya); en 1918,
Fraga (Baix Cinca) i Benavarri (Ribagorça); en 1920, Tamarit (la Lli-
tera); en 1921, Bonansa (Ribagorça), acompanyat de Francesc de Bor-
ja Moll; i en 1921 torna a anar a Calaceit6.

Funda i dirigeix el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catala-
na (desembre 1901 - desembre 1926), revista que esdevé el mecanis-
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3. Consulta les autoritats d’aquell temps (Rubió i Lluch, Balari, Fabra, Torres i Bages), cerca una
xarxa de corresponsals a tot l’àmbit de la llengua, dóna instruccions de com han de procedir els col·labo-
radors recomanant-los usar fitxes o cèdules —com ell diu—, i fins i tot precisa la mesura que han de
tenir aquestes (cf. Colon, 2003: 278).

4. Només disposa d’uns vocabularis mallorquins i del diccionari de Pere Labernia (Colon, 2003:
279).

5. El resultat de les diverses eixides filològiques és el recull sistemàtic de materials dialectals, que
comprèn diversos àmbits lingüístics i que descansa en l’ideari, potenciat per Bernard Schädel des de
1904, segons el qual per poder reconstruir el català literari cal desenvolupar uns estudis dialectals com-
plets que aportin dades significatives profitoses per a la llengua escrita. En els quaderns que van ser
redactats del 1921 ençà domina amb escreix l’element lèxic, mentre que els anteriors són més diversi-
ficats (Perea, 2005: 37, 44).

6. Entra en contacte amb l’advocat i historiador calaceità Santiago Vidiella, que col·labora en l’o-
bra del Diccionari.



me de difusió i d’impuls de l’Obra del Diccionari7. Valora molt la tas-
ca dels col·laboradors dels diferents territoris de parla catalana i edi-
ta les aportacions, especialment de caràcter lèxic, que periòdicament
li envien. Pel que fa a l’Aragó, publica de Josep Marsol (1923-1924),
«Un grapat de mots de Bonansa (Ribagorsa)».

Promou també Alcover el I Congrés Internacional de la Llengua
Catalana que se celebra el 1906. Les orientacions de Schädel en la
preparació d’aquest esdeveniment foren molt valuoses. El volum de
les actes, que surt el 1908, recull la seva ponència sobre el futur de la
lingüística catalana en alemany i en català (410-420), on dóna la idea
de crear un Institut per a l’estudi de la llengua catalana i assenyala la
conveniència que alguns joves vagin a estudiar filologia romànica a
l’estranger, iniciatives que es van dur a terme més endavant gràcies a
la comprensió de Prat de la Riba (Massot, 1985: 18).

Es presenten, en aquest congrés, dues comunicacions que, en part,
tracten del lèxic català a l’Aragó: la d’Antoni Navarro «El català 
a-n el Ribagorça», que inclou un apèndix amb una llista de noms i
modismes típics de Ribagorça; i la de Víctor Oliva «Documents sobre’l
català parlat a Sopeira (Aragó)», text en el qual l’autor ofereix un
nombre considerable de paraules característiques d’aquest lloc.

Crea, així mateix, el Butlletí de Dialectologia Catalana, la revis-
ta tècnica, en la qual, des de 1914, edita estudis filològics catalans:
Pere Barnils, «Del català de Fraga» (IV, 1916), article que proporcio-
na una selecció del vocabulari d’aquesta localitat; i Maties Pallarès,
«Vocabulari de Penarroja (Baix Aragó)», un recull lèxic d’aquesta
població del Matarranya (IX, 1921). També Joan Amades, en el «Voca-
bulari dels pastors» (XIX, 1931), i en el «Vocabulari dels vells oficis
de transport i llurs derivats» (XXII, 1934: 59-227), cita, entre d’altres,
mots aplegats a localitats de la Franja8.
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7. En realitat, aquest butlletí es converteix en una revista lingüística important, la primera del seu
gènere a l’Estat espanyol pel que fa a la cronologia, que comenta tot el que va sortint sobre el català i
que va posant les bases per a l’estudi científic i sistemàtic de la nostra llengua (Massot, 1985: 19). 

8. Entrevista, per al vocabulari pastorívol, Joan Gil de Beseit i Ramon Sala de Tamarit de Llitera,
habitant aquest a Roda (Ribagorça), qui li facilita informació sobre el parlar d’ambdues localitats; i, en
el vocabulari sobre vells oficis de transport, en la relació de persones interrogades d’aquesta àrea hi ha
Marià Gòmez, baster, de Fraga; Joan Oliver i Rodés, calafat i constructor de llaguts, i Jordi Santjoan i
Montull, patró de llagut, de Mequinensa.



Diccionari català-valencià-balear (DCVB)

Alcover és el primer president de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, creat per Enric Prat de la Riba (1911); però
les seves discrepàncies amb Pompeu Fabra i amb altres membres de
la secció filològica de l’Institut esclaten en una ruptura lamentable
amb l’IEC i amb les institucions de Catalunya. Decideix, en 1926, per
oportunisme, canviar el nom de l’obra Diccionari inventari de la llen-
gua catalana —just abans de començar la publicació del primer
volum—, pel de Diccionari català-valencià-balear, triple qualifica-
tiu que no l’escull per tal de posar en relleu la individualitat del lèxic
de les tres zones —per damunt de tot era un defensor apassionat de
la unitat de l’idioma—, sinó per imperatius polítics i financers (Gul-
soy, 1989: 139).

Aquest any comença a col·laborar amb Alcover, en la seva obra,
Francesc de Borja Moll (1903-1991), qui amb talent, una sòlida for-
mació romanista —en part, autodidacte— i tenacitat, duu a bon port
la nau del Diccionari. La tasca de redacció és més d’un 90% obra de
Moll, malgrat que, per confegir el DCVB, el filòleg ciutadellenc es
basa en una matèria primera extreta del treball de camp desenvolu-
pat majoritàriament per Alcover, i la feina d’elaboració del primer
volum i la meitat del segon, redactats conjuntament, marquen sens
dubte la pauta de conjunt. Després de la seva mort9, gràcies al seny
i tarannà conciliador de Moll, s’ integra a l’ortografia oficial des de
la lletra C. En acabar l’edició definitiva del Diccionari, en 1962,
aquest filòleg revisa el contingut dels dos primers volums per estan-
darditzar-ne l’ortografia, millorar-ne les entrades —afegint o supri-
mint informació—, adduint-hi citacions10 i corregint-hi certes eti-
mologies11.

El repertori d’Antoni M. Alcover i de Francesc de B. Moll és
«sens dubte l’obra més original en el seu gènere de totes les apare-
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9. La guerra civil va interrompre’n l’aparició durant uns anys, però no pas el treball de Moll, qui
a partir del 1943 és ajudat per Manuel Sanchis Guarner, i es reprèn la sortida dels fascicles en 1949
(Colon i Soberanas, 1985: 212). 

10. És de doldre que la rica documentació del glossari d’Aguiló no hagi estat sistemàticament intro-
duïda a les columnes del DCVB, en particular quan permet de remuntar en el temps l’aparició d’un voca-
ble o de perfilar-ne millor la seva trajectòria (Colon i Soberanas, 1985: 215).

11. La indicació de l’etimologia no és certament necessària, ja que només haurien de portar-la
aquells mots l’estirp dels quals és segura i reconeguda per tothom. En casos discutibles, el més raona-
ble hauria estat apuntar la discrepància dels especialistes amb una observació com «mot d’origen des-
conegut» o bé «etimologia controvertida» (Colon i Soberanas, 1985: ibídem). 



gudes a la Romània, car combina admirablement la documentació
antiga i moderna, dialectal i literària i la posa a l’abast dels especia-
listes i del simple lector culte» (Colon, 1993: 18). És el millor dic-
cionari de qualsevol llengua romànica, Alcover dóna l’embranzida i
Moll infon en l’obra l’estructura ideal, empresa que honora els seus
autors i el poble que hi aporta el seu granet d’arena.

Hèctor Moret (1993) duu a terme la recopilació de les paraules
atestades a la Franja en el Diccionari català-valencià-balear.

2.2. Pompeu Fabra (Barcelona, 1868 - Prada, 1948)

La personalitat de Fabra ultrapassa de molt i en tots els sentits
els límits del llenguatge i de la filologia. És sabut que va ser profes-
sor de matemàtiques i de química a Bilbao pels volts de 1910. Només
cal llegir alguns articles del seu diccionari, referents a les principals
ciències pures i aplicades, i observar la claredat, la precisió i alhora
l’originalitat de les seves definicions, per adonar-se de fins a quin
punt la seva cultura científica era vasta i sense llacunes.

La seva influència, en la constitució de la lingüística catalana,
tant o més que per les publicacions12, s’exerceix pel contacte amb els
col·legues a l’Ateneu Barcelonès, a la Universitat de Barcelona, i
sobretot a les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC.

Li resulta difícil arribar a un acord amb els membres de l’Insti-
tut sobre les Normes Ortogràfiques, perquè no troba seguidors sinó
crítics, ni tan sols en la Ponència preparadora de les Normes, on va
haver de transigir amb tots els ponents. En aconseguir un acord trans-
accional en les sessions plenàries de l’Institut, l’obra, des d’aquell
moment, passa a mans exclusives de la Secció Filològica, i el paper
dels col·legues es limita a informar, frenar, matisar i no a prendre ini-
ciatives. Joan Coromines viu la difícil trajectòria de compleció de la
llengua normativa d’una manera directa: primer a través del seu pare,
que era membre de l’Institut, i després treballant al costat de Fabra,
el seu mestre (veg. Coromines, 1974).

A l’època de la Dictadura de Primo de Rivera (1923 - 1930) i
davant els obstacles administratius, Pompeu Fabra s’encarrega de
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12. Després de 1912, només publica llibres purament gramaticals i normatius ja que considera que
és aquesta una tasca molt urgent i s’hi dedica fins a la fi de la seva vida.



redactar una obra modesta que posi a l’abast del públic un recull de
la llengua culta, en la qual els progressos metodològics assolits per
l’estudi de la lingüística catalana durant els darrers decennis estiguin
presents. Fabra hi destina sis anys —són anys d’una tasca ca llada i
enriquidora—, i el 1932, ja en el període autonòmic de la Generali-
tat, apareix sota el seu nom el Diccionari general de la llengua cata-
lana. Encara que Fabra l’elabori com una temptativa provisional 
—el qualifica de canemàs— del que hauria de ser el futur diccionari
normatiu, és un dels més pensats des del punt de vista de la norma:
sap veure que es troba amb una llengua a redreçar en la qual és
imprescindible d’introduir nombroses modificacions en un  llenguatge
excessivament distanciat del parlat i poc apte a ser adoptat per tothom;
i encara que la seva planta segueixi el Dictionnaire Général de la
Langue Française d’Adolphe Hatzfeld i Arsène Darmesteter (Coro-
mines, 1974: 394), el públic i el mateix Institut atorguen a aquesta
obra caràcter normatiu. Vol ser un inventari de l’idioma comú, rea-
litzat amb un criteri selectiu13; i aspira a reflectir el lèxic català tal
com apareix funcionant en la comunicació general, quan és filtrada
pel bon ús (Colon i Soberanas, 1985: 217-218).

Per comprendre la trascendència enorme de l’obra de Fabra,
només cal veure l’immens progrés que s’ha fet en la llengua escrita,
sobre la difusa i vivíssima diversitat dialectal. Portà el català modern
de l’anàrquica descomposició dialectal a la categoria d’una llengua
de cultura (Pla, 1969: 89).

2.3. Joan Coromines (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997)

Joan Coromines defineix la seva obra en lingüística com un pro-
ducte nascut «sota els raigs de la influència fecundant del meu mes-
tre». L’intercanvi de parers amb el mestre Pompeu Fabra —que
 s’inicia en els jardins de l’Ateneu Barcelonès i en les Oficines Lexi-
cogràfiques, i es manté per correspondència, en els anys quaranta, en
l’exili— és per a Coromines estimulant i molt instructiu.

Coromines ha estat pioner, car l’edició parcial i estudi de les
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13. Utilitza com a marca geogràfica la d. (dialectalisme), però en fa un ús molt limitat, perquè con-
sidera el conjunt de mots del diccionari com un patrimoni comú, compartit per totes les comunitats, on
els parlants se sentin representats. De vegades, usa la marca perifràstica en algunes (certes) contrades,
referida més aviat a mots que tenien un valor semàntic variable segons les àrees (Veny, 2001: 159).



Vides de sants rosselloneses (1945), del segle XIII14, constitueix la pri-
mera pedra de la dialectologia medieval i una gran aportació a la his-
tòria de la nostra llengua (Veny, 2008: 159).

El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catala-
na (DECat) és un dels grans diccionaris etimològics de la Romània.
És, en gran part, producte del seu esforç personal, com assenyala en
el pròleg. A pesar de les grans dificultats, manté la il·lusió, el desig,
al llarg de la seva vida de dur a terme aquest diccionari, encara que
per aconseguir-ho hagi de recórrer altres camins que reverteixen,
nogensmenys, en una millor preparació metodològica. És un treball
impressionant per l’erudició —no s’ha de deixar de mencionar la seva
preparació multilingüe, la seva sòlida formació en lingüística romà-
nica, la familiaritat amb el llatí i altres llengües antigues per arribar
a les arrels de l’idioma i un profund coneixement dels dialectes cata-
lans i extracatalans, antics i moderns—, l’esforç i la imaginació de
l’autor i pels resultats, no solament en l’aspecte etimològic, sinó tam-
bé en els materials històrics i dialectals que proporciona, i inclús en
les referències a l’ús. Cada paraula és una biografia plena de canvis
formals i/o semàntics, amb una red associativa que el lexicògraf no
ha de perdre de vista; intenta arribar, doncs, a la seva entranya, ja sia
remota o més propera, i resseguir-ne les peripècies (cf. Veny, 1999:
161).

Coromines inclou en el títol l’adjectiu complementari, però rela-
tivitza la importància de la complementarietat en el seu diccionari en
favor del caràcter crític pel que fa a la història i a la dialectologia:
«Aquest és un diccionari que complementa en molt els reculls lexi-
cals anteriors; i això encara més que en mots nous, consisteix en nous
significats i en dades de totes classes referents a la vida i ambient de
les paraules. Tot essent complementari, però, és tant o més el caràc-
ter crític el que hi apareixerà pertot en primera línia [...]. Els aspec-
tes històric i dialectològic sorgiran en aquest, així mateix amb un
relleu particular. En definitiva sempre serà l’etimologia l’objectiu
final, la meta que ens proposem d’atènyer» (DECat I: IX)15.
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14. Edició que va ser completada pels seus deixebles Charlotte S. Maneikis Kniazzeh i Edward J.
Neugaard (1977), Vides de sants rosselloneses, 3 vol., Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana. 

15. La complementarietat de Coromines té un sentit més trascendent que el de la mera discussió
normativa; de fet, es refereix a la compleció d’una obra que, en relació a la llengua, s’emprengué durant
el segle XX i que té per objectiu científic situar la lexicografia catalana dins de les primeres posicions
de la romanística. D’una manera o d’una altra, per a Coromines l’activitat de lexicògrafs com A. M.
Alcover i F. de B. Moll correspon a aquest objectiu; fins i tot l’activitat ordenadora de la llengua de 



El mestre Joan Coromines, la figura més rellevant de la lingüís-
tica històrica catalana i un dels romanistes més brillants del segle XX,
contribueix amb aquest important llegat a la normalització i a la pui-
xança del català. José Antonio Pascual (1999: 284) descobreix en el
mestre els ulls de l’ànima: «una descomunal fuerza interior, que el bri-
llo dulce de sus ojos no hacía prever, le llevaba a optar por la reali-
dad que le interesaba, no por mostrarse protagonista de ella».

2.4. El DIEC

El Diccionari general de la llengua catalana de Fabra (1932) es
va convertir en el diccionari normatiu de referència, que, malgrat tími-
des addicions, ha romàs quasi petrificat. Per això, la societat reclama
un diccionari a l’Institut, la màxima autoritat acadèmica de les terres
de parla catalana, més actual, més integrador i reflex de les innova-
cions tècniques i dels canvis socials. Seixanta anys després, per volun-
tat del consell de Govern de l’IEC, el vistiplau de la Secció Filològi-
ca i gràcies al mecenatge de la Generalitat de Catalunya, es posa en
marxa el nou Diccionari, que, en principi, parteix de dos condicio-
nants semblants als de Fabra: té caràcter d’urgència, ja que s’ha de
confeccionar en dos anys, i tampoc no és el gran Diccionari anunciat.
Ara bé, pel que fa a la seva elaboració16, el DIEC presenta dues dife-
rències cabdals respecte al Fabra: és obra col·lectiva i recorre a la
informatització. És una obra col·lectiva, ja que hi han intervingut les
Oficines Lexicogràfiques, la Comissió de Lexicografia, la Secció Filo-
lògica, les altres Seccions de l’IEC i un seguit d’especialistes de fora
d’aquesta institució; i les propostes han passat pel ple de la Secció
Filològica —on hi ha representants no sols del Principat, sino també
de les Balears, del País Valencià i del Rosselló— que ha pres deci-
sions de consens. D’altra banda, el procés informàtic ha fet possible
la formació d’una base de dades que ha permès estudiar àrees semàn-
tiques (ocells, plantes, insectes, etc.) i procedir a definicions homo-
gènies que faciliten les remissions respectives.
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Pompeu Fabra és un element fonamental en aquesta internacionalització sense interferències de la llen-
gua catalana (Soler, 1999: 91-92).

16. Quant a les fonts, el buc de l’obra és el DGLC de Fabra. S’han tingut en compte després els mate-
rials de la Secció Filològica, el Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, el Diccionari català-valencià-
balear, diccionaris especialitzats, dades del TERMCAT, de l’Observatori de Neologia, del servei de correc-
ció de l’IEC, a més d’aportacions diverses relatives a usos literaris i dialectals (Veny, 2001: 174).



Atès que la llengua és movedissa i canviant, és difícil que un dic-
cionari encabeixi tots els mots. Però els elements lèxics més afavo-
rits han estat els dialectalismes i els manlleus. Qualsevol que estudiï
l’estratègia codificadora de Fabra, hi descobrirà tot d’una el seu caràc-
ter participatiu, palpable en l’ortografia i també en el lèxic, que es
basa no solament en el català central, sinó que té també en compte
els altres grans dialectes; alternativa, d’altra banda, possible per la
gran homogeneïtat de la nostra llengua històrica. Aquests dialecta-
lismes o diatopismes17 no han entrat arbitràriament sinó d’acord amb
determinats criteris de tradició, àrea geogràfica, caràcter denotatiu,
expressivitat, ús literari, prestigi, etc.

El castellà és la llengua que, per raons històriques o socials, ha
tingut i segueix tenint un especial pes sobre el català. Aquest con-
tacte, de segles enrere, ha aconsellat la introducció d’alguns mots
d’aquest origen, recolzada en la seva necessitat, la seva tradició o el
seu grau d’implantació (coça ‘guitza’, guapo ‘bell’). Un dels deixe-
bles i col·laboradors de Fabra, Joan Coromines va seguir la línia inte-
gradora del mestre i va oxigenar la normativa amb propostes més
laxes, com, per exemple, l’acceptació de formes fins llavors rebut-
jades per considerar-les massa properes al castellà, però d’indubta-
ble progènie catalana, que han estat incorporades al diccionari: tar-
tamut ‘quec’, verdader ‘vertader’, viuda ‘vídua’, cervo ‘cérvol’, clero
‘clergat’.

El DIEC es vertebra en una base de dades, realitzada en pocs anys,
que ha intentat cobrir el dèficit d’elements dialectals de la llengua
introduint-hi més de mil set-centes unitats lèxiques, sense taca de vul-
garisme ni contaminació, que han ingressat en el corpus general de la
llengua per a l’ús formal dels parlants de les àrees respectives on cada
mot forma part de llur sistema lèxic, o bé dels parlants d’altres àrees
que hi hagin vist possibilitats expressives o substitòries d’un estran-
gerisme. Eina apta, doncs, per a expressar les necessitats de la vida
moderna, dels progressos tecnològics i que permetrà la identificació
dels parlants amb la pròpia llengua. Varietat en la unitat. La part inno-
vada no és tan a prop de la llengua parlada com voldrien els més auda-
ços ni tan ancorada en el purisme com voldrien els més essencialis-
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17. L’impuls diatòpic en el lèxic ha esdevingut especialment intens i generós en el DIEC de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, que té precedents en el Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Cata-
lana i, especialment, en el Gran Larousse Català (cf. Veny, 2001: 169).



tes. Una voluntat d’equilibri plana damunt les seves pàgines (veg.
Veny, 2001: 161, 169-170, 173-177).

2.5. Estat dels estudis sobre el català a l’Aragó a finals del
segle XX

María Antonia Martín Zorraquino, María Rosa Fort Cañellas,
María Luisa Arnal Purroy i Javier Giralt Latorre (1995), en l’Estu-
dio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón, Gobierno de Ara-
gón-Universidad de Zaragoza, dediquen el primer capítol d’aquest
llibre als Estudios lingüísticos sobre la Franja de Aragón: interessa
d’aquest capítol posar en relleu els apartats titolats «Monografías
sobre hablas vivas», i «Estudios sobre el léxico», en els quals es
comenta la bibliografia existent sobre aquesta àrea, referida sobre-
tot al lèxic18.

Així mateix Hèctor Moret (1998) escriu l’article «Un segle d’in-
vestigació lingüística a l’Aragó catalanòfon», dins Indagacions sobre
llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Associació Cultural del Mata-
rranya-Institut d’Estudis del Baix Cinca.

3. EL SEGLE XXI

3.1. El DIEC2 (2007)

Les Oficines Lexicogràfiques, dirigides actualment per Joaquim
Rafel, han preparat en col·laboració amb la Comissió de Lexicogra-
fia una segona edició del DIEC: a més de revisar els criteris que havien
quedat pendents d’aplicació, han analitzat i estudiat les propostes
d’esmena, d’addicions i de supressions procedents d’especialistes de
cada àrea i de sectors socials diversos (p. XI). Per aquesta segona edi-
ció han estat estudiats els articles de la primera edició i s’hi han apli-
cat les modificacions pertinents (veg. p. XIII-XVI).
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18. D’altra banda, Rafael Andolz, en el Diccionario aragonés, aplica un estricte criteri adminis-
tratiu, és a dir, inclou també el lèxic català de les poblacions de la Franja (1984, Zaragoza, Mira). Cal
esmentar també l’edició i l’estudi que fan José Luis Aliaga i María Luisa Arnal dels Textos lexicográ-
ficos aragoneses de Benito Coll (1902-1903), presentados al Estudio de Filología de Aragón (Zarago-
za, Pórtico, 1999).



El món actual difumina la partió entre el lèxic comú i la termi-
nologia, i els diccionaris generals de les llengües tenen cada vegada
més entrades del lèxic originàriament no comú. Una de les conse-
qüències més destacables de la labor duta a terme en la preparació de
la segona edició ha estat justament l’ampliació notable i ponderada
de la terminologia (p. XVI-XVII).

L’IEC ha heretat del mestre Fabra el criteri composicional i no
l’ha abandonat mai; ben al contrari, gràcies a una millor coneixença
de la realitat variacional de la llengua, ha estès constantment la seva
presència en el diccionari normatiu, a partir dels criteris de la tradi-
ció i la popularitat, de l’extensió territorial, de facilitar la substitució
d’una interferència, de l’aprofitament de matisos, de la coherència
estructural. Pel que fa a la variació diatòpica —en aquesta segona edi-
ció, la Secció Filològica ha comptat amb investigadors de tots els
territoris de la llengua catalana: la Catalunya del Nord, l’Estat d’An-
dorra, la Franja, el Principat de Catalunya, les Illes Balears, el País
Valencià i l’Alguer—, s’ ha ampliat el nombre de lemes considerats
dialectals —estrictament tots ho són—, basant-se en dos criteris prin-
cipals: el de la coherència i el de la conveniència d’eixamplar-ne el
repertori. Aquesta realitat respon a la voluntat de confegir el diccio-
nari per a tots els territoris de la llengua catalana (p. XIX). Per tant,
l’Institut d’Estudis Catalans i la Secció Filològica han continuat i han
envigorit l’obra de la cooperació i el consens (p. XXV).

3.2. Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC)

Joaquim Rafel dirigeix un equip que està treballant en el Dic-
cionari descriptiu de la llengua catalana, de nova planta, que es basa
en els materials del Corpus Textual Informatitzat del Català Con-
temporani que va dirigir ell mateix (Veny, 2001: 177, n. 1). Recull els
termes enregistrats sense la restricció de la normativa establerta.
Aquest projecte és particularment útil per a copsar tendències en la
formació de neologismes, graus d’interferència, procedències lin-
güístiques de les paraules no catalanes, etc. i per a delimitar aquells
mots que han de marcar el caràcter culte i formal en l’expressió oral
i escrita, tot rebutjant simultàniament els que desfiguren el tarannà de
la llengua catalana (http://dcc.iecat.net/ddlc/index.asp).
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3.3. Darreres publicacions sobre la Franja en el segle XXI

Han aparegut en els primers anys d’aquest segle els llibres de:

Javier Giralt (2005), Lèxic de la Llitera, edit. Milenio-Comarca
de la Llitera. Ofereix el vocabulari obtingut en les enquestes dialec-
tals dutes a terme en els anys 1991-199419. És el primer repertori lèxic
que abraça tota la comarca de la Llitera, amb un enfocament des-
criptiu, respectant la informació donada pels parlants.

Pere Navarro (2005), Aproximació geolingüística als parlars del
Matarranya, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya. En aquest
estudi l’autor dedica un capítol al lèxic que és classificat per camps
semàntics: animals, vegetals, la casa i l’ésser humà.

3.4. El DEA (Diploma de Estudios Avanzados)

En el programa de doctorat actual Lingüística hispánica y Teoría
de la literatura, dins de la línia d’investigació Geografía y variación
lingüística en el Aragón catalanohablante, he dirigit els següents tre-
balls d’investigació per tal que els estudiants de tercer cicle pogues-
sin obtenir el DEA:

Maria Teresa Moret (2001), Lèxic de la navegació fluvial a
Mequinensa (inèdit), porta a cap aquesta interessant investigació sobre
la navegació fluvial per l’Ebre, obtenint la informació d’aquelles per-
sones que la van conèixer, ja que deixà d’existir a causa de la cons-
trucció dels pantans de Mequinensa i de Riba-roja20.

Jorge Díaz (2005), Elementos léxicos del habla de Ballabriga
(inèdit), treball d’investigació en el qual presenta els mots recollits
en enquesta directa sobre el cos humà i sobre la casa en aquest lloc
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19. Les paraules del susdit vocabulari les aconsegueix l’autor in situ de 85 informants de totes les
localitats de la comarca, diversificats segons les variables edat, sexe i estudis. Durant la realització de
les enquestes, va gravar diàlegs i intervencions espontànies dels informants i, igualment, va anar ano-
tant, a través de l’observació indirecta, paraules emprades pels lliterans en les converses quotidianes.

20. La investigadora, de Mequinensa, fa una enquesta i diverses entrevistes als dos únics llaüters
que són vius, a un miner, que en la seva joventut havia estat remer de puntones (‘barca gran usada per
al transport de persones i de mercaderies d’un costat a l’altre del riu’), i a una mestressa de casa, que
té un quadern de «paraules llaüteres». El lèxic gira entorn sobretot del llaüt ‘embarcació usada per a
navegar pel riu Ebre’. Recull i estudia els noms de les diferents parts d’aquesta embarcació, les manio-
bres que es fan al llarg del trajecte, els oficis de la tripulació i les tasques encomanades a cada u, així
com els utensilis que empren. Tampoc no oblida incloure els noms dels vents, que poden afavorir o
impedir la navegació. 



de l’Isàvena. És important subratllar la rellevància d’aquesta investi-
gació en l’àmbit de la dialectologia catalana i aragonesa, ja que és la
primera que es fa sobre aquesta varietat dialectal. Dóna a conèixer la
realitat lingüística d’una localitat que s’ubica en aquesta contrada 
—una zona de marcada transició lingüística entre el català i l’arago-
nès— que presenta una majoria de resultats catalans —de vegades
amb solucions ribagorçanes—, pocs mots aragonesos i alguns caste-
llanismes.

II

DIFUSIÓ DE LES PRIMERES COL.LABORACIONS EN LES OBRES LEXICO-
GRÀFIQUES DELS SEGLES XX I XXI: DEL DIALECTE A LA NORMA

Considero d’interès, a continuació, comprovar la introducció dels
mots, que els diferents col·laboradors recullen en localitats de la Fran-
ja, en les grans obres lexicogràfiques de què gaudeix el català, per tal
d’esbrinar quins mots segueixen sent dialectals i quins mots figuren
ja en el diccionari normatiu.

He fet, en cada una de les col·laboracions, una selecció dels mots
dialectals que cita cada autor, agrupant-los per camps lèxics, a fi de
donar coherència a la mostra presentada. He inclòs, en canvi, tots els
mots que apareixen en el DIEC (2007), ordenats alfabèticament (cas
que difereixi de l’entrada del diccionari, la variant figura entre parèn-
tesi).

1. Cels Gomis (1892: II, 53-54) reuneix en la zona de Mequi-
nensa, Faió i Nonasp unes quantes paraules que es refereixen a la
topografia: aigüera ‘córrec que fan los pagesos en los costés o ves-
sants per fer anar las aiguas a llurs bancals’; argall21, argallet ‘xara-
gall o córrec obert en los costés per las aiguas de pluja’  (Nonasp);
aumech22 ‘vora escarpada del riu cap on es decanta l’aigua’, terme
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21. És un ‘clot llarguer per on passa un corrent d’aigua’ a Mequinensa (DCVB). El DECat (IX, 451)
esmenta aquesta variant, sense vocal medial, anotada per Cels Gomis vora l’Ebre, a la franja extrema
de la llengua. 

22. Coromines comenta que a la Ribera d’Ebre anomenen així «els espadats rocosos que reclouen
en certs paratges el curs d’aquest riu», mot recollit per primera vegada per Cels Gomis. Sent aumaec i
aumec a Flix i a Ascó i comprova que aquest mot és desconegut en els pobles veïns del baix Segrià, per
exemple, a la Granja d’Escarp i a Aitona (1977: 80); vegi’s també DECat I, 495a.



emprat pels barquers de la Ribera de l’Ebre; boquera (la boquera del
Matarranya, Faió) ‘desaigüe, desembocadura’ (DCVB ac. 5); codina23

‘roca viva que surt a flor de terra o a flor d’aigua’ (en el riu Matar -
ranya, lo pas de las codinas, entre Maella i Favara); coll ‘lloc on las
aiguas del riu tenen molta corrent’ (Faió); foia24 ‘camp dalt d’un pla’;
pedret ‘pedregam, gran munió de grosses roques arrossegadas per la
força de la corrent’ (DCVB).

1.1. Són al diccionari normatiu: espona, glera, pena, saladar
(DIEC).

2. Josep Condó (1896: 195) aplega a Gavasa alguns vocables que
es relacionen amb els animals: afustar25 ‘abuixar’; brama26 ‘esque-
llots’; coda27 ‘cua’; cotxo28, cotxa ‘gos, gossa’; torrodà29 ‘pardal’,
forma amb assimilació vocàlica, que a més de Gavasa, s’empra a
Espés (Haensch, 1960: 247), Bonansa, Tamarit de Llitera, Peralta de
la Sal (DCVB ac. 2a; Giralt); totxada ‘bastonada’ (DCVB; Giralt), o ‘cop
de garrot’ tort. (DECat VIII, 650b). I d’altres tenen a veure amb l’ésser
humà: bolsó30 ‘butxaca’, en canvi ara, a Gavasa, es diu botxaca
(Giralt); cozeguetes31 ‘cossigolles’; moixar ‘mullar’, que el DCVB

recull a Benavarri; nantarse ‘avançar, cuitar’ —variant d’enantar,
DECat I, 323b—, que és viu a quasi tota la comarca de la Llitera
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23. Giralt (2005) atesta aquesta paraula a la Llitera: Albelda, Algaió, Baells, El Campell, Campo-
rrells, Castellonroi, Natxà, Tamarit, El Torricó, Valldellou. 

24. Encara que Coromines consideri que és terme propi del valencià i comenti que s’aplica no sols
a una ‘clotada’, sinó fins i tot a ‘camps fèrtils, amb ben escassa concavitat, on les aigües puguin ajun-
tar-se poc o molt, amb caràcter passatger, en temps de pluges, o especialment aptes per al regatge natu-
ral (DECat II, 27), s’ha de tenir en compte que Cels Gomis apunta que el mot es troba també en terres de
l’Ebre i informa del significat secundari de ‘camp’ (veg. Luna-Batlle, 2003: 522). S’empra així mateix
a Favara, Nonasp i Maella i també per l’Alt Matarranya (Quintana, 1987: 178).

25. Aquest verb amb el sentit d’‘abuixar, abordar el gos’ s’usa encara avui a la Baixa Ribagorça
(DECat IV, 245).

26. Veg. brama ‘remor que aixeca el pas d’un ramat i les seves esquelles’ (DDLC). Comp. brama
‘esquellotada, especialment quan un vidu es torna a casar’ a la Llitera: Açanui, Alins, Gavasa, Peralta
de la Sal, Sant Esteve de Llitera, Tamarit de Llitera, El Torricó (Giralt, 2005).

27. Coromines anota la paraula a Gavasa (Condó), i la recull a Sant Esteve de Llitera, 1956 (veg.
DECat II, 1074a; DCVB; Giralt, 2005).

28. Es diu a Roda, Tamarit de Llitera (DCVB); a més de a Gavasa (Condó), Coromines sent aques-
ta forma a Sant Esteve de Llitera, Açanui (1955), Alins Jusseu, Aguinaliu (1965) i Lasquarri (DECat IV,
578 n. 2), i Giralt (2005), a Calassanç i Peralta de la Sal.

29. Els pardals solen niar a les teulades i a les torres, d’aquí que rebin el nom de torredans; a Aça-
nui un pagès es plany dels torradans ‘moixons que es mengen les olives a l’arbre’ (DECat VIII, 626a).

30. Es localitza així mateix a Benavarri (DCVB) i a la Llitera, a Calassanç i Peralta de la Sal (Giralt,
2005).

31. Veg. sobre aquest mot, diverses variants: cossegues a Sopeira, Nonasp; cosseguetes a Bonan-
sa; coceguetas, cosseguetes a Baells, Camporrells, Natxà; cossiguetes a Tamarit de Llitera, Fraga, Sai-
dí, Favara i Maella (DCVB; DECat VI, 476a; Navarro, 1996: I, 239; Navarro, 2005: 54, m. 167; Giralt,
2005; Moret/Sasot, 1996: 61).



(Giralt); piar32 ‘lligar, troçar’; tica33 ‘tara, defecte’; i les expressions
bona mira34 ‘molt’ i un puyal35 ‘un mont’, que a Ribagorça s’ha con-
vertit en el nom comú de ‘munt, pilot’.

2.1. Pertanyen a la llengua estàndard: gitar-se, haure, navalla,
totxo (DIEC).

3. Antoni Navarro (1906: 228-231) fa un recull de noms i modis-
mes a la Ribagorça:

3.1. Es refereixen a la topografia: llastra36 ‘pedra de pissarra’;
llau ‘l’àngul o canal en forma d’aresta còncava que fan les munta nyes’
(DECat V, 96a); llavey ‘allau, massa de neu despresa de les muntan-
yes’, postverbal de llaveyà = llavejar (DCVB; DECat V, 97a).

3.2. Corresponen al camp: abatallar ‘batollar, colpejar els arbres
fruiters per a fer caure la fruita’, verb que recull Giralt a Castellon-
roi (la Llitera); arrullar37 ‘fer córrer una cosa costa avall’; atorellar
‘reunir la llenya tallada al bosc i posar-la a punt de carregador’ (DECat
VIII, 596a); varga ‘munt d’herba en forma de piràmide que es deixa
apilotada en el prat’ (DECH V, 744a).

3.3. Com a noms relatius als fruits: cascull ‘clafolla o crosta supe-
rior de les nous, ametlles, etc.’ (DECat II, 612a), gairebé general a la
Llitera (Giralt); jordons ‘gerds’ (DECat IV, 478a); martolls38 ‘madui-
xes’.

3.4. En relació amb els animals s’escullen: canaula ‘cèrcol de
fusta per a lligar els bous a la menjadora’, terme sobretot aranès, però
també català, des de Benasc fins a Cerdanya (DCVB, DECat II, 496b);
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32. Duplicat de pitjar, amb fonètica dialectal i sentit que tira més aviat cap al portuguès-castellà.
S’utilitza així mateix a Sopeira, Benavarri (DECat VI, 568a; DCVB), i a la Llitera (Giralt, 2005).

33. Paraula baix-ribagorçana que Coromines relaciona amb l’it. tecca ‘taca, defecte’, fr. ant. teche
‘defecte’ (DECat VIII, 366a). 

34. Coromines explica que a Ribagorça bona mira (1957), des del sentit de ‘bon resultat’ arriba a
‘gran quantitat’ (DECat V, 696b).

35. Es localitza també a Sopeira (DECat VI, 855a), a la Llitera (Giralt, 2005), i a Fraga (DCVB).
36. El DCVB recull aquest terme a Ribagorça i Calaceit amb el significat de ‘pedra plana posada de

cantell’. Segons Coromines, és viu a tota la Ribagorça i als dos costats de la Noguera, però considera
que és ‘una gran llosa plana més aviat de granit de marbre o d’altra pedra dura, que no de llicorella’
(DECat V, 90a). 

37. En el sentit de ‘llançar avall, estimbar’ és peculiar dels Pirineus, des de Ribagorça a Cerdanya
(DCVB; DECat I, 432a).

38. Mot propi de Bono, Senet, Buira-Bonansa (1957), a l’Alta Ribagorça, i encara bon tros Éssera
avall, a Barabruens (1965), veg. DECat V, 356b.



mascard, mascarda ‘es diu del bou o vaca de dos colors’ (DCVB; DECat
V, 515a); nyapir ‘el ganyolar dels gossos boterins’, d’ús a Bonansa,
Sopeira (Ribagorça) i a la Llitera (DCVB; Giralt); raumar ‘remugar’
s’empra a l’Alta Ribagorça, a Bonansa (DECat VII, 238b; DCVB), i als
pobles lliterans d’Alins i Calassanç (Giralt).

3.5. Es refereixen a l’ésser humà: garbarse ‘abraonar-se, lluitar
cos a cos’, amb afèresi (DECat IV, 356b); narich ‘mocós, que parla amb
el nas’ (DCVB; DECat V, 882b); orch39 ‘cosa lletja, escandalosa’ (DCVB);
vèrtich40 ‘ert, gelat’. I al vestit: cipelles ‘calçat primitiu consistent en
unes soles de fusta lligades al peu amb corretges’ (DCVB); i piàls
‘peücs’ (DCVB).

3.6. A la casa s’hi pot trobar: borrusques ‘fraccions menudes’
(DCVB; DECat I, 130b); canada ‘espècie de càntir de fusta per aigua’
(DECat II, 495b); canistrell ‘cistella que usen els pescadors per posar-
hi el peix’ (DCVB); croca ‘una osca feta a un bastó amb ganivet’
(DCVB; DECat II, 1063b); ficós41 ‘un tros de fusta clavat a la paret’;
forrolla ‘la pala per a treure cendra del foc’ (DCVB; DECat III, 984b);
gargotar ‘els galls que fa una olla al bullir’(DCVB), verb que s’em-
pra també a la Llitera (Giralt); lleute42 ‘llevat’; llinat ‘teulada’ (DECat
V, 145b); olva ‘el detritus que queda de l’herba al fons del paller’
(DCVB; DECat IX, 388a); penart ‘tallant per a triturar la carn’ (DECat
VI, 444a); pitxell43 ‘mesura pel vi equivalent a dos porrons’ (DCVB);
recosirar44 ‘registrar, escorcollar’; relèu ‘les sobres del menjar’
(DECat V, 188a); sestellí45 ‘el sutge de la xemeneia, estalzí’; tarna ‘tros
de roba o pedàs’ (DCVB; DECat III, 572b); tribana ‘barrina’ —subs-
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39. Coromines, per contra, no n’està segur de la segona accepció ‘lloc o bauma o abim ferosos’,
que dóna Navarro, car no l’ha sentida en cap poble de Ribagorça (DECat VI, 93a, n.2).

40. D’èrtich, der. d’ert, que a Ribagorça, per influència del sinònim balb, s’ha convertit en bèrtic
(DECat III, 425b).

41. Aquesta paraula es recull a l’Alta Ribagorça: Espés, Bonansa, Castanesa (Haensch, 1960: 218);
comp. ficòs a la Llitera (Giralt, 2005).

42. És peculiar del cat. occid., que s’estén, de sud a nord, en tota la longitud d’aquest domini dia-
lectal (DECat V, 186a), per exemple, a l’Alta Ribagorça, a Espés, Bonansa, Castanesa (Haensch, 1960:
200), al Baix Aragó, a Aiguaviva d’Aragó (DCVB), comp. lo lleuto a Favara, Maella, Nonasp (Quintana,
1987: 184; Navarro, 1996: I, 207).

43. Terme que s’utilitza en els pobles lliterans de Gavasa, Peralta, El Torricó (Giralt, 2005), i en el
Matarranya, a Faió (Navarro, 2005: 51, m. 150).

44. Deriva de consirar en una variant cossirar i amb el prefix intensiu re-, el verb recossirar està
molt estès per les valls pirinenques (DECat VII, 920a); comp. recossirar ‘cercar, inquirir’ a Bonansa
(DCVB).

45. Forma ribagorçana, recollida per Navarro, on potser aquest va aglutinar indegudament la -s de
l’article plural (els estellins), cosa fàcil sobretot en els pobles de dialecte apitxat, entre Peralta de la Sal
i Roda (DECat III, 743b).



tantiu regressiu del verb tribanar (DCVB; DECat VIII, 771b); tribol46

‘sostre, trespol’.

3.7. I són pròpies del català normatiu: antosta, arregussar, can-
tal, codolar (codolat), collader (collada), cornal, eixartell (exartell),
engelebrir-se (engelebrit, gelebrit), fall, faringola (faringoles), ferra-
da (farrada), foraviar, mantornar, milloc (milloch), palmar, rai1

(ray), reboll, rull, sirga, somicar (sumicar), trèmol (DIEC).

4. Víctor Oliva (1906: 422-430) ofereix en la seva comunicació
al congrés de llengua catalana un nombre considerable de paraules
característiques de Sopeira:

4.1. Pel que fa al temps, cita rellampit47 ‘llampec’ (DCVB); i quant
a la topografia aplega: lleral, llerera, llereta que explica dient que
«els rius en les avingudes ocupen grans esteses de terra: deixant-hi
després pedres rodades; aquests trossos no cultivats, pels quals el riu
ha passat, y hi pot tornar a passar, són els llerals» (DCVB; DECat IV,
526a); mulla ‘gorga, toll en el riu’, i especifica «on l’aigua del riu és
fonda, tant si és tranquila com ràpida; mulla correnta: quan l’aigua
del riu, ab tot i ser fonda, té corrent» (DCVB ac. 2; DECat V, 749a, n.2);
rellasca ‘en els flancs de les muntanyes, corriol de pedres menudes,
que s’esllavissen fàcilment’ (DCVB; DECat VII, 69b).

4.2. Es refereixen al camp els següents termes: boigó ‘formigó,
munt de matisser que es cobreix de terra, deixant-lo cremar lenta-
ment’ (DCVB; DECat II, 47b); llevat48 ‘terra de prat, herbei’; puyal
‘munt, pila’ (DCVB; DECat VI, 855a); bossuda ‘botaruda’ (DECat V,
279b); botxar ‘botjar, bellugar, moure’ (DCVB); carrutxa49 ‘corriola’;
galló ‘tallant de certes eines’, i el col·lector precisa que «en els arpiets
que poden treballar de dos costats, en l’un hi ha unes pues, becat, y
en l’altre un càvec ordinari, galló» (DECat IV, 288b); cartrís ‘una mena
de cistell’, és, en realitat, un ‘cistellet que va unit a cada banda dels
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46. És el que se sent a totes les valls ribagorçanes: Benavarri, Sopeira, Fontjanina (‘el segon pis
de la borda, on guarden l’herba’ 1957, Coromines), veg. DECat VIII, 793; Bonansa (Haensch, 1960: 184);
comp. trebol a la Llitera (DCVB), a Mequinensa (Moret, 1990: 107) i a Nonasp, i trespol a Favara (Na -
varro, 1996: I, 247).

47. Cf. llampit a Espés, Bonansa i Ardanui (Haensch, 1960: 268). 
48. Del ribagorçà lleva deriva llevat que per a Coromines és ‘un erm, una extensió gran de mun-

tanya enherbada però sense arbres ni arbustos’ (DECat IV, 527a).
49. Se sent en moltes localitats de Ribagorça, des de Capella, Areny i Sopeira fins a Benasc i Boí

(DCVB; DECat II, 968a, 969), la Llitera (Giralt, 2005), Fraga (DCVB), Favara i Maella (Navarro 1996: I,
231), La Codonyera (Quintana, 1976-1980: 123).



guarniments d’una bístia, i amb el qual se sosté el cartró’ (DCVB); car-
trissa ‘cistell’ que és un ‘cartre més petit, que serveix per a recollir
terra o fems’ (DCVB; DECat II, 601a). Són noms de cultius: carragó50

‘cereal de gra semblant a l’arròs’(DCVB), definició que per a Coro-
mines és més aviat desorientadora i proposa per aquest mot el signi-
ficat ‘espècie de mestall o de segó’ (DECat I, 374b); sèguel ‘sègol’
(DCVB; DECat VII, 737a); de cep neral comenta Oliva que «aquesta  vi-
nya la tallen casi arran de terra y no la dexen més una branca que cada
any se va fent més llarc y es sostinguda per una forsella o puntal.
Tenen aquestos ceps les fulles y els raims molt grossos» (Veg. DCVB;
DECat V, 898b).

4.3 En el món vegetal es troben: almudella51 ‘alba negra’
(DCVB); ametllera ‘ametller’, es femení a Ribagorça (DCVB; DECat I,
280a), comp. armellera a Fraga (DCVB); rourera ‘roureda’ (DCVB),
forma que es recull així mateix a Espés, Bonansa, Ardanui (Haensch,
1960: 229); salsesa52 ‘mena d’arbre’; sanguell53 ‘arbre de rames
molt flexibles’ (DCVB); bidiguera54 ‘vidiguera, herba molt comú de
flor blanca, enredadora’ (DCVB); cardigàs ‘cardot, planta de la famí-
lia de les dipsàcies’ (DCVB), paraula que diuen a l’Alt Isàvena, a
Beranui-Morens (DECat II, 571b); cardigot ‘planta punxosa semblant
al card’ (DCVB); reller55 ‘una mena de cardigot’ (DCVB); curnyera
‘cornera, arbust de muntanya del qual es treuen les branques per a
fer escombres, argadells, sarietes, etc.’ com si fos (fr.) ajonc (DCVB;
DECat II, 940b); estremoncell56 ‘timonet, timó, farigola, una herba
olorosa que s’usa com a condiment’; garrabera ‘roser silvestre’
(DCVB), que es constata a Sopeira, les Paüls 1957, Jusseu 1967 (DECat
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50. Expliquen a Coromines que aquest cereal s’assembla al sègol però que és més dolç, i que té
«molta risca [aresta punxent]; fa un gra gros, grana molt; les gallines no el poden engolir però sí els
animals de treball», Sopeira 1957 (DECat II, 587a, 588a, n.1).

51. El ribag. almudella ‘om’ s’usa a l’Alta Ribagorça (Roda, Sopeira), a tota la Baixa Ribagorça,
a la Llitera, 1957 (DECat I, 497a); comp. armudella a Montanyana, aumudellas a Areny. El desenvolu-
pament havia de ser olmatella > almotella, almudella (DECat VI, 58a).

52. Coromines comenta que salzessa no és pròpiament un derivat de salze sinó que prové segura-
ment del ll. ARBOR *SALICEA ‘arbre semblant al salze’ (DECat VII, 638b).

53. A Ribagorça substitueix de vegades la sarga «planta bona per fer coves» Jusseu, 1965 (DECat
VII, 641b, 654b).

54. Comp. viriguera ‘vidalba’ a Benavarri, veliguera a Roda d’Isàvena, 1957 (DECat IX, 314b).
55. Coromines explica que és el nom d’una espècie de cards de flor morada que neixen en llocs

aigualosos més que no pas rocosos, però plens de punxes, que compara a uns esquerdissos de pedres
(DECat VII, 69b).

56. Amb estr- inicial, per aglutinació de l’article en el plural, es tremonsells (DECat VIII, 487b).
Comp. timonsell a Maella (Quintana, 1987: 178; Navarro, 2005: 47, m. 127).



IV, 431b); juntamaneta57 ‘mare-selva’; i xordigar ‘ortiga’ (DECat VI,
127b).

4.4. Com a noms d’animals s’esmenten: auca58 ‘òliba’ que té un
caràcter onomatopeic que és inseparable del oc. mod. ahuco (DCVB ac.
2; DECat I, 88b, 89a); batoch ‘batoc, ou buit o cloc, sense rovell’
(DCVB), derivat de batre, perquè se’l sent batre dins la closca al més
petit moviment (DECat I, 730b); caubet59 ‘ocell que té el pit blanc’;
culobre ‘serp verinosa’ (DCVB; DECat II, 837a), comp. culobra a Mae-
lla (Quintana, 1987: 183); escarpió ‘escorpí’ (DCVB; DECat III, 553a);
pantigana60 ‘insecte com la llagosta’; rata paniquera61 ‘animalet
rodent molt petit’; teradanya ‘tela d’aranya i també l’aranya’ (DCVB),
veg. taradanya a Bonansa 1957 (DECat I, 355); volatam62 ‘aviram’.

4.5 Pel que fa a l’ésser humà i al vestit: cossegues ‘pessigolles’
(DCVB); desincusa ‘excusa, subterfugi’ (DCVB), comp. desencusa a
Mequinensa (Moret, 1990: 105); esgarrinxo ‘esgarrinxada’ (DCVB;
DECat IV, 383b); fúire ‘fugir’ Bonansa, Benavarri (DCVB), infinitiu rizo-
tònic propi de Ribagorça (DECat IV, 221a); a gargal ‘a galet, beure a
galet amb un càntir o porró’ (DCVB; DECat IV, 287b); rufia ‘mena de
calçat que porten els caçadors per anar pel gel’ (DCVB; DECat VII,
516a).

4.6. A la casa hi ha: croca63 ‘osca, encaix, mossa en una fusta,
tall o incisió per a lligar-la amb una corda o unir-la a una altra’ (DECat
II, 1063b); esconsar ‘amagar’ (DCVB; DECat III, 542a); esconriot ‘ama-
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57. Coromines, a més d’indicar que es diu a Sopeira, recull el ribag. juntamanetes ‘lligabosc’ a Jus-
seu (1965), i compara les lligades o entrellaçaments que fa el xuclamel amb l’acte del qui entrelliga una
mà amb l’altre (DECat IV, 924a).

58. Comp. gauèca ‘òliba’ a la Vall d’Aran, però en diversos parlars gascons se li atribueix la tra-
ducció chouette (Coromines, 1977: 33 n. 2).

59. A la Ribagorça és un ‘ocell grisenc que té les plomes blanques, que canta molt abans de sortir
el sol i imita el cant de molts altres ocells’ (DCVB). I, a Ràfels (Matarranya, 1961), li comenten a Coro-
mines que és «una mena de moixó, que havia post tres ouets de color blavenc en el seu niu»; sorgeix
de coll-albet ‘coll blanc’ (DECat II, 411b, 816).

60. Coromines defineix aquest mot com ‘insecte gros que té alguna semblança amb un llagost’, sem-
blança mé aviat remota car les pantiganes són molt panxudes, tret dominant que tothom li posa de relleu
i ell mateix ha vist aquest insecte i el descriu amb cos arrodonit i una mena de closca pigallada que el
cobreix (DECat VI, 237a).

61. El mateix Oliva explica que «Les rates paniqueres ataquen tots els reptils y sauris, fins els veri-
nosos, y quan estàn ferides se treuen el verí fregantse contra’l cart paniguer». Paniquera és el nom local
de la mostela a Ribagorça (DECat VII, 226a, 227b). 

62. Es diu a Benavarri, Fraga (DCVB; DECat IX, 354b), Mequinensa (Moret, 1990: 107), i és pràcti-
cament general a la Llitera (Giralt, 2005).

63. El fustegal té una croca a cada cap per a penjar-hi l’ansa de la ferrada que s’ha de transportar
(Sopeira, veg. DCVB).



gatall’ (DCVB; DECat III, 542a); ficós ‘estaca que es clava a la paret’;
forroll, ferroll, ferrolla64 ‘pala de remenar el foc’ (DCVB); gaya ‘fines-
tra de golfa’ (DCVB, gaia1; DECat IV, 268b); tribol ‘trespol’, i el col·lec-
tor explica que és el «sol de l’habitació on se trepitja; tribol de txes,
trespol de guix».

4.7. Són del català estàndard: acarrerar, adés, agarbar (agar-
barse), albardó, almud, antosta (entosta), apetir, armella, arrieria,
arrestar, arrova (arroba), arvella (arbella) asclar, atènyer (atanye),
augmentació (aumentació), abadejo (badeixo), barral, borrec
(borrech), borronada, boscat, bosquí, brocada, bruixó (bruxó), caçai-
re (cassaire), calçar ac. 7 (calsar), calcer (calser), camal ac. 2, cane-
lla, capell, capçal (capsal), carderola (carderolina), cartró2, catxa-
pó, companyet, cople (coplle), corder, cornal, corriola2, desavinent,
despús-demà, desvear (desveyar), eixir (exir), embocar, emprar,
enciamada, endret, enramada (enramades), esbalçar (esbalsarse),
esbocinar (esbossinar), escabotar, escondir, esconillar-se, esmorzar
(esmursa), espona, ésser (esse), eugassada (eugassar), faldeta, famí-
lia, faig (fai), fargar (mal fargat), fer (adj.), fer (v.), galfó, ges (txés),
ginebre, gitar-se, goig (goy), gralla, gralló, grilló (grilló, grelló),
gormand (gormán), habitud, haver (haber), industriar-se, isard, llan-
tió (llantiol), lletrera, lluc (lluch), llúdriga, llussiar, margall, moll4,
muricec (murisech), navalla, nial, nina, ninó (nino), padellàs, pallús,
panistra, parell, partida, patac (patach), pedrenyera, péixer (pexe),
picarot, pigall2, pitxell, pitxella, planell (pllanell), popa, popar (papar
o popar), porcell, porc fer, porgar1, primal, pudós, quartat, raig2

(ratx), reng, renga, roig (roi), roll2, salanca, salancar, sanguinària,
sapastre, selló2, sempreviva, sequera, sereny, serrat1, serverola, soga,
sòpit, sovent, tardorada, tarter, tavella, te1 de roca, terçat, timonet,
tolla, tora1, tos1, totxo, tribana, trossa1, trumfa, ulierca, ventrera,
vimenera, xarpar (DIEC).

5. Josep Marsol (1923-1924: 296-297) aplega uns quants mots a
Bonansa, entre els quals figuren únicament al DIEC: averia (bería),
cambra, enquetiar (enqueteyar), esme, tossar.

5.1. Abunden, en canvi, els mots dialectals que, en aquest cas, es
refereixen a l’ésser humà: afatxós, afatxosa ‘pesat, carregós’, pres
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64. Comp. farrolla a Ribagorça: Sopeira, Coromines 1957 (DECat III, 984b), a Espés, Bonansa,
Noals, Ardanui (Haensch, 1960: 193), i a la Llitera (Giralt, 2005).



del francès fâcher per l’occità (DECat I, 62b); apatxar ‘unir, ajuntar’
(DECat VI, 346b); atricar65 ‘arreglar, apariar’ (DCVB); disferra ‘tragè-
dia, calamitat’ (DCVB; DECat III, 986a); estamparra66 ‘idea forta’
(DECat); recosirar ‘registrar, escorcollar’; sasseres ‘brut’ (DCVB), deri-
vat probable de sas (DECat VII, 709); a truca de ‘ a força de’ (DCVB);
turuntela ‘dèria’ (< ‘estupefacció per tarantisme’, DECat VIII, 305b);
vitent, vitenta ‘darrere l’adj. sol, sola denota la soledat absoluta’
(DECat IX, 327b).

6. Pere Barnils (1916: 39-44) en el seu estudi sobre el català de
Fraga67 ofereix un extracte del vocabulari68 d’aquesta localitat:

6.1. Anota mots referents al temps: cegallosa ‘boira baixa’ (DCVB;
DECat II, 653a); rellampec69 ‘llampec’ (DCVB), rellampegar ‘llampegar’
(DCVB; tort. DECat V, 55b).

6.2. Localitza paraules relatives al camp: agulleta ‘clàvia de les
rodes del carro’, és a dir ‘clàvia o ferro que es posa al cap del fusell
del carro, perquè no surti de lloc la roda’ (DCVB); pinassa70 ‘cèrcol de
fusta en les rodes del carro’ (DCVB); esmola ‘esmola, pedra d’esmo-
lar’ (DCVB), que s’empra a la Llitera (Giralt); bandívol ‘corral sense
cobrir’ (DCVB); carrutxa ‘corriola’ (DCVB); estiràs71 ‘espècie de carret
sense rodes per arrossegar pesos’ (DCVB); gorgoll ‘raig o broll d’ai-
gua, d’una font’ (DCVB; DECat IV, 570b); nèdio ‘herbatge de pastura
abundant i net, encara no trepitjat pel bestiar’ (DCVB) que, a més de
Fraga, es diu a l’Alta Ribagorça (DECat V, 917a).
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65. Altrament es retroba en el gascó marítim atricà «ajuster, assortir, appareiller, réunir» (DECat III,
805b).

66. Potser format aquest mot per estamp + parra (o estampi-parra) amb un ús arcaic del verb estam-
pir i parra, nom de plantetes punxoses (parrissa), d’on ‘dèria d’anar fent una cosa pesada com trepit-
jar tals herbes’ (DECat III, 748b).

67. Coromines, en diferents entrades lèxiques del DECat, es refereix a aquesta publicació i la qua-
lifica de descurada (I, 443b), perquè aquest vocabulari és ple d’errors de còpia (II, 76a, 491a, 1111a).

68. Remarca Barnils que «havem escollit solament aquells vocables que, pel fet de no ésser avui
corrents en el català del centre, ofereixen un interès especial per als estudis dialectològics. No cal dir
que, malgrat d’ésser recollides a Fraga, no considerem exclusives de la dita localitat les formes con-
signades en llista» (38-39).

69. També se sent a Castellonroi i Valldellou (la Llitera, Giralt), Fraga, Mequinensa (DCVB), Nonasp
(Navarro, 1996: I, 232); comp. rellàmpec a Calaceit, Aiguaviva d’Aragó, Valljunquera (DCVB), La Codo -
nyera (Quintana, 1976-1980: 73); rellamp a Favara i Maella (Navarro, 1996: I, 232); rellampear a la
Llitera (Giralt, 2005). 

70. Comp. pinaza ‘corba de la roda del carro’ a Açanui, Gavasa, Peralta, Sant Esteve de Llitera
(Giralt, 2005).

71. Es recull aquest terme a Sopeira (Coromines, 1957) amb el sentit de ‘trineu de fustes per arrossegar
pedres’ (DECat VIII, 507a), a Espés, Bonansa, Castanesa (Haensch, 1960: 202), a la Llitera (Giralt, 2005), i a
Favara, Maella i Nonasp (Navarro 1996: I, 203); comp. estiraç a La Codonyera (Quintana, 1976-1980: 129).



6.3. Entre els vegetals cita: ababol ‘la flor de la rosella’, ababo-
lera72 ‘la planta de la rosella’ (DCVB); cruatelles73 ‘corretjoles’ (DCVB);
gàugia ‘galdiró, boixac’ (DCVB; DECat IV, 426b); llantaïm ‘lletsó’
(DCVB; DECat V, 176b), que es diu també a Mequinensa (Moret, 1990:
106), a Saidí (Moret/Sasot, 1996: 71), i a la Llitera (Giralt); molla-
rer74 ‘préssec’ (DCVB), mollarerer ‘presseguer’ (DCVB).

6.4. En el món animal s’assenyala: nyaular ‘lladrar’ (DCVB; DECat
V, 992b), a la Llitera (Giralt), a Mequinensa (Moret, 1990: 106) i a
Maella (Navarro, 1996: I, 220); tararanya ‘teranyina’ (DECat I, 355b),
a la Llitera (Giralt), a Saidí (Moret/Sasot, 1996: 84), i a Favara (Na -
varro 1996: I, 222); engrineta75 ‘oreneta’ (DCVB); fet-fet76 ‘cigala’
(DCVB); murcegot ‘muricec, rata-pinyada’ (DCVB); volatam ‘aviram’.

6.5. Es relacionen amb l’ésser humà: aburnar77 ‘aquissar, incitar
el gos’ (DCVB; DECat II, 123a); esgarranyar ‘esgarrapar’ (DCVB), i a la
Llitera (Giralt); barallar ‘escapçar en el joc de cartes’ (DCVB), i a la
Llitera (Giralt), comp. esbarallà a La Codonyera (Quintana, 1976-
1980: 115); cossiguetes ‘pessigolles’ (DCVB); galvaner ‘malfeiner’
(DCVB; Moret/Sasot, 1996: 69), derivat de galvana ‘peresa, deixament’
(DECat IV, 316a); rondinar ‘passejar, donar el tomb’ (DCVB) o ‘anar
d’ací d’allà’ (DECat IV, 440b).

6.6. Es recullen d’altres paraules que són pròpies de la casa com
branquil ‘pedra de baix de la porta’, que és col·locada horitzontalment
a la part inferior d’una porta, de rebranca a rebranca (DCVB; DECat II,
194a; Giralt); i solonar78 ‘eixida, porxo amb un costat descobert’
(DCVB; DECat VIII, 18a). Els següents estris s’empren a la cuina: bufa-
dor ‘ventall’ (DCVB); escompador ‘escombra del forn’ i escompar
‘escombrar el forn’ (DCVB), mots encreuats que es creen a partir d’es-
campar ‘escombrar’ (DECat II, 462b); ferrolla ‘pala del foc’ (DCVB;
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72. Mots locals de l’extrem oest, que han restat en català només en zones frontereres, per exem-
ple, a Fraga (DECat I, 1a) i a Saidí (Moret/Sasot, 1996: 49).

73. Nom de planta a Fraga, com si diguéssim creuet-elles, potser perquè s’entrecreuen entreban-
cant els peus (DECat II, 1049b).

74. Comp. bresquilla a Favara, Maella i Nonasp (Navarro, 1996: I, 214; 2005: 48, m. 131).
75. Aquesta forma de Fraga suposa un encreuament entre engruneta i aurineta (DECat VI, 106a).

Moret/Sasot (1996: 15) l’atesten a Saidí (Baix Cinca), i Giralt (2005)a Calassanç (la Llitera).
76. Coromines anota aquesta paraula a Lasquarri, var. ferfet a Llaguarres, 1957 (DECat II, 695b; III,

990b), Giralt (2005) a la Llitera, i Moret/Sasot (1996: 67) a Saidí.
77. Comp. bornar ‘abordar’, parlant dels gossos s’usa a l’Ebre, tort. abornà ‘embestir, acometre’

(DECat II, 123a).
78. Comp. solanar ‘les golfes’ a Maella i Nonasp (Navarro, 1996: I, 247), salanar a Saidí (Moret/Sasot,

1996: 82).



DECat IV, 136b; Moret, 1990: 105; Moret/Sasot, 1996: 68); fogaril ‘llar
de foc’, propi d’algunes zones de l’extrem oest o nord-oest, per exem-
ple, a la Ribagorça, Benavarri (DECat IV, 64a), Espés, Noals, Ardanui
(Haensch, 1960: 192), a la Llitera (Giralt), a Saidí (Moret/Sasot 1996:
68). Relatives al menjar són: aborrillonà’s79 ‘pendre’s o colar-se la
llet’, que surt de la idea de ‘formar borrallons’ (DECat II, 133a); bola80

‘pilota de l’olla’, que es fa de carn capolada (DCVB; DECat II, 61a);
carfoll ‘pela de ceba’ (DECat II, 779b); cosca ‘pela de meló’ (DCVB;
DECat II, 781a); rasora ‘la paleta de tallar la pasta al forn’ (DCVB; DECat
VII, 130), comp. rasera a la Llitera (Giralt); ren ‘llevat de pastar fari-
na’ (DCVB; DECat VII, 251b; Giralt), i a Faió (Quintana, 1987: 184).

6.7. Formen part del català estàndard: abadejo, agranar, aladre,
antera, antosta, apanyar, aparell ac. 4, arna, arreu ac. 4, ascla
(asclle), avarca (abarques), bací ac. 3, baciva, badina, bancal, ba-
nyar, baralla ac. 2, barça, barral, bescollada (bascollae), bellota,
boixa, bolquet, boç (bos), botó ac. 1.2, bres, broma, calça, camí ac. 7,
camí, de ac. 2.4, campaner2 ac. 1.2, canella, cantal, capçal, carde-
rola, carrejar, carroll, cartró2, casca, cavalló, cep. ac. 2.3, collera,
coralera, coralet, cosset, cossi, cremall ac. 2, creu d’un arbre, culle-
rot ac. 2, disparar ac. 2, espill, estalzí (estolzí), fam, ficar, flac (fllac),
fogassa ac. 1.2, fornit, gaita, ges, gibós, gitar-se, glera (glliera), gra-
nera, gronsa, hereua (ereua), hoste (oste), jaqueta, jaio, joca, llavar,
lluc, majola (matjola), mançana, mançanera, mant, -a: a manta,
melic, moixó, nial ac. 2, obscur (oscur), ou estrellat, pallera ac. 2.1,
paloma ac. 4, pana1, panís, parèixer, pastereta ac. 1, pèl, rama ac. 1,
renou2, romer1, sarpat, senda, serraller, somera, tartanya, tovalla,
totxo1, torterol ac. 2, tossoló, tresmall, trillar, valons (balons), ves-
pa (vrespa), xalma (txalma), xollar (txollá), xop1(txop), xuta (txuta).

7. Maties Pallarès (1921: 69-72) aplega a la seva vila, Pena-roja,
diversos mots, entre els quals s’enumeren els següents:

7.1. Són termes topogràfics: alvenc81 ‘forat o escletxa de les
roques’; aubelló ‘albelló, desaiguador o claveguera’ (DCVB); canalo-
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79. Veg. borrillonar ‘coagular-se’ (DCVB; DECat II, 130a); aborrollonar a Saidí (Moret/Sasot, 1996:
51).

80. Denominació que degué tenir gran extensió, car ha passat a Cuba, on la «bola catalana» s’ha
convertit, des de fa més de cent anys, en un dels plats delicats de la cuina del país (DECat II, 61a).

81. Veg. tort. auvenc ‘cova fonda, caverna’, fonètica local del val. alvenc, variant bastant estesa
d’avenc (DECat I, 510b).



bre ‘estalactita de glaç que es forma en cascades glaçades’ (DCVB),
nom que s’aplica figuradament a Pena-roja i en bastants pobles valen-
cians (DECat II, 470b), i així mateix més al nord a Mequinensa (Moret,
1990: 104).

7.2. Al camp hi ha el bassiol82 ‘tronc de fusta buit que serveix
 d’abeurador al bestiar’; cormull83 ‘quantitat de gra compresa del ras
de la mesura per amunt’ (DCVB; DECat II, 560a) i enrunar84 ‘cobrir amb
terra’, verb usat també a la Llitera (Giralt).

7.3. Al món vegetal es refereixen: cimal85 ‘cada una de les bran-
ques de l’arbre que neixen del tronc’, esp. ‘la branca del cim’, mot
del Matarranya (DECat II, 700a); pimpollada ‘bosc de pinells’ (DCVB;
tort., DECat VI, 515a); saduritja86 ‘sajolida’ (DCVB).

7.4. A alguns animals se’ls fa anar en reuca ‘rècua, filera de ros-
sins o muls lligats l’un a la cua de l’altre’ (DCVB; DECat VII, 181a).

7.5. Quant a l’ésser humà recull: bocinada87 ‘bufetada’ (DCVB);
escull ‘bon aspecte d’una persona’ (DCVB), substantiu occità que té
només reflex en el català comarcal (DECat II, 833b); espitralat88 ‘espi-
tregat, que va amb el pit descobert’ (DCVB); forro (anar) ‘anar a peu
i sense càrrega’ (DCVB; cat. occ. i val. DECat I, 188a); malfarjat ‘mal-
forjat, malendreçat’ particular no solament del Maestrat (DCVB; DECat
III, 354b), sinó també del Baix Cinca: Mequinensa (Moret, 1990: 106),
Saidí (Moret/Sasot, 1996: 73); sonrós ‘mandrós’ (DCVB), amb inver-
sió de rn provocada pel contacte amb man(d)rós (DECat VIII, 90b);
xorlo89 ‘mal vestit’ (DCVB). Usen els nens, sobretot, la massetja ‘bas-
setja, fona’ (DCVB), variant fonètica de Pena-roja (Matarranya) i Maes-
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82. En aquest mot convergeix la influència de bassa amb la de bassi, el nom del ‘cóm’ o ‘obi’ en
el sud del Principat i nord del País Valencià (DECat I, 705b).

83. Comp. caramull a la Llitera (Giralt, 2005), i en tot el domini valencià a partir de Tortosa (DECat
II, 559b-560a).

84. Es recull amb el sentit de ‘colgar’ a Mequinensa i Maella (DCVB; DECat VII, 536b), o amb el de
‘cobrir de terra el peu de la planta que s’ha plantat’ a La Codonyera (Quintana, 1976-1980: 121).

85. Comp. cimals ‘branques més altes d’un arbre’, paral·lelisme amb el valencià (Navarro, 1996:
I, 211).

86. La forma més primitiva i pròxima a l’etimologia fou sadorija a Aiguaviva d’Aragó i a Sorita
(Ports de Morella, 1961), veg. DCVB i DECat VII, 603a.

87. Mot avui usat des de Tortosa fins al sud del valencià, particularment en el Maestrat (DECat II,
22a).

88. El DECat (VI, 561a) considera espitralar-se propi del valencià, però no s’ha d’oblidar que la for-
ma espitralat és gairebé general a la Llitera (Giralt, 2005).

89. Aquesta denominació, localitzada a Pena-roja, es relaciona amb el cat. xorlit i el cast. chorli-
to; sentint xorlito com una mena de diminutiu, en extraure’n xorlo a manera d’augmentatiu pejoratiu,
resulta xorlo per a l’home d’aspecte deixat (DECat IX, 611b).



trat (DECat I, 708a); i la milorxa ‘milotxa, estel o grua d’engegar a
volar’ (DCVB; DECat V, 684b).

7.6. Es troben a la casa: bada90 ‘escletxa’ (DCVB ac. 4); cara-
manyola ‘carabassa vinatera’, paraula recollida al Baix Aragó i Ribe-
ra d’Ebre (DCVB); i moragues ‘olives cuites al caliu’ (DCVB; DECat V,
783a).

7.7. Són al diccionari normatiu: adés, aladre, albada, alifara,
apegar, asclar, averia, bacó, bardissa, bàssia, batolla, batollar, bello-
ta, borboll, borralló, botja, cabals, calcigar, canella, cantal, canut,
carassa, cardar, carronya, cartró, catxo, còdol, cofí, acomboiar (com-
boiar), cremaller, curro, desgana, desjunyir, devesa, dula, engordir,
engorjar, ert, espill, faldeta, falòria, fenàs, follia (folia), gaita, gan-
dalla (gandaia), garriga, garrut, gel, gom, granera, joquer, jou, jupa,
llanda, llavar, llenç, llépol, lleus, llord, malesa, manducar, manoll,
manyós, moixó, morca, peüc, picaporta (picaport), pigota, pitança,
quera, quimera, rabosa, ras, recapte, ribàs, romer, saurí, sem, tale-
ca, toll, tort, totxo, valons, verdanc, verga, vesprada (DIEC).

8. El Diccionari Aguiló (1918-1934) és el primer diccionari que
incorpora distintes paraules que s’atesten en les poblacions de la Fran-
ja91:

8.1. Cal destacar, pel que fa al temps, el terme morellà92 (Cala-
ceit, Arenys d’Aragó) ‘vent que bufa de les muntanyes del Maestrat’.

8.2. Quant al món vegetal es localitzen: espellotir (La Portella-
da) ‘espellofar, treure la pellofa, les fulles del blat moresc’; estre-
muncell (Sopeira) ‘planta silvestre que fa la flor blanca, farigola’;
grill (Calaceit) ‘flor de l’olivera que surt en abril’ (DECat IV, 657b);
matiça (Arenys d’Aragó) ‘planta silvestre’ (DECat V, 528a), veg. matis-
sa ‘mata’ a Favara, Maella i Nonasp (Navarro, 1996: I, 213).
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90. Amb aquest significat es recull a la zona del Maestrat-Tortosa (DECat I, 536b), i així mateix a
la Llitera: a Castellonroi i Valldellou (Giralt, 2005), i amb el sinònim ‘clivella’ a Maella i Nonasp (Nava-
rro 1996: I, 247).

91. M’ha facilitat molt la tasca de cerca, l’article de Moret (1993), on presenta la llista dels mots
emprats en els pobles d’ aquesta zona.

92. El morellà és un vent procedent de la banda de Morella: a Gandesa i Calaceit s’anomena així
el vent del sud-oest, a Maella el del sud (DCVB), a La Codonyera és el vent del sud-est (Quintana, 1976-
1980: 74), i a El Torricó, el vent del sud (Giralt, 2005). La morella s’explica perquè és un vent que ve
de la banda de Morella: Aitona, La Granja d’Escarp, 1935 (DECat V, 795b).



8.3. A l’ésser humà es refereixen els adjectius: dolent93 (Calaceit)
‘malalt’; tèrcol94, tèrcola (Calaceit) ‘tossut, obstinat’ (DCVB; DECat
VIII, 432a); xamerot95 (La Portellada) ‘disfressat, emmascarat’; i un
substantiu que fa al·lusió al vestit: peals96 (Calaceit, Beseit) ‘espècie
de mitjons fets de roba de llana que els pagesos duen a l’hivern’. Tant
els grans com els nens juguen amb la baralluga97 (Calaceit) ‘baldu-
fa’ (DCVB) i a València (DECat I, 590b), i poden posar-se en rocle (La
Portellada) ‘rotllo’ (DECat VII, 381b), paraula pròpia així mateix de la
Llitera (Giralt).

8.4 Són a la casa: canuda (Noguera Ribagorçana) ‘aixeta’, mot
que s’usa a Benavarri, Tamarit, etc. (DCVB; DECat II, 499b) i a Gava-
sa, Peralta de la Sal i Sant Esteve de Llitera (Giralt); grisela98 (Mae-
lla) ‘greala, gibrella’ (DCVB); perxi (pobles catalans de la prov. de
Terol) ‘porxo, golfes’, substantiu que amb el sentit de ‘perxe, golfa,
part més alta de la casa que té per coberta la teulada’  és pràcticament
general a la Llitera (Giralt), i a Mequinensa (Moret, 1990: 106). Com
a estris s’empren a la cuina: caçol (Maella) ‘cassol, olla, cassola peti-
ta’, peculiar de la franja oest (DCVB; DECat II, 617a); crexidera (Cala-
ceit) ‘creixidera, paleta per a rascar la pastera on se pasta el pa i ser-
veix per a tallar cada pilot o pastó’ (DCVB), comp. crexinera ‘rasadora’
a Maella (Navarro, 1996: I, 207); tisara (Maella) ‘setrill’ (DCVB), però,
segons Navarro (1996: I, 248), a Maella n’hi diuen sitera.

8.5. I algunes de les paraules recollides en aquest diccionari en
diversos indrets d’Aragó pertanyen al català estàndard: batollar (aba-
tollar, Arenys d’Aragó), alabrent (alabrén, Beseit), calça (Arenys
d’Aragó), calcigar (Calaceit), carrasca (Calaceit), carrejadores
(Calaceit, Beseit), carrejar (Calaceit), carroll (Calaceit), cartró
(Baells), cassigall (cacigall, Noguera Ribagorçana), cerç (Calaceit),
cerro (Calaceit), companatge (Calaceit), cosconilla (coscollina,
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93. Segons Navarro (2005: 52, m. 149), estar dolent es diu al Matarranya (La Vall del Tormo, Bell-
munt de Mesquí, Fórnols, la Freixneda, La Torre del Comte, La Sorollera, Ràfels, La Portellada, Vall-
de-roures, Beseit, Queretes, Lledó, Mont-roig de Tastavins, Fondespatla, Pena-roja; Favara i Maella),
però, a Calaceit recull estar malalt.

94. El DCVB apunta aquesta paraula a Calaceit, però no inclou la referència del DAguiló.
95. Coromines es refereix a aquest mot que recull el DAguiló i el relaciona amb el fr. ant. masche-

rer (DECat IX, 432a).
96. Aquest substantiu s’empra també als pobles lliterans d’Açanui, Alins, Calassanç, Gavasa, Peral-

ta i Sant Esteve de Llitera (Giralt, 2005).
97. Comp. galdrufa a Bonansa, Tamarit de Llitera, Fraga (DCVB), baldrufa a Favara, Maella, Nonasp

(Navarro, 1996: I, 269).
98. Veg. grisala ‘palangana’ a Favara i Maella, greala a Nonasp (Navarro, 1996: I, 250).



Arenys d’Aragó), cremaller (La Portellada), descantell (Calaceit),
dissort (disort, dessort, Calaceit, La Fresneda), engranerar (Cala-
ceit), gaita (gayta, Beseit, Calaceit), hisop (hissopet, isopet La Codo -
nyera), llanda (Calaceit), llumener (llumaner, La Portellada), oliada
(Calaceit), ou estrellat (ou estrelat, Arenys d’Aragó), pena (Faió),
pitxell (Faió), regall (Beseit), revencillada (Calaceit), roll (Calaceit),
sansa (Calaceit), totxo (Calaceit), valons (balons, Arenys d’Aragó).

9. Es comprova, doncs, en revisar aquests articles i el DAguiló,
que el lèxic ha estat recollit, de nord a sud: a la Ribagorça en gene-
ral (Navarro) o, en particular, a les poblacions de Sopeira (Oliva) i
Bonansa (Marsol); a la Llitera, a Gavasa (Condó); a Fraga (Barnils),
a Mequinensa, Faió i Nonasp (Gomis), a Pena-roja (Pallarès), i a loca-
litats de tota la Franja (DAguiló). S’observa que és important el nom-
bre de termes que aplega ja el diccionari normatiu (DIEC).

D’altra banda, tant el DCVB com el DECat inclouen gairebé totes
les localitzacions relatives a la Franja esmentades més amunt; són
poques, de tota manera, les referències explícites al DAguiló que fa el
DCVB; i es confirma, en consultar la bibliografia dels últims anys, que
certs mots no són exclusius d’una localitat o d’una comarca.

A tall d’exemple, vull destacar alguns mots que s’han citat, per
tal d’apropar-nos a la realitat lingüística de la Franja, segons les dades
conegudes fins ara:

Pel que fa el temps, es recull ‘llampec’ i ‘llampegar’, que es diu
en aquestes contrades: rellampit a Sopeira, rellampec a Castellonroi
i Valldellou (la Llitera), a Fraga, Mequinensa (Baix Cinca), Nonasp
(Baix Matarranya), rellamp a Favara i Maella (Baix Matarranya),
rellàmpec a Calaceit, Valljunquera (Matarranya), Aiguaviva i La
Codonyera (Baix Aragó); rellampegar a Fraga (Baix Cinca), La
Codonyera (Baix Aragó), i rellampear a la Llitera.

De ‘tela d’aranya i aranya’ es localitza teradanya a Sopeira, tara-
danya a Bonansa (Ribagorça), tararanya a la Llitera, Fraga i Saidí
(Baix Cinca), a Favara (Baix Matarranya), i taraganya a La Codonyera
(Baix Aragó).

Per al concepte ‘pessigolles’, es troben les següents variants: cos-
segues a Sopeira (Ribagorça), Nonasp (Baix Matarranya), cossegue-
tes a Bonansa (Ribagorça), coceguetas, cosseguetes a Baells, Cam-
porrells, Natxà (la Llitera), cossiguetes a Tamarit de Llitera, Fraga,
Saidí (Baix Cinca), Favara i Maella (Baix Matarranya).
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I quant a ‘pala per a treure la cendra del foc’, s’atesta forrolla a
Benavarri (Ribagorça), forroll, ferroll, ferrolla, farrolla a Sopeira,
Espés, Bonansa, Noals, Ardanui (Ribagorça), farrolla a la Llitera, i
ferrolla al Baix Cinca (Fraga, Saidí, Mequinensa).

III

PRIORITATS EN LA INVESTIGACIÓ LEXICOGRÀFICA

1. La recerca de documents escrits en català dels segles medie-
vals i moderns en arxius aragonesos ha estat un repte dut a cap per
mi amb entusiame. El punt de partida és una bona edició del text, per
a la qual s’han de seguir pautes filològiques. Coromines ha posat la
primera pedra de la dialectologia medieval catalana en afirmar que:
«Tot text [del segle XIII] que no sigui publicat per un filòleg necessi-
ta una nova edició» (1976: I, 154), afirmació que es pot aplicar als
segles següents. Són, doncs, prioritàries l’edició i la lectura de tex-
tos escrits, medievals o moderns, per tal de poder conèixer el català
en aquestes sincronies, ja que se sap ben poc sobre la història de la
llengua i la variació lingüística a la zona de la Franja.

Aquesta premissa ha estat el motiu que m’ha dut a centrar gran
part de les meves investigacions en l’estudi de documents originals,
escrits en català, procedents d’arxius del Baix Cinca99 i del Matarra -
nya. M’ha enganxat des de ben aviat l’ànima de la paraula, el seu sig-
nificat. El buidatge de documents del segle XVI, procedents d’ un lli-
bre d’actes del consell de la vila de Fraga (Arxiu Històric de Fraga),
i de capítols matrimonials localitzats en protocols notarials (Arxiu
Municipal de Fondespatla), m’ha permès testimoniar mots que no són
d’ús general, sinó que pertanyen a un àmbit d’ús restringit; per tant,
es pot afirmar que són, per ara, exclusius de la zona objecte d’estudi.

1.1. En primer lloc, poso en relleu, unes quantes paraules que es
refereixen a la conducció de l’aigua a Fraga (Fort, 1999: 95-96) i que
segueixen emprant-se en aquesta localitat:
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99. El Premi Recerca que em va concedir el M. I. Ajuntament de Fraga em va introduir en aquest
verger, en el qual segueixo treballant, en el projecte La lengua catalana en el Bajo Aragón. Diacronía
y variación lingüística en documentación medieval y moderna (BFF2000-1269), concedit pel Ministerio
de Ciencia y Tecnología (2000-2003).



Els oficials (veedors ‘testimonis de vista’) han de posar els se-
nyals que marquen els límits de la sèquia, des de l’alcavó (1501; àr.
hisp. qabû ‘volta’, ‘cúpula’) que és un ‘cobriment que es fa per pro-
tegir un desaigüe i per a aquest mateix desaigüe’ fins a una torre:

fan relació com ells en dit nom són anats a veure y fitar la cèquia de
dita vila, de l’alcavó davall Miralssot fins a la torre de na Borrella, y
açò a instància y requisiçió del magníffic en Dalmau Caçirera fidalgo,
habitant de la predita vila (f. 316v).

Concedeixen pas al propietari d’una vinya entre les tàpies d’una
altra i la conillera (1501) que és el ‘braçal fondo de sèquia que ser-
veix per a escórrer l’aigua de les hortes i patamolls’:

E per manament dels dits senyors de jurats ells són anats a veure dita
judicació, e per lo jurament per ells prestat fan relaçió que, vista dita
diferència, en Déu y en ses conciències dien y declaren que·l mossèn
Francès Pallàs haje y degue haver camí per a la dita vinya sua entre les
tàpies de la vinya del dit en Tarroch y la conillera al més prob juxta la
conssuetut y pràtica antiga de la dita vila (f. 314v).

I han d’intervenir entre Jaume Ferrer i Domingo Cellart, d’una
banda, i els propietaris rústics i els veïns fronterers de l’almorda de
Marçol i de Carnicer, d’altra banda. L’almorda (1501; ár. al-musda)
és «l’obertura practicada en la paret d’una sèquia per donar sortida a
l’aigua que ha de regar un bancal. Està limitada per una pedra verti-
cal (peuet) a cada costat, entre les quals fa baixar per un galze una
fulla de ferro (pampa o pala) que priva el pas de l’aigua un cop s’ha
acabat de regar», veg. aumorda a Aitona, Seròs i Massalcoreig, pobles
del Baix Segrià (Coromines, 1977: 113-114), comarca que col·linda
amb la del Baix Cinca:

per quant los dits Jaume Ferrer y Domingo Cellart pretenen dues coses,
ço és que per quant les terres que ells tenen són ermas que ha huns vint
anys que no les percure ren y estan a sòl de rech, luny de dita almorda,
per tant que no serien tenguts a pagar tant com los altres heretés a la
reparaçió y despesa de dit trench, ans serien a major a càrrech dels fron-
talés, e posat cas que ells sien tenguts a la reparació de dit trench serien
tenguts a participar en la despesa de la obra de l’ull de la almorda y no
en la obra o repar que s’és fet en la conffrontança de la terra de na Joha-
na Santàngel vídua y de Thomàs Alós que serie a la part alta y baxa de
dit ull de la almorda (f. 315r).

L’ull de l’almorda (1501) ‘cavitat d’on brolla l’aigua d’un
corrent’ és a la sèquia secundària, mentre que l’almorda és a la sèquia
mare:
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E vista y compresa dita diferència dien y declaren que per quant la obra
de l’ull de la almorda estave a perill y l’aygua l’a enderroquada y aprés
l’aygua que exie per allí ha enderrocat dit caxer, lo qual serie a culpa
de tots los heretés per no proveir en lo perill de dit ull ans que s’ende-
rrocàs, per tant dien y declaran los dits en Jaume Ferrer y Domingo
Cellart y los altres eretés ésser tenguts y obligats al repar y despeses de
tot lo trench dessús dit y encara que ells sien dels derrés heretés y fins
açí segons diu no se hajen amprat de l’aygua de dita almorda declaran
ells y los altres dits heretés ésser tenguts ygualment a dit repar de dit
trench car és en facultat sua regar-ne quant volran refieri instrumentum
etc. Testes huius rei sunt en Grabiel Barrefó y Leonart Benet, veïns y
habitants de dita vila (f. 315r).

1.2. En segon lloc, destaco, dels capítols matrimonials de Fon-
despatla, localitzats en un dels protocols del notari Miguel Juan Sal-
vador, els termes (Fort, 2003: 95, 97, 100), dels quals no se n’ha tro-
bat cap altra referència en aquesta àrea de frontera:

casses de abelles 1575 ‘ruscs’: Item porta nou casses de abelles
(283/2, f. 220r).

dogat (1573) ‘conjunt de fustes unides amb cèrcols que formen el
cós d’una bóta’: Item li dóna un dogat de cuba (283/2, f. 108v).

morcacho (1575) ‘mitadenc, barreja de blat amb un altre cereal’,
peculiar de les comarques del Matarranya i de la Terra Alta: Item li dóna
[...] dos cafís de blat, hu de forment y altre de morcacho (283/2, f. 220v).

2. Una altra prioritat, que s’impulsa des de l’Àrea de Filologia
Catalana, consisteix en continuar la recopilació del lèxic dialectal en
poblacions de les quals no sabem res. Per això, s’estan portant a cap
dues investigacions, mitjançant enquesta directa, que ha estat aplica-
da una a la zona central de l’Isàvena a la Ribagorça, i l’altra a la Bai-
xa Ribagorça Oriental.

3. I totes aquestes recerques se segueixen desenvolupant com a
línies d’investigació prioritàries dins l’Àrea de Filologia Catalana,
els professors de la qual formen el Grupo de Investigación del Cata-
lán en Aragón (GRICAR), grup emergent reconegut l’any 2007 pel
Govern d’Aragó.

Així, doncs, aquest grup d’investigació és a la senda de la siner-
gia: la collita serà fructífera; tenint ben presents les paraules de Ger-
mà Colon, un mestre de mestres: «la perfecció, l’acabament total en
l’estudi del vocabulari sempre serà una utopia, car es tracta d’un sis-
tema obert. El que hem de fer és acostar-nos tot el que puguem a
aquest ideal» (2003: 287).
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