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Paral·lelismes lèxics entre l’aragonés 
i el parlar de Favara de Matarranya

Paralelismos léxicos entre el aragonés y el habla de Fabara
Lexical parallelisms between Aragones and 

the speech of Favara de Matarranya

Roberto Albiac Balaguer

Resum. El parlar de Favara de Matarranya, com a dialecte consecutiu del català, es 
va formar després de l’època de la Reconquesta amb les successives repoblacions. 
Els repobladors, vinguts principalment de la zona de Lleida, però també de zones 
aragonesoparlants o de transició entre les dues llengües com la Ribagorça, van 
aportar-hi trets dels seus parlars d’origen. Posteriorment, l’adscripció administra-
tiva definitiva del Matarranya com a part d’Aragó i el veïnatge durant segles amb 
una zona adjacent de parla aragonesa, també van influir en l’adopció i creació de 
paral·lelismes. Molts d’aquests paral·lelismes, en alguns casos idèntics, en altres, 
adaptats a la fonètica local, s’han retrobat dins del bloc occidental per la resta de 
la Franja, el País Valencià i les Terres de l’Ebre. De la mateixa manera que, dins 
del domini lingüístic aragonés, trobem lèxic similar al favarol en la zona oriental 
pirinenca i prepirinenca o, de manera residual, en el Baix Aragó actualment de 
parla castellanoaragonesa.
Paraules clau. Favara, Matarranya, aragonés, català, lèxic, paral·lelismes.

Resumen. El habla de Fabara, como dialecto consecutivo del catalán, se formó 
después de la época de la Reconquista con las sucesivas repoblaciones. Los repo-
bladores, venidos principalmente de la zona de Lérida, pero también de zonas 
aragonesohablantes o de transición entre las dos lenguas como la Ribagorza, apor-
taron rasgos de sus hablas de origen. Posteriormente, la adscripción administrativa 
definitiva de la cuenca del Matarraña como parte de Aragón y la vecindad durante 
siglos con una zona adyacente de habla aragonesa, también influyeron en la adop-
ción y creación de paralelismos. Muchos de estos paralelismos, en algunos casos 
idénticos, en otros, adaptados a la fonética local, se han localizado dentro del 
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bloque occidental del catalán por el resto de la Franja, la Comunidad Valenciana y 
la zona de Tortosa. Del mismo modo que, dentro del dominio lingüístico aragonés, 
encontramos léxico similar al fabarol en la zona oriental pirenaica y prepirenaica o, 
de manera residual, en el Bajo Aragón actualmente de habla castellanoaragonesa.
Palabras clave. Fabara, Matarraña, aragonés, catalán, léxico, paralelismos.

Abstract. The speech in Favara de Matarranya, as a consecutive dialect from 
Catalan, was formed after the Reconquest period within the successive repopu-
lations. The new settlers, mainly coming from the Lleida region but also from 
Aragonese-speakers or from a language transition zone between both languages 
such as Ribagorça, gave to this speech some features from the original ones. Sub-
sequently, the administrative adscription of the villages in the Matarranya basin 
as part of Aragon and the neighborhood for centuries with an Aragonese-speaking 
adjacent zone had an influence in the adoption and creation of parallelisms. Most 
of these parallelisms, similar in some cases and in others adapted to the local 
phonetics, have been found in the Western Catalan in the other parts of La Franja, 
which includes the area of Catalan-speaking territories of eastern Aragon bordering 
Catalonia, the Valencian Community and The Ebre Lands. In the same way in 
the Aragonese linguistic dominion, we find similar vocabulary to the Favarol in 
the Pyrenean and Prepyrenean Eastern zone or, in a residual way, in the current 
Castillian-speaking Lower Aragon.
Keywords. Favara, Matarranya, Aragonese, Catalan, vocabulary, parallelisms.

1. Introducció

És evident que la Franja no s’entén sense la llengua catalana, però 
tampoc sense la influència que la resta d’Aragó no-catalanoparlant 
ha exercit històricament sobre aquest territori. En el present treball 
ens centrarem en una zona que abasta el sud del riu Ebre, el focus 
se situarà sobre el parlar d’una vila —Favara de Matarranya— que, 
junt amb la resta de poblacions situades al voltant del seu mateix riu 
(també podríem afegir-hi les del riu Mesquí), manifesten diferents 
graus de mestissatge.

L’origen d’aquest mestissatge es remunta a temps de la Recon-
questa. No sabem si aquells possibles repobladors de llengua aragonesa, 
que es van barrejar i diluir en la seua destinació amb els de llengua 
catalana, són els causants d’aquesta situació actual. Segurament, tants 
segles de convivència en un mateix territori administratiu també han 
influït molt. El fet és que, quan els usuaris d’aquest parlar que ara ens 
ocupa (entre els quals m’incloc) l’utilitzem fora de la Franja a la resta 
de territoris de llengua catalana, una part del nostre lèxic col·loquial 
sol sorprendre al nostre interlocutor.
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Els elements aragonesos constatats en els parlars franjolins, com 
aquests termes que podríem considerar aragonesismes, no representen 
una majoria en el conjunt, ni tampoc se cenyeixen als límits polítics 
perquè molts d’aquests es retroben també en altres zones del domini 
lingüístic català. A més, estem davant de dues llengües adjacents i 
d’una mateixa matriu llatina, amb una zona de transició compartida 
i amb continuïtat d’algunes isoglosses en els seus atles lingüístics.

Si bé a dia d’avui l’aragonés es troba arraconat en l’extrem nord 
d’Aragó, no sempre ha sigut així, una població contigua com Casp 
encara el manté residualment en el lèxic. Aquest és un fenomen que, 
gràcies a la història, es repeteix a la majoria de poblacions actual-
ment castellanoparlants d’Osca, Saragossa, Terol, Castelló o València. 
Aquesta situació ha influït en la identificació d’aragonesismes com a 
castellanismes feta des de molts sectors acadèmics que, fins i tot, l’han 
presentat no com una llengua sinó com un dialecte de la llengua domi-
nant  1. I no sols això, com indiquen Cubell/Navarro (2010: 249): «La 
similitud estructural entre l’aragonès i l’espanyol de vegades dificulta 
oferir amb rigor la procedència d’un mot o un altre». Per tant, davant 
de la impossibilitat d’establir netament què és un aragonesisme, en 
aquest estudi optarem per l’única denominació de «paral·lelisme lèxic».

Fetes totes aquestes consideracions i constatacions, ací comença un 
intent de comparació entre les dues llengües per a descobrir quant de 
lèxic aragonès es comparteix amb el parlar de Favara de Matarranya, 
per què i si aqueix fenomen li és exclusiu (o apareix també en altres 
zones catalanoparlants).

2. Favara de Matarranya i la llengua aragonesa
2.1. Condicionants historicogeogràfics
2.1.1. Condicionants geogràfics

Per a situar-nos, Favara de Matarranya és una població de la pro-
víncia de Saragossa, en l’actualitat d’uns 1.200 habitants aproximada-

1. Un exemple clar seria el d’Alvar (1961): «Resultaría que el aragonés y el leonés son dialectos 
porque representan el estado actual de una lengua histórica: el latín, ya no existente […]. Habrá que 
pensar en la existencia de dos tipos de dialectos: unos de carácter arcaico (leonés, aragonés), otros de 
carácter innovador (hablas meridionales, español de América) […]. Su estructura lingüística transida 
de castellanismos, la falta de protección, el propio descuido de sus hablantes, hicieron que el leonés o 
el aragonés, salvo en esas comarcas donde aún luchan, se degradaran voluntariamente y perdieran su 
categoría de dialectos independientes. Sólo en esas zonas cada vez más constreñidas (Zamora, Asturias, 
Pirineo) el aragonés o el leonés mantienen algo de su primitiva dignidad, pero —a oriente y occidente— 
con una impronta castellana muy marcada. Por eso, ya, dialectos del castellano, según mi definición».
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ment, emplaçada en el Baix Matarranya. Dialectològicament, en l’àmbit 
catalanoparlant correspon a una zona de transició entre el valencià i el 
nord-occidental. El seu parlar s’adscriu al que coneixem com a valencià 
de transició o català tortosí.

Administrativament, segons una llei aragonesa de comarcalització 
del 2003, pertany a la comarca del «Baix Aragó-Casp» junt amb tres 
altres localitats catalanoparlants —Maella, Nonasp i Faió— i dos més 
de parla castellanoaragonesa —Casp i Xiprana—. Assentada a una 
altitud de 242 metres sobre el nivell del mar, es troba a 130 kilòme-
tres de la capital provincial i a 30 kilòmetres de la capital comarcal. 
Limita amb poblacions catalanoparlants com Batea, a l’est (població 
de la Terra Alta tarragonina); com Maella (considerada sovint com 
a illa dialectal ribagorçana), al sud; i com Nonasp i Mequinensa, al 
nord (aquesta última, tot i ser també de la província de Saragossa, 
pertany a la comarca del Baix Cinca). L’única població limítrofa, que 
en origen era aragonesoparlant, se situa a l’oest: Casp. Il·lustrant-ho 
en dos mapes lingüístics —un per a cada llengua que ens ocupa—, la 
posició exacta seria la següent:

Deixant de banda el mapa corresponent a l’àmbit catalanoparlant 2, 
breument comentat a l’inici d’aquesta secció, centrem-nos en el mapa 

2. Mapa extret de Viquipèdia, en l’entrada «Valencià de transició», <https://ca.wikipedia.org/
wiki/Valencià_de_transició>.
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de la llengua aragonesa  3. Aquest mapa reflecteix el procés històric de 
castellanització de l’aragonés: La zona A fa referència a les demarcacions 
castellanes, com Sòria, Molina o la part oriental de l’actual Rioja, que 
parlaven alguna varietat de transició a l’aragonés al segle XV i que van 
ser les primeres de patir aquest procés; la zona B, fronterera amb Cas-
tella, va ser la següent zona, al llarg dels segles XVI i XVII, a causa de 
la seua influència; la zona C es va castellanitzar, entre els segles XVII i 
XVIII, per culpa de la pressió de les capes altes de la societat saragos-
sana; la zona D va abandonar la llengua a finals del segle XVIII; la zona 
E ja havia completat el procés a mitjans del segle XIX; la zona F, que 
correspon als Monegres, va abandonar la seua llengua a finals del segle 
XIX; la zona G era la zona de l’aragonés fins a la Guerra Civil; més 
tard, aquesta experimentarà una despoblació massiva i, per raó d’això, la 
llengua només hi viurà en les generacions més avançades; finalment, la 
zona H és on trobem la llengua viva actualment: amb més força a Echo, 
Gistaín, Ribagorça i Alt Gàllego, i, anecdòticament, a Ansó, Bielsa i Tena.

Per tant, tenint en compte aquesta divisió del mapa en zones, el 
terme de Favara ha estat sempre en contacte amb la zona E —aquella 
que va completar el procés de castellanització a mitjans del segle 
XIX— i ací és quan ens topem amb la població adjacent de Casp: què 
es parlava allí des de 1169 (moment de reconquesta i integració a la 
Corona d’Aragó pel rei Alfons el Cast) fins a aqueix moment? Com 
indica Barceló (2011: 6): «Según mosén Mariano Valimaña, primer 
cronista caspolino, hasta el siglo XVI se hablaba catalán en Caspe». 
Aquell músic i literat originari de Calanda (1784-1864), format a Madrid 
i autor dels Anales de Caspe, es basava per a afirmar-ho en els molts 
documents en català als arxius de la localitat. Considerant el nombre de 
catalanismes escampats per l’actual Baix Aragó —saragossà (Barceló 
2011) i terolenc (Quintana 1976)— de parla castellana, aquell aragonés 
segurament va ser de transició cap al català. L’historiador calaceità 
Joaquim Monclús n’explica les causes:

… a les Corts de Lleida del 1214, de «Salses fins al Cinca». Així 
totes les comarques que formen l’actualment denominada Franja […] 
restaven incloses dintre dels límits del Principat de Catalunya, i a més 
de la Comarca de Sobrarb i les ciutats de Casp i Alcanyís amb els seus 
termes. […] amb l’oposició evident dels aragonesos […]. La zona sud, 
amb la comarca del Matarranya, i les ciutats d’Alcanyís i Casp van ser 

3. Mapa extret del curs «Iniciación a la lengua aragonesa I» (unitat 1, p. 6) impartit per l’Asso-
ciació Cultural Nogará-Religada de Saragossa.
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conquerides i repoblades per catalans. La toponímia i la parla de la ciutat 
d’Alcanyís avui encara en són una prova […]. A la ciutat d’Alcanyís 
s’havia instaurat l’orde de Calatrava, castellà i considerat en aquells 
moments com a aragonès (Monclús 2003: 76-78).

… certes contrades on avui impera el castellà havien estat de parla 
catalana. És el cas, entre d’altres, d’Alcanyís i Casp. El 1179 al castell 
d’Alcanyís i als seus termes s’instaurà l’orde de Calatrava, d’ascendència 
castellana. […] a la conca del Guadalop […] un contingent important de 
l’antiga població musulmana era encara present a la zona; els senyors 
van mostrar, doncs, gran interès a instaurar-hi nous pobladors, que ja no 
van ser catalans […]. La presència, molt nombrosa, d’aquests darrers va 
determinar que la llengua dominant acabés sent la castellana. Així podem 
explicar-nos la gran quantitat de paraules catalanes que s’han mantingut 
vives fins avui en municipis com Alcanyís, Castellseràs, Castellot, Mas 
de les Mates, etcètera (Monclús 1999: 56-57).

En definitiva, els contactes de tot tipus (comercials, matrimonials, 
etc.) al llarg d’aquells segles entre favarols i els seus veïns «caspolinos» 
(o «chipranescos», o, fins i tot, «alcañizanos») van haver de contribuir 
indiscutiblement a l’adopció d’alguns dels seus termes.

Un altre aspecte a tindre en compte en la incorporació de formes 
coincidents amb les aragoneses al lèxic estudiat és el veïnatge amb 
Maella. Com he indicat anteriorment, el parlar maellà és peculiar. En 
paraules de Quintana (1987: 185) «El parlar més característic del Baix 
Matarranya és de bon tros el de Maella, que presenta […] un cert nom-
bre de solucions pròpies dels parlars pallareso-ribagorçans […]. D’aquí 
que Joan Coromines hagi pogut parlar, en referir-se al català de Maella, 
d’una veritable “illa dialectal”». Atenent a la definició de «ribagorçà» 
de Veny (1980: 97-99), «… faixa lingüística que fa de pont entre el 
català i l’aragonès […]. El lèxic està sovint integrat per mots […] que 
s’escampen per tot el català nord-occidental […]; d’altres, enllacen amb 
l’aragonès», trobem l’explicació a un bon grapat de paral·lelismes. Segu-
rament alguns d’ells han sigut incorporats al lèxic favarol per contacte 
amb els veïns del sud o les causes, més aviat, podrien trobar-se en la 
història. Així doncs, cal preguntar-se com es va produir la repoblació 
de Maella, potser part d’aqueix passat és compartit i seria una de les 
claus per a entendre els enigmes que presenta aquest estudi.

2.1.2. Condicionants històrics

Des del punt de vista historiogràfic, Favara de Matarranya és una 
població d’especial rellevància pels seus orígens; d’abans de l’època 
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de la Reconquesta —en què ens centrarem per qüestions d’història de 
la llengua—, es conserven encara el jaciment del Roquissal del Rullo 
(del segle VIII a. C., el més important de l’Edat del Ferro a l’Aragó) 
i el Mausoleu romà de Luci Aemili Lupus (del segle II d. C., el més 
complet de tots els coneguts a la Hispània romana)  4.

Tornant al moment que ens interessa, ja que el parlar que analit-
zem forma part dels dialectes consecutius, cal recordar com van ser 
els antecedents. Javier Giralt (2012: 48) els resumeix així:

… Alfonso I el Batallador había hecho avanzar en 1132 las con-
quistas hasta Morella, pero dos años más tarde fue gravemente herido en 
Fraga y seguidamente moría en Poliñino (Huesca). Todas las tierras que 
había reconquistado se perdían de nuevo. Al unirse Aragón con Cata-
luña, tras el matrimonio de Ramón Berenguer IV con Petronila, hija del 
rey de Aragón Ramiro II el Monje, se dio un gran paso adelante para la 
reconquista de las tierras bajo dominio de los árabes […]. Al sur del río 
Ebro, las tierras fueron reconquistadas definitivamente hacia 1160. Una 
vez terminada la reconquista de la zona, el soberano la repartió entre los 
señores que habían participado en ella.

Pere Navarro en dóna més detalls (2005: 9-10): «Els qui definitiva-
ment es van apoderar d’aquella zona van ser Ramon Berenguer IV i el 
seu fill, Alfons el Cast. En la conquesta hi participaren les ordes militars 
de l’Hospital, del Temple i de Calatrava, que es repartiren el territori». 
I en el cas que ens ocupa, com afirma Salvador Ginesta (1991: 107), 
va ser així: «Favara formà part del terme atorgat a Alcanyís per Ramon 
Berenguer IV, bé que no fou fins l’any 1168 que les tropes d’Alfons 
I de Catalunya-Aragó la deslliuraren del jou sarraí. El rei la cedí a 
l’orde de Calatrava, el qual establí la comanda de Favara»  5. Comença 
d’aquesta manera un moment clau per a la llengua amb l’arribada 
dels repobladors, però es va haver d’esperar uns anys: «Sembla que la 
comarca no començà a repoblar-se fins l’any 1175. En les capitulacions 
dels pobles musulmans fou pactat que aquests podien romandre a llurs 
cases i, un any més tard, passarien als barris extramurs. Conservaven 
llurs béns mobles i les terres de conreu de llur propietat. Per molt de 
temps, la xifra de pobladors musulmans ultrapassà la de cristians.» 

4. Per a ampliar informació sobre la història de la població, es pot consultar l’obra de l’historiador 
local Víctor Cervera (1986).

5. L’historiador Joaquim Monclús (1999: 47-48) en té una opinió diferent: «Cal atribuir la con-
questa de la comarca […] al comte Ramon Berenguer IV i no al seu fill Alfons I el Cast, com s’havia 
afirmat fins ara […]. Eixemèn d’Artussella (alfreres i majordom del comte rei) va rebre Maella, Favara 
i Nonasp […]. L’orde de Calatrava, malgrat que alguns historiadors diguin el contrari, no va participar 
en la conquesta d’aquestes terres i els seus dominis van ser posteriors».
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(Ginesta 1991: 37). Monclús (1999: 55), segons les dades de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó —pergamí número 1444 de Jaume I—, loca-
litza alguns dels primers pobladors de Favara: «Any 1255: Miquel de 
Talavera, Guillem de Miravall. Talavera és un municipi de la comarca 
de la Segarra, Miravall és un agregat del municipi de Noves de Segre 
(Alt Urgell)»  6. Com explica també Giralt (2012: 48-49), el procés es 
va desenvolupar d’aquesta forma:

En la margen derecha del Ebro se instalaron pobladores procedentes 
principalmente de las comarcas del Solsonés, la Noguera, l’Alt Urgell, 
la Segarra, todas ellas en la provincia de Lérida, además del Bages y 
el Berguedà, ambas situadas en la provincia de Barcelona y colindantes 
con la de Lérida […]. Todos estos repobladores introdujeron la llengua 
catalana en su modalidad occidental […]. Hay que destacar, asimismo, el 
caso de Maella, localidad zaragozana en la que hoy hallamos una variedad 
plagada de rasgos compartidos con el catalán ribagorzano, probablemente 
debido a una repoblación con gentes procedentes de la Ribagorza …

La teoria ribagorçana també és seguida per Quintana (1989: 39): 
«Totes aqueixes conquestes són dutes a terme per gent de llengua cata-
lana —ribagorçans, pallaresos, urgellencs, lleidatans, barcelonins— i 
això explica a bastament la catalanitat lingüística de la Franja»; i per 
Val (2000: 12): «El origen del idioma en Maella hay que buscarlo en la 
Edad Media, cuando su solar se repobló, a instancias de Alfonso I, de 
gentes procedentes del norte. Probablemente el grueso de los repoblado-
res fueran de la zona del Pallars y otras limítrofes como la Ribagorza». 
Si aquell va ser el passat maellà, podem deduir que el passat favarol va 
ser semblant ja que el parentiu entre els dos parlars ha estat constatat 
per diferents autors. Quintana (1987: 185-186) va ser dels primers: «el 
parlar de Maella […] s’hi observa la presència de tota una sèrie de trets 
considerats tradicionalment com a valencians […], de l’apitxat, que es 
retroba també en el ribagorçà […], d’un sistema de tres enfront de dos 
demostratius, tret també ribagorçà […] compartits sovint, repeteixo, 
amb el parlar de Favara, però quasi mai amb els de Nonasp i Faió. 

6. Si atenem a les afirmacions de Monclús (1999: 48-49), podem intuir altres llocs de procedèn-
cia del pobladors de Favara: «D’on venien aquests pobladors? Seguint la toponímia que aquests van 
deixar en les noves terres que van ocupar i fent l’estudi dels cognoms que apareixen en els primers 
documents, podem cercar la procedència d’aquests pobladors […]. L’adopció de molts topònims de la 
Catalunya Vella és força comuna en aquestes terres. Tot sembla indicar que els primers conqueridors 
o els primers repobladors donaven als territoris que ocupaven el nom del lloc de la seva procedència. 
En canvi, si el lloc era molt conegut mantenia el nom àrab». Així doncs: Favara es va mantindre de la 
probable Al-fawara anterior, trobem topònims dins del terme com Artesa (Artesa de Lleida o Artesa de 
Segre) o Noguera (comarca lleidatana) i un dels cognoms majoritaris favarols segueix sent Balaguer 
(capital d’aqueixa comarca).
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[…] Solucions ribagorçano-pallareses […] com puia(r) […] i sic per 
sóc». Claramunt (1992: 139) ho reprén: «el parlar de Maella […] més 
semblant […] al parlar de Favara […] i distanciat d’altres». Veny, 
en el pròleg a Navarro (1996: 10), també ho anuncia: «L’autor nota 
també certes concomitàncies amb el ribagorçà (especialment amb els 
parlars de Maella i Favara), així com la presència […] d’aragonesismes 
[…]». I el mateix Navarro ho confirma: «Paral·lelismes lèxics amb 
els subdialectes ribagorçà i pallarès […] sobretot Maella, i en menor 
grau Favara» (1996: 326); «La singularitat que caracteritza els parlars 
de Favara i sobretot el de Maella. Allí, conflueixen trets genuïnament 
ribagorçans i valencians alhora».

Aquest va ser el procés de repoblació en un primer moment, com 
diu Navarro (1996: 17): «El repoblament […] no va ser una tasca fàcil 
i simple com ho demostra el fet que algunes viles van haver de ser 
repoblades en més d’una ocasió». En aqueixes successives repoblacions, 
entra en escena la llengua aragonesa, en paraules també de Navarro 
(2005: 10), trobem una altra de les claus per a entendre aquest estudi:

Durant els segles XII i XIII s’hi produeixen diferents allaus migra-
tòries de repobladors, procedents de diversos indrets, tant de Catalunya 
com d’Aragó. Aquest conglomerat humà possibilitarà que el resultat lin-
güístic final segueixi un procés d’anivellament lingüístic: els repobladors 
catalans van absorbir lingüísticament els aragonesos. En aquest procés 
anivellador, però, alguns dels trets aragonesos van romandre inserits dins 
la llengua catalana que encara avui es parla per aquestes terres.

Moret (2002: 456) troba la mateixa idea en l’article de l’intel·lec-
tual matarranyenc del segle XIX, Braulio Foz, escrit en la Revista de 
Cataluña l’any 1862: «… nuestra Tierra Baja entre Cataluña y Valencia, 
habiendo sido sus pobladores después de la reconquista, aragoneses 
de los llanos y de las montañas, catalanes de la riberas del Segre y 
aún del centro de Cataluña, y algunos antiguos pobladores». En canvi, 
com apunta Giralt (2012: 40), no tots són conscients d’aqueixos trets 
aragonesos: «Ya en el siglo XVI Cristòfor Despuig asegura que “en 
Aragó tant com afronta lo regne ab Catalunya y València, no parlen 
aragonès sinó català tots los de la frontera, dos y tres llegües dins 
lo regne, que dins Catalunya y València, en aquesta frontera no y à 
memòria de la llengua aragonesa”».

No he localitzat quines són les zones exactes de procedència dels 
repobladors de llengua aragonesa, però sent Bielsa un dels cognoms 
majoritaris de la vila, podem intuir-ho. En la mateixa línia, Corral et 
al. (1986: 50) afirmen:
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… el valle expulsaba los excedentes —de población— hacia las 
tierras del sur […] en el Aragón medieval […] a las áreas agrícolas en 
proceso de repoblación. Este fenómeno se comprueba por la abundancia 
y dispersión de apellidos belsetanos en el resto de la geografía aragonesa 
y valenciana. Limitándonos únicamente al apellido «Bielsa», encontramos 
personas que lo llevan en Canfranc, en 1120; Huesca, en 1117, 1140, 
1248; en Barbastro, a principios del siglo XIII es frecuente en varias 
familias; […] en Zaragoza, en 1315, y varios núcleos familiares en el 
censo de 1495; […] en Valencia, en 1364, etc.

Hi ha més fets històrics o polítics que, sens dubte, han influït en 
la llengua: l’establiment de frontera és un d’ells, com narra Navarro 
(2005: 10): «Jaume I, el 1248, va establir que el Matarranya formés 
part del regne d’Aragó […]. L’adscripció administrativa a Aragó o a 
Catalunya no queda definitivament establerta fins a l’any 1359, quan les 
corts, reunides a Cervera, decideixen que el riu Algars farà de frontera 
entre les dues comunitats». L’expulsió dels moriscos, segurament, en va 
ser un altre ja que aquell buit deixat va requerir de nous repobladors, 
potser alguns d’ells també de llengua aragonesa. Eva Serra, en l’obra 
de Quintana (1989: 61-62), ho explica així:

… sobre els moriscos al Matarranya […] els estudis que hem con-
sultat ens fan pensar que aquests s’estenien entre Favara i Calaceit i 
que almenys dues poblacions, Favara i Maella, eren de població mixta 
[…]. Coneixem l’existència d’una aljama morisca a Favara, la qual, 
per privilegi reial, podia nomenar ella mateixa l’alamí […]. El marquès 
d’Aitona, un dels encarregats d’organitzar els preparatius de l’expulsió, 
va repartir els moriscos aragonesos en trenta-cinc grups, els quals havien 
de concentrar-se per uns itineraris assenyalats en els pobles fronterers 
de Favara, Maella, Vall-de-roures, Pena-roja i Aiguaviva.

Poc després, la Guerra dels Segadors va suposar de nou una altra 
causa important de baixes, segurament, també va ser necessària una 
nova repoblació. Porfirio Sanz (2001: 27) ho localitza en el memorial 
de les Corts de Saragossa de 1645:

… los daños sufridos por otras poblaciones cercanas como Calaceite, 
Valdeltormo, Cretas, Fabara y Maella, «habiendo padecido invasión total 
del enemigo con incendio, robos y deruición de sus cassas no han estado 
las dichas libres del todo dellas pues son pocas donde no haian hecho 
algunas interpresas y robado ganados, cabalgaduras y cautivado vecinos 
que sean rescado y muertos no pocos».

Fixats els condicionants historicogeogràfics, podem centrar-nos 
en els paral·lelismes.
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2.2. Metodologia

La primera fase del treball es va centrar en l’elaboració d’un corpus 
en aragonés d’aproximadament unes 20 000 paraules. La base d’aquell 
corpus era el resultat de la combinació de quatre diccionaris  7 amb 22 
repertoris lexicogràfics extrets del Tresoro d’a luenga aragonesa  8. 
D’aquella base es van rebutjar tots aquells mots que només s’havien 
localitzat a les comarques de la Ribagorça i de la Llitera (segons el 
TLA  9) per dos motius, principalment: d’una banda, perquè pertanyen a 
parlars de transició del català a l’aragonés, amb els quals no hi ha un 
consens en el món acadèmic sobre la seua filiació lingüística; de l’altra, 
perquè el gran nombre de possibles paral·lelismes entre el parlar de 
Favara de Matarranya i els parlars ribagorçans o lliterans de transició 
eclipsaria la resta de paral·lelismes constatats.

La segona fase va consistir en la lectura adaptada de les 20 000 
paraules a dos individus (matrimoni d’home i dona) naturals de Favara 
de Matarranya per a aconseguir les formes desitjades. L’exposició es va 
fer amb els dos informants presents alhora en el seu domicili i totes les 
respostes van ser consensuades entre ells dos. Cada mot en aragonès 
va ser presentat adaptant la forma el màxim possible a la pronúncia del 
català local  10. A continuació, l’informant tenia tres opcions: descartava 
el mot, el confirmava o en proposava un altre inequívocament proper. 
D’aquestes dues últimes opcions van sorgir poc més de 2000 formes. 
Vaig optar per la metodologia de l’extorsió, assumint el perill de calc, 
perquè la considerava la més adient per a aprofitar plenament el corpus 
en aragonès confeccionat a l’inici.

La tercera i última fase correspon a l’anàlisi de les formes obtin-
gudes. Quant al criteri per a triar les quasi 200 paraules comentades, 
han de ser mots d’aquests 2000 que, com a mínim, no figuren en dos 

7. Garcés (2006), Mur (2014), Val (2002) i Vidaller (1989).
8. Per ordre alfabètic i mantenint la nomenclatura utilitzada en l’edició digital del diccionari: 

ABA 2000, ABP 1996, ACC 1999, ACF 2000, ALI 2000, ATA, BAS 1999, BNA 1999, COC 2000, GAR 
2000, GIE 1999, GOR 2000, GRG 1998, LOM 2000, PAF 1990, PEG 1995, REA 1999, ROC 1998, 
ROM 2000, RUX 2000, TOR 2000 i VAZ 2000.

9. Llistat d’abreviatures utilitzades al llarg de l’estudi: TLA = Tresoro d’a luenga aragonesa. 
DARA = Diccionario aragonés de Rafael Andolz. DRAE = Diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española. DNV = Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua. DIEC = Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. DCVB = Diccionari 
català-valencià-balear. GBA = Gramatica basica de l’aragonés de l’Estudio de Filología Aragonesa.

10. Per exemple, amb la l- inicial palatalitzada, amb obertures (si eren necessàries segons el 
context) de /e/ i /o/, amb la pronúncia de z- com a [s], amb la caiguda de -r o -n finals i de la -d- o 
-g- intervocàliques en -ada i -uga, amb apitxament parcial o amb la -a final velaritzada. Es mantenien, 
però, les -o finals.
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dels tres diccionaris de llengua catalana consultats  11, a excepció d’un 
cas: si el mot en aragonés utilitzat apareix també en el DRAE, amb el 
mateix sentit  12, no serà comentat per qüestions d’espai  13. Pel que fa al 
comentari, ordenat alfabèticament, consta d’una transcripció seguint 
el model de l’Alfabet Fonètic Internacional, del mot en aragonés que 
havia sigut exposat per a obtindre el paral·lelisme, d’una petita defi-
nició extreta sovint dels diccionaris consultats, d’una frase (formulada 
per mi) per a exemplificar i contextualitzar la paraula, i d’una petita 
observació si el terme ha estat registrat en el DRAE amb un altre sentit 
o si la seua inclusió ve justificada per les monografies de referència 
utilitzades. S’adjunta, a més a més, on també ha estat localitzat el mot 
segons el DARA i el TLA per a les poblacions o comarques de llengua 
aragonesa, i segons el DCVB per a les de llengua catalana.

2.3. Descripció lingüística del parlar de Favara de Matarranya

2.3.1. Vocalisme

Pel que fa al vocalisme tònic, la vocal /a/ es conserva en verbs 
com nàixer o traure. Quan la paraula és aguda o monosíl·laba, la /a/ 
es pronuncia velaritzada [ạ] en mots com cantar, demà o pa. S’arti-
culen amb [e] paraules com pera o paret, amb [ɛ] paraules com terra, 
deu o mel.

Quant al vocalisme àton, la /a/, en posició àtona final, es pronuncia 
com quan es troba en posició tònica (medial oberta velaritzada). La 
/e/ es pot tancar en [i] quan es troba en contacte amb una consonant 
palatal o quan va seguida de /i/ tònica, per assimilació vocàlica: siria o 
quixal. La e- inicial es pronuncia sempre [e] excepte quan és absorbida 
per la /a/ de l’article femení singular: l’astació.

11. DNV, DIEC i DCVB. Es consideren equivalents, respecte als termes normatius, les formes del 
parlar de Favara en què només hi ha canvi de /e/ per /a/ (estuto   estut = astut), de /a/ per /e/ (estral 
  astral = estral), de /u/ per /o/ (puntarrón   puntarró = pontarró) i d’accent (mósen   mossen = 
mossén). Per contra, s’han considerat dues formes diferenciades en el canvi de /i/ per /e/ (chiniba  
giniva / geniva).

12. També es comenten aquells termes que, tot i figurar en el DRAE amb el mateix sentit, s’in-
clouen com a formes en desús.

13. Seria molt interessant estudiar una bona part d’aquests termes ja que pertanyen clarament a 
la llengua aragonesa però la Real Academia Española, seguint la creença —que també havíem vist en 
Alvar (1961)— que l’aragonés no és una llengua sinó un dialecte (segons la definició que hi proposa), 
els ha incorporat al seu diccionari. Em referisc a mots com borrufalla, dorondón, engorronarse, furo, 
galacho, garra, lifara, ligarza, lomillo, matraco, morreras, pirulo, replaceta, chuflar, etc.
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2.3.2. Consonantisme

El grup llatí -CT- manté sovint la c com a i: lleit o guareit. Apa-
reix una nasal adventícia en mots com llangosto o mangrana. No hi 
ha geminació en solucions com espatlla. Trobem la caiguda de la /d/ 
intervocàlica del sufix -ada/-ades: tancà, de la -v- intervocàlica si no 
va seguda de -a: ell cantae/llaor, o de la /g/ intervocàlica en -uga-: 
txuar/ua. L’apitxament és parcial: manté la sonoritat de [z] en paraules 
com rosa o onze (especialment en les generacions més avançades), en 
canvi, són articulades sordes les consonants palatals de txove o fetxe. 
Les generacions més jóvens presenten una articulació ieista en mots 
com palla.

2.3.3. Morfosintaxi

Costum o front són femenins, pols és masculí. Manté la nasal en 
els plurals hòmens o jóvens. Els plurals dels grups -st i -sc afegeixen 
-os: tristos. Són vives encara les formes plenes etimològiques de l’ar-
ticle definit masculí lo/los. Hi ha un sistema de tres demostratius: este/
eixe/aquell, açò/això/allò o ací/astí/allí. La 1a persona del plural dels 
pronoms personals en funció de subjecte presenta la variació següent: 
nantres o nantros, la forma del pronom personal de 2a persona del plural 
és valtres o valtros. Vusté es conjuga com a 2a persona del plural. Els 
pronoms personals en funció d’objecte també conserven les formes 
plenes en les persones 1a, 2a i 3a del singular i 1a del plural: me, te, 
se i mos; la 2a persona del plural presenta sols la forma reforçada us; 
també són formes plenes els pronoms febles: ne/lo/los. Totes les formes 
plenes (incloses les de l’article, excepte mos) es poden elidir darrere 
qualsevol vocal: ara’t gites? Les formes tòniques dels possessius són 
meu/meua/meus/meues, teu/teua/teus/teues i seu/seua/seus/seues (amb 
[ɛ́]), les formes femenines també se senten amb la caiguda de la -u- 
(mea/mees, tea/tees o sea/sees). Els possessius àtons, coincidents amb 
l’aragonés i el castellà, apareixen només en singular: mi/tu/su; per al 
plural es fan servir les formes tòniques los meus/les me(u)es, los teus/
les te(u)es, los seus/les se(u)es. Es mantenen les formes antigues dels 
numerals desset, devuit o denou. Podem destacar també que en i amb 
es confonen en en, i que gens es substitueix per gota, aviat per pronte 
i llugo, llavors per llavons o doncs per pos.

Pel que fa a la morfologia verbal, són d’ús general els infini-
tius plans tindre i vindre. Es conserven els participis etimològics com 
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omplit. El morfema de 1a persona del present d’indicatiu és /o/: jo 
parlo. En els verbs de la 2a i de la 3a conjugacions apareixen formes 
amb increment velar en la 1a persona del present d’indicatiu: jo me 
murgo. La 3a persona del present d’indicatiu dels verbs de la 1a con-
jugació i la de l’imperfet d’indicatiu i del condicional de les tres con-
jugacions presenta el morfema /e/: ell parle/parlae/parlarie, ell volie/
voldrie, ell dormie/dormirie. Es mantenen els morfemes etimològics 
-am i -au en les persones 4a i 5a del present d’indicatiu dels verbs del 
I grup: cantam/cantau, i també les formes de l’imperfet d’indicatiu 
dels verbs del II grup caure o veure: caïa o veïa. Dir i enriure tenen 
un imperfet d’indicatiu irregular: dieva o divea/enrieva o enrivea. En 
el present de subjuntiu, apareix el morfema /a/ en la 1a persona de les 
tres conjugacions: que jo dóna/puga/dorma; els morfemes de 2a, 3a 
i 6a persones dels verbs dels tres grups presenten la vocal /o/: que tu 
cantos/cregos/dormos, que ell canto/crego/dormo i que ells cànton/
crégon/dòrmon; també poden aparéixer amb la vocal morfemàtica /e/ 
en els verbs en -er o -re; les persones 1a i 2a del plural dels verbs 
en -ar s’han refet sobre l’indicatiu (-am/-au). L’imperfet de subjuntiu 
és del tipus -ara/-era/-ira: que jo cantara. El verb haver (o haure) té 
al present d’indicatiu les formes jo hai/nantres ham/valtres hau, i al 
subjuntiu o al participi té velar: hagut, que jo haga/haguera. En les 
formes impersonals presenta conglomeració de ne + hi: n’ha ny’hagut/
va ny’haver o ny’haure. El present d’indicatiu del verb ser presenta 
les variants jo sic/tu eres/nantres sem/valtres seu, el futur: jo siré, 
el condicional: jo siria, i el participi del mateix verb és set. El verb 
fer és jo fai en present d’indicatiu, jo fia en imperfet d’indicatiu o 
que jo faia en present de subjuntiu. El verb sentir tanca en i la e del 
radical: jo sinto. Els verbs incoatius presenten l’infix llatí -ĪSC- en els 
presents d’indicatiu: jo patisco, tu patisses, ell patís, ells patissen; i 
de subjuntiu: que jo patisca, que tu patiscos, que ell patisco, que ells 
patíscon (o amb e).

2.4. Corpus lèxic estudiat

aconformar-s(e) [akoɱfoɾmás]. Ar.: Aconformar-se. Resignar-se, estar 
d’acord. «No t’aconformos en lo primer que et dónon». Localitzat a 
Bolea (DARA), Sotonera i Almudévar (TLA). Llitera (Giralt 2005: 58).

ademés [aðemés]. Ar.: Ademés. Que indica addició. «No sol venen 
pa, ademés fan pastes». Localitzat a Bielsa (DARA, TLA), també en 
mallorquí i en valencià (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 59).
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adivinalla [aðiβináʎạ]. Ar.: Adibinalla. Entreteniment consistent a tro-
bar la solució a un enigma o el sentit amagat d’una frase. «A mi 
iaio li agradae inventâ’s adivinalles». Localitzat a Bolea i Loarre 
(DARA) i a Sotonera (TLA).

afanós [afanós]. Ar.: Afanoso. Avar, cobejós d’atresorar i d’estalviar 
/ Golut. «Si siràs afanós, no mô’n dixaràs ni una miqueta!». No 
apareix en el DRAE amb aquest sentit. Localitzat a Bolea i Loarre 
(DARA), a Ayerbe i Almudévar (TLA) i a Pego (DCVB).

agüelo [aɣwélo]. Ar.: Agüelo. Home vell. «Me fai agüelo, xiquets». 
Localitzat a Sobrepuerto, La Puebla de Fantoba, Uncastillo, Soto-
nera, Ontinyena, La Fueva, Naval, Labuerda, Ansó, Echo, Panti-
cosa, Torla, Cella i Luesia (TLA) i a Morella, Maestrat, Castelló, 
València i Tortosa (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 62).

aguineu [aɣinɛ́w]. Ar.: Aguineu. Rabosa / Molt astut i mal intencionat. 
«Ai, aguineu, si n’arribes a tindre de mala idea!». Localitzat a 
Aínsa (DARA), a Labuerda i La Fueva (TLA).

almidés [almiðés]. Ar.: Almidez. Morter, recipient de pedra, de metall 
o d’obra, de cavitat semiesfèrica, on es trituren substàncies frag-
mentades per a polvoritzar-les o reduir-les a pasta. “Astí tens lo 
sansevert i els alls, agarra l’almidés i fes una picaeta”. Localitzat 
a Saragossa, Sotonera, Fonz i Ansó (TLA); a Bara, Loarre i Ejea 
(DARA).

anquero [aŋkéɾo]. Ar.: Anquero. Regió anatòmica de la part posterior 
de l’home o dels animals al damunt de la cuixa. «A n’eixa silla 
tan xiquinina no m’entre l’anquero». Localitzat a Terol (DARA) i 
a Tarragona (DCVB).

arnillo [aɾníʎo]. Ar.: Arnilla. Biga travessera de fusta. «L’obrer va 
apuntalar l’arnillo que estae querat». No apareix en el DRAE amb 
aquest sentit. Localitzat a Naval (TLA) amb el sentit ‘anella’, i 
localitzat també a Caseres (Navarro 2010: 260).

arreatar [areatá]̣. Ar.: Arreatar. Lligar en fila. «Mi pare va arraeatar 
el matxo vell a la part de radere del carro». Localitzat a Valpalmas, 
Almudévar i Ejea (DARA), i a Luesia i Uncastillo (TLA).

a sabê-lo [asabélo]. Ar.: Asabelo. Locució que expressa dubte o incer-
tesa. «–Vindran a fer el caferet? –A sabê-lo». En aragonés és 
una lexicalització de «a saber-lo» (GBA: 92). Localitzat a Biescas, 
Labuerda, Osca i Salas Altas (TLA).
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astí [astí]. Ar.: Astí. En el sistema de dixi ternari, és un adverbi demos-
tratiu amb un valor díctic de segon grau o proximitat mediata (ací/
astí/allí). «Astí, al primer caixó, t’hai dixat les perres». Localitzat 
a Jaca, Gistaín i Bielsa (DARA i TLA); a Labuerda, Naval, Espuña, 
Capella, Sinués, Panticosa, Salas Altas, Orós, Osca, Ansó, Sobre-
puerto, Sallent, Lanuza, Broto, Labuerda i La Fueva (TLA), i a 
Vilaller, Bonansa, Pont de Suert, Benavarri, Fraga i Tamarit de 
Llitera (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 84).

avespa [aβéspạ]. Ar.: Abespa. Insecte himenòpter aculeat, que es carac-
teritza pel color groc amb faixes negres, la unió de l’abdomen amb 
el tòrax molt prima i un fibló de picada molt dolorosa (Vespula 
vulgaris). «Ny’ha un niu d’avespes, para qüenta no te pícon». 
Localitzat a Borrés i Lanuza (TLA), a Tortosa, Calaceit, Morella, 
Fraga i Gandesa (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 87).

baldrufa [baldɾúfạ]. Ar.: Galdrufa. Joguet de fusta de forma cònica 
acabada en una punta de ferro, la qual es fa giravoltar sobre aquesta 
punta imprimint-li un ràpid moviment de rotació mitjançant un 
cordill prèviament enrotllat en la part cònica i que es desenrotlla 
tenint-lo subjecte per un extrem i llançant-la contra el sòl. «No me 
canso de juar en la baldrufa». Localitzat a Vilafranca de Bonany i 
Petra (DCVB). Amb g- inicial, el retrobem a Naval, Chiprana, Villa-
nueva de Gállego, Sos, Andorra, Osca, Quinto de Ebro i Uncastillo 
(TLA), i a Ejea i Saragossa (DARA).

bambolà [bambolá]̣. Ar.: Bambolada. Enraonies, rumor o notícia sense 
fonament. «Se sint cada bambolà per esta vila…». Localitzat a 
Mas de las Matas (TLA).

bossar [bosá]̣. Ar.: Bozar. Un obstacle qualsevol, obstruir un conducte. 
«S’ha bossat la llavadora, no marxe l’aigua». Localitzat a Osca 
(DARA i TLA) i a Sos, Naval, Espuña i Salas Altas (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 103).

borrilló [boriʎó]. Ar.: Borrillón. Residu dels aliments que han estat 
digerits i que és eliminat a través de l’orifici anal. «Ny’ha un borri-
lló surant per la séquia». Localitzat a Estadilla (DARA i TLA) i a La 
Fueva (TLA) amb el sentit de ‘grumoll’. Llitera (Giralt 2005: 103).

brena [bɾénạ]. Ar.: Bren(d)a. Menjada, generalment lleugera, que es 
fa a mitja vesprada, entre el dinar i el sopar. «Te preparo de brena 
una clotxa de magra en tomata?». Localitzat a Bielsa (DARA), a 
Gistaín (TLA) i a Puigcerdà, el Vallespir, l’Empordà, Barcelona, la 
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Ribagorça, Ribera de Cardós i el Maestrat (DCVB). Llitera (Giralt 
2005: 105).

brocer [bɾosé]. Ar.: Brozero. Mancat de poliment o finor, poc escrupo-
lós o delicat en el menjar. «Mira si és brocer que li ha caigut a’n 
terra el bocí i encar se’l minge». Localitzat a Sotonera, Andorra 
i Salas Altas (TLA). Llitera (Giralt 2005: 106).

burroco [burɔ́ko]. Ar.: Borroco. Protuberància produïda en el cap per 
una contusió. «Hai caigut un tossoló i m’hai fet un burroco». 
Localitzat, amb bo- inicial, a Alcanyís (DARA), a Andorra i Mas 
de las Matas (TLA).

cabeçana [kaβesánạ]. Ar.: Cabezana. Corda o corretja que es lliga al 
cap d’una cavalleria per a guiar-la o subjectar-la. «Vés a la quadra 
i posa-li la cabeçana al ruc». Localitzat a Ansó (DARA i TLA), a 
Ballibasa, Chiprana, Sinués, Samper de Calanda, Labuerda, Alqué-
zar, Sotonera, Mas de la Matas, Aínsa, La Fueva, Echo, Lanuza, 
Panticosa, Salas Altas, Osca, Casp i Gistaín (TLA). Alta Ribagorça 
(Haensch 1961: 235). Llitera (Giralt 2005: 1111).

cagamandúrries [kaɣamandúries]. Ar.: Cagamandurrias. Persona de 
poc seny que fa les coses de qualsevol manera. «Este veí teu és 
un cagamandúrries, no val pa res». Localitzat al Jiloca (DARA) i 
a Luesia (TLA).

canaleta [kanalétạ]. Ar.: Canaleta. Ratlla del cul. «Apuia’t lo pantaló 
que se te veu la canaleta». No apareix amb aquest sentit en el 
DRAE. Localitzat a Ejea (DARA), a Uncastillo, Saragossa, Sos i 
Andorra (TLA). Llitera (Giralt 2005: 118).

cantareta [kantaɾétạ]. Ar.: Cantareta. Atuell de terrissa o de vidre que 
serveix per a adobar olives, carn de porc o llonganisses (en oli). 
«Obre la cantareta de les olives verdes que hai de tirar la saldo-
reja». Localitzat a Berbegal (DARA), a Aragüés del Puerto (DARA 
i TLA), a Sinués i a Bergosa (TLA). Llitera (Giralt 2005: 119).

canyisser [kaɲisé]. Ar.: Canyizero. Qui fa canyissos. «Pregunta-li al 
canyisser si me pot fer un canyís pa la setmana que ve». Localitzat 
a Montsó (TLA) i a Mallorca (DCVB).

capitana [kapitánạ]. Ar.: Capitana. Planta anual de la família de les que-
nopodiàcies, amb aspecte de mata hemisfèrica, de fulles i bràctees 
espinoses, freqüent als llocs ruderals de les terres interiors seques 
(salsola kali). «Com se note que té el bancal mig erm, està ple de 
botges de capitana». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. 
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Localitzat a Santalecina, Ejea i Montmesa (DARA), i a Sobremón, 
Osera, Saragossa, Samper de Calanda i als Monegres (TLA).

cara: [káɾạ]. Ar.: Cara. Preposició, que pot aparéixer sola o prece-
dint una altra preposició o un adverbi –cara (e)nta, cara (a)llà–, 
que expressa relacions que denoten direcció, situació de relativa 
proximitat o proximitat en el temps. «Me’n vai cara casa, abans 
no es faio de nit». Apareix també en el DRAE encara que afirma 
que és una forma en desús. Localitzat a Uncastillo, Labuerda, Lue-
sia, Villar del Salz, Gistáin, Salas Altas i Sotonera (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 121).

carbasseta [kaɾβasétạ]. Ar.: Carbazeta. Fruit de la carabassinera, de 
forma allargada i amb moltes llavors, pell verda i carn blanca. 
«Este xiquet creix com les carbassetes». Localitzat a La Fueva 
(TLA). Llitera (Giralt 2005: 122).

carcall [kaɾkáʎ]. Ar.: Carcallo. Mucositat apegalosa procedent de les 
vies respiratòries que s’expulsa d’una vegada. «Estic rofredat, no 
fai su traure carcalls». Pere Navarro el considera aragonesisme 
segons les anotacions de Joan Veny (Navarro 2010: 257). Loca-
litzem el terme a Fuencalderas però designant una varietat de pi 
i també, a la comarca del Sobrarbe, escarcallo és la denominació 
del crit de la gallina. Quasi tot el domini lingüístic aragonés adopta 
la mateixa forma que el català general (gargallo).

cardalina: [kaɾðalínạ]. Ar.: Cardalina. Ocell de la família dels frin-
gíl·lids, d’uns 12 centímetres de llargada, de plomatge molt vistent 
de color castany clar, la cara amb una taca vermella, blancs els 
costats del cap, negra la nuca, les ales negres amb una banda groga 
i cua negra amb taques blanques, granívor, molt apreciat com a 
ocell de gàbia pel seu cant (carduelis carduelis). «Des d’ací sinto 
com cante una cardalina». Localitzat a Labuerda (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 123).

carfolla [kaɾfɔ́ʎạ]. Ar.: Carfolla. Embolcall de certs fruits. «Primer li 
has de traure la carfolla a la panolla». Localitzat a Sarrión (DARA), 
a Terol (TLA), a Andorra i la Seu d’Urgell (DCVB).

carracla [karáklạ]. Ar.: Carracla. Instrument consistent en una peça 
de fusta que té una roda dentada, a la qual, fent-la rodar, pega un 
bastonet que produeix un soroll sec i repetit. «No te canses de fer 
voltar la carracla? estic trabucat!». Localitzat a Gistaín, Luesia, 
Uncastillo, Ballibasa, Naval, Labuerda, Sariñena, Terol, Villar del 



PARAL·LELISMES LèXICS ENTRE L’ARAGONéS I EL PARLAR DE FAVARA DE MATARRANYA

AFA-76-77 243

Salz, Andorra, Cella, Chabierregai, Mas de las Matas, Monflorite, 
Salas Altas i Sobrepuerto (TLA).

cera [séɾạ]. Ar.: Zera. Part lateral d’una via urbana, generalment més 
alta que la calçada, destinada als vianants. «Puiau a les ceres, 
no anau pel mig del carrer que passen cotxes». No apareix amb 
aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Sos, Luesia i Uncastillo 
(TLA). Llitera (Giralt 2005: 131).

cillarda [siʎáɾðạ]. Ar.: Zillarda. Mamífer rosegador de la família dels 
muscardínids, espècie Eliomys quercinus, de cos gros, pelatge ros-
senc, cara blanca amb una taca negra al voltant de cada ull i la cua 
acabada amb un floc de pèls negres voltats de pèls blancs. «Crec 
que una rata cillarda se mos ha enllevat les armelles». Localitzat 
a Vall de Cardós (DCVB), a Embún, Javierregay, Siresa i Urdués 
(DARA), a Ansó i Echo (TLA) encara que en aquestes poblacions 
aragoneses dessigna els bovins amb un pelatge de tonalitats simi-
lars a les de la rata.

cimbalet [simbalét]. Ar.: Zimbalet. La campana més petita del campa-
nar de l’església. «Abans, quan tocaen lo cimbalet, volie dir que 
s’havie mort un xiquet». En el DRAE trobem la variant: cimbalillo. 
Localitzat a Bielsa (DARA) i a Onda (DCVB).

cinglo [síŋglo]. Ar.: Zinglo. Espadat de roca al cim o en el pendent 
d’una muntanya. «Ny’ha una vista preciosa de l’horta des de damunt 
los cinglos». Localitzat a Sarrión (DARA), a Fañanás, Ballibasa, 
Labuerda, Chiprana, Terol, La Fueva, Bielsa, Mundot, Sobrepuerto 
i Panticosa (TLA), i a Esterri i Pradell (DCVB).

concarar [koŋkaɾá]̣. Ar.: Concarar. Oposar front a front / Examinar 
dos elements per a descobrir la relació que hi ha entre ells, per a 
determinar-ne les semblances o les diferències. «Has de concarar 
una cosa en una altra pa saber si de verdat val la pena». Localitzat 
a Ejea (DARA), a Saragossa (DARA i TLA), a Luesia, Uncastillo, 
Sotonera i Andorra (TLA). Llitera (Giralt 2005: 141).

crispell: [kɾispéʎ]. Ar.: Crespillo. Dolç de fulla de borraina arrebossada i 
fregida en oli que se sol acompanyar amb mel o sucre. «T’hai dixat 
les fulles tendres de la borraina pa que faios crispells». Localitzat, 
sense el tancament en [i] de la [e] pretònica, a Alquézar (DARA), 
a Salas Altas, Fonz, Osera, Labuerda i Mas de las Matas (TLA), i 
a Falset, Llofriu i Palafrugell (DCVB).

culero [kuléɾo]. Ar.: Culero. Cul gros. «Me s’està posant un culero 
que llugo no passaré per eixa porta». No apareix amb aquest sentit 
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en el DRAE. Localitzat a Echo (DARA) i a Labuerda (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 154).

cullida [kuʎíðạ]. Ar.: Cullida. Acció de collir els productes que dóna 
la terra / Producte o conjunt de productes que es cullen. «Ny’haurà 
cullida forta enguany, ia te pots preparar». Localitzat a Bielsa 
(DARA). Llitera (Giralt 2005: 154).

currutaco [kurutáko]. Ar.: Currutaco. Botifarra, de sang amb ceba, 
seca (sense assecar, rep el nom de borrifalda). «Los fesols queden 
més gustosos si els tires una miqueta de currutaco». No apareix 
amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Lechago (TLA). Al Pla 
d’Urgell és un tipus de carquinyoli (DCVB).

cutxiflitos [kuʧiflítos]. Ar.: Cuchiflitos. Guisat ràpid / Joc de xiquets 
que simula la cuina. «Quan fíem casetes de xiquets, juàem a fer 
cutxiflitos». Localitzat a Fuencalderas, Luesia, Osera i Saragossa 
(TLA).

dengú [deŋgú]. Ar.: Dengún. Cap persona. «A dengú li hai vist fer 
eixes gorrinaes». Localitzat a La Fueva, Gistaín, Broto i Osca 
(TLA), a La Pobla de Segur, al Maestrat i a València (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 160).

desbossar [dezβosá]̣. Ar.: Desbozar. Fer que alguna cosa deixe d’estar 
obstruïda. «Me s’ha tragat un calcetí i ara hai de desbossar la 
llavadora». Localitzat a Osca (DARA i TLA), a Salas Altas, Gistaín 
i Biescas (TLA). Llitera (Giralt 2005: 163).

desgallinâ’s [dezɣaʎinás]. Ar.: Desgallinar-se. Perdre la timidesa o la 
ingenuïtat. «En los raders anys, s’ha desgallinat molt eixe sagalet». 
Localitzat a Luesia (TLA).

desjunir [desʧuní]. Ar. : Deschunir. Fer que un animal deixe d’estar 
junyit. «Quan acabos de llaurar el tros, desjunís lo matxo». Loca-
litzat a Gistaín (TLA). Llitera (Giralt 2005: 170).

despelletar [despeʎetá]̣. Ar.: Despelletar. Traure la pell. «Mi iaio tenie 
molta traça pa despelletar conills». Localitzat a Echo (DARA), a 
Salas Altas i a Saragossa (TLA).

destrio [destɾío]. Ar.: Destrío. Allò que queda després de triar els 
millors exemplars o allò que es deixa de banda perquè ja no es 
pot aprofitar. «Les presquilles mecaes per la pedra van directes 
pa destrio». Localitzat a Ejea (DARA) i a Mas de las Matas (TLA).

dixar [diʃá]̣. Ar.: Dixar. Cessar de tindre agafat, de portar al damunt, 
amb si. «Me dixes lo gavinyet llarg pa tallar magra?». Localitzat a 
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Bielsa (DARA), a Echo (DARA i TLA), a la Fueva (TLA) i a Menorca 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 179).

doble [dóβle]. Ar.: Doble. Mesura per a la collita que, a nivell local, 
equival a 12 kg si són olives, de 9 a 10 kg si són ametlles o de 14 
a 15 kg si és blat o ordi. «Eixiran més dobles d’olives que l’any 
passat». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a 
Andorra, Mas de las Matas, La Fueva i Aínsa (TLA), a les Borges 
Blanques i a Fraga (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 180).

embotat [embotát]. Ar.: Embotau. Amb sentiment d’enuig / Que pateix 
unflament. «No sé què m’han donat de medecina pero me noto 
embotat». Localitzat a Aínsa (DARA), a Osera i a Labuerda (TLA). 
Llitera (Giralt 2005: 189).

empanadó [empanaðó]. Ar.: Empanadón. Pastisset farcit. «Los empa-
nadons típics favarols són de mel». Localitzat a Rodellar (DARA) 
i a Osca (TLA). A Lleida i Gandesa, sense em- (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 191).

encar [eŋká]̣. Ar.: Encá. Forma reduïda de encara. «Encar que vaios, 
no t’atendrà». Localitzat a La Fueva (DARA), a Gistaín i a Bielsa 
(TLA) i també en valencià (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 193).

enta [énta]. Ar.: Enta. En direcció a (entabaix, entallà, entavant). 
«Entací, entallà, entadalt, entabaix, entarrere, entavant, entamunt, 
entavall… no m’ensorisos més!». Apareix també en el DRAE encara 
que afirma que és una forma en desús. Localitzat a Ansó, Ordesa, 
Vall de Tena, Tardienta, Sinués, Farañás, Sotonera, Panticosa, Echo, 
Ayerbe i Fanlo (TLA), a Fraga, Sopeira, Sant Esteve de Llitera, 
Rosselló, Vallespir, Conflent i Cerdanya (DCVB). Llitera (Giralt 
2005: 203).

entiparrar [entipará]̣. Ar.: Entiparrar. Produir enfit. «La lifara ha sét 
molt bona pero llugo m’ha entiparrat». Localitzat a Osca i Ejea 
(DARA), a Sobrepuerto, Andorra, Sotonera i Osera (TLA).

entriparrat [entɾiparát]. Ar.: Entriparrau. Amb empatx o indiges-
tió. «Estic massa entriparrat, no m’entre ni una tassa d’aigua». 
Localitzat a Saragossa (DARA), a Almudévar, Caminreal, Lechago, 
Lagueruela i Uncastillo (TLA).

escarbatxo [eskaɾbáʧo]. Ar.: Escarbacho. Insecte de l’orde dels coleòp-
ters. «No sé si ho tenie molt llimplo, sol entrar al quarto mos va 
eixir un escarbatxo». Localitzat a Samper de Calanda (TLA), a 
Alcanyís i Saragossa (DARA).
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escleto [eskléto]. Ar.: Escleto. Ossada de les persones o de qualsevol 
altre animal vertebrat. «Si fai lo caldo de carn, sempre li tiro un 
escleto de pollastre». D’ús general a tot l’àmbit lingüístic aragonés 
(DARA i TLA).

esfardatxo [esfaɾðáʧo]. Ar.: (Es)fardacho. Rèptil saure (Lacerta lepida), 
de color verdós, amb el dors cobert d’escates xicotetes, arredonides 
i juxtaposades, de potes curtes i cua llarga i cònica. «Damunt del 
tellat ny’ha un esfardatxo tot panxo prenent lo sol». Localitzat a 
Andorra i Mas de las Matas (TLA), també a Calaceit (DCVB).

esfuriar [esfuɾiá]̣. Ar.: Esfuriar. Fer fugir / Causar espant. «No quir-
dos tant que m’esfuries los peixos i no pescaré res». Localitzat a 
Naval, La Fueva i Gistaín (TLA), també a Pont de Suert (DCVB). 
Llitera (Giralt 2005: 216).

esgarramantes [ezɣaramántes]. Ar.: Esgarramantas. Persona amb 
escasses qualitats. «Aquell pobre esgarramantes no va arribar 
molt lluny». Localitzat a Panticosa, Saragossa, Sos, Luesia, Mas 
de las Matas, Uncastillo i Tena (TLA).

esnucar [eznuká]̣. Ar.: Esnucar. Dislocar o fracturar els ossos de la 
nuca. «Vai pegar una tossolà contra la cera i casi me vai esnu-
car». Localitzat a Echo, Saragossa, Labuerda, Sos, Cella, Mas de 
las Matas, Uncastillo i Luesia (TLA), també a Tamarit de Llitera 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 219).

esparpillar [espaɾpiʎá]̣. Ar.: Esparpillar. Examinar o explorar alguna 
cosa minuciosament / Remoure una cosa escampant-la. «Vés 
esparpillant tots los pujals de brots a ver si quede alguna oliva». 
Localitzat a Jaca (TLA) i a l’Empordà, Lluçanès, Pallars, Conca 
de Tremp, Camp de Tarragona i Tortosa (DCVB).

esquinàs [eskinás]. Ar.: Esquinazo. Espinada, columna vertebral. «Si 
passes per la carnisseria, porta’m un os de l’esquinàs». No apareix 
amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Bielsa, Ejea, Osca i 
La Fueva (DARA), a Ansó, Luesia, Naval, Labuerda, Terol, Osera, 
Saragossa, Echo, Plan, Gistaín, Uncastillo, Sotonera, Mas de las 
Matas, Monflorite, Panticosa, Bolea i Torla (TLA), a Pont de Suert, 
Tamarit de Llitera, Massalcoreig, Freginals, Morella i Benassal 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 224).

esquirar [eskiɾá ]̣. Ar.: Esquirar. Tallar arran el pèl o la llana. «Lo 
van pelar en la maquineta d’esquirar bestiar». Localitzat a Echo 
i Bielsa (DARA), a Gistaín, Tardienta, Sobrepuerto, Farañás, Fago, 
Almudévar, Sotonera, Monflorite i Ansó (TLA).
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esquirola [eskiɾɔ́lạ]. Ar.: Esquirola. Planta hortícola de fulles arris-
sades, varietat de l’endívia, que es menja amanida (Cichorium 
endivia). «Preferisco l’esquirola a la llantua normal». No apareix 
amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a La Fueva (TLA) i a 
Tamarit de Llitera, Àger, Calaceit, Fraga, Massalcoreig, Organyà 
i Balaguer (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 224).

estenasses [estenáses]. Ar.: Estenazas. Ferramenta de metall, formada 
per dos braços encreuats que poden girar al voltant d’un eix comú 
situat en el seu punt d’encreuament, que serveix per a agafar for-
tament alguna cosa, arrancar-la o tallar-la. «Agarra les estenasses 
i arranca eixe clau». Localitzat a Osca (DARA i TLA), a Broto, 
Labuerda, Osera, Fanlo, Samper de Calanda, Andorra, Mas de las 
Matas, La Fueva, Panticosa, Gistaín, Ontinyena i Torla (TLA), a 
Balaguer, Lleida, Fraga, Tamarit de Llitera, Massalcoreig i Maella 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 226).

estiràs [estiɾás]. Ar.: Estirazo. Vehicle rudimentari sense rodes, de 
tracció animal, que era utilitzat per al transport de pedres, de terra, 
d’herba o de troncs. «Mi rebisiaio va emplear un estiràs pa portar 
totes les pedres que va ficar al mas». Localitzat a Gistaín (DARA i 
TLA), a Naval, Labuerda, La Fueva, Aínsa i Jaca (TLA), a Sant Feliu 
de Guíxols, Solsona, Igualada, Tamarit de Llitera, Fraga, Pallars, 
Ribagorça i Urgell (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 227).

estronxinar [estɾoɲʧiná]̣. Ar.: Estronchinar. Partir en trossos. «Quan 
tira el simal a’n terra en la motoserra, acaba’l d’estronxinar en 
l’astral». Localitzat a Cantavieja i Mas de las Matas (TLA), a Mas-
salcoreig i el Maestrat (DCVB).

estrossa [estɾɔ́sạ]. Ar.: Estroza. Acció o efecte de destrossar. «M’ha 
entrat un jabalí a l’hort i m’ha fet una estrossa». Localitzat a 
Sotonera i Mas de las Matas (TLA).

esturrufat [esturufát]. Ar.: Esturrufau. Despentinat, rígid o eriçat el 
pèl o els cabells. «Llevo el monyo massa llarg, quan m’eixeco de 
matí, sempre el tinc esturrufat». Localitzat a Magallón (DARA) i 
a La Fueva (TLA).

fartallà [faɾtaʎá]̣. Ar.: Fartalla. Acció o efecte de fartar. «M’has posat 
una fartallà de fato al plat, no m’ho puc acabar». Localitzat a 
Osca i Gistaín (DARA i TLA), a Uncastillo, Labuerda, Sotonera, La 
Fueva, Ayerbe i Farañás (TLA), a Massalcoreig i Tortosa (DCVB). 
Llitera (Giralt 2005: 238).
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farxa [fáɾʧạ]. Ar.: Farcha. Aspecte extern d’una persona. «Eixe xic 
sempre ha tingut molt mala farxa». Localitzat a Gistaín, Osca, 
Panticosa i Mas de las Matas (TLA).

fillo [fíʎo]. Ar.: Fillo. Vocatiu de fill. «Ai, fillo: d’ací un any ia m’hauré 
mort, estic molt agüela». Localitzat a Gistaín, Espuña, Ansó, Bielsa, 
Osca, Echo, Sotonera, Tardienta, Broto, Sotonera, La Fueva, Pan-
ticosa, Fanlo i Embún (TLA). Alta Ribagorça (Haensch 1961: 240). 
Llitera (Giralt 2005: 243).

fito [fito]. Ar.: Fito. Fixament i constant. «Tot lo dia mirant fito fito a 
ver si salte la llebre». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. 
Localitzat a Panticosa, Sos, Luesia, Ejea, Sotonera, Osca, La Fueva, 
Monflorite i Saragossa (TLA).

forcatxa [foɾkáʧạ]. Ar.: Forcacha. Punt d’on arranquen les besses o 
branques principals d’un arbre. «Puia a la forcatxa i així podràs 
cullir les puntes». Localitzat a Mas de las Matas, Saragossa i 
Samper de Calanda (TLA).

fregote [fɾeɣóte]. Ar.: Fregote. Vaixella per a rentar. «Manyo! no ny’ha 
mal fregote, estaré mitja vesprà a la cuina». Localitzat a Osca i 
Saragossa (DARA), a Gistaín, Uncastillo, Sos, Mas de las Matas, 
Labuerda, Luesia i Osera (TLA). Llitera (Giralt 2005: 249).

fumarro [fumáro]. Ar.: Fumarro. Cilindre menut i prim fet de tabac 
picat i embolicat amb paper de fumar. «L’oncle sempre divee: 
xec, tens un fumarro i un misto?». Localitzat a Osca, Farañás, 
Labuerda, Sos, Sotonera, Andorra, Cella, Terol, Mas de las Matas, 
Monflorite, Echo, La Fueva, Panticosa, Ayerbe, Uncastillo, Luesia, 
Ontiñena i Broto (TLA), també a Palafrugell i Balaguer (DCVB). 
Llitera (Giralt 2005: 251).

fusillo [fuzíʎo]. Ar.: Fusillo. Eix de carro o d’altre objecte giratori. 
«Se mos va xafar el fusillo del carro i mos va marxar la roda». 
Localitzat a Echo (TLA) i a Fraga, Tamarit de Llitera, Massalcoreig, 
Gandesa i Tortosa (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 252).

galleta [gaʎétạ]. Ar.: Galleta. Recipient de forma troncocònica invertida 
o cilíndrica, de metall, de fusta ferrada o de plàstic, amb una ansa 
semicircular que el subjecta per dos punts diametralment oposats 
de la seua base superior. «Mi pare me donae cinc duros per cada 
galleta de prunes que fia». No apareix amb aquest sentit en el 
DRAE. Localitzat a Mas de las Matas, Casp, Chiprana, Samper de 
Calanda, Andorra i al Sobrarbe (TLA), a Santa Coloma de Queralt, 
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Tarragona, Senterada, La Pobla de Segur, Tamarit de Llitera, Tor-
tosa, Sort, Balaguer, Lleida, Pla d’Urgell i Fraga (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 254).

garapatella [gaɾapatéʎạ]. Ar.: Garapatillo. Hemípter heteròpter (Nezara 
viridula), de forma aplatada, com d’escut, generalment de color verd, 
que emet unes secrecions acres produïdes per glàndules odoríferes. 
«No tocos la garapatella que después te faran pudor les mans». 
Localitzat, amb acabament en -illo, a Saragossa (TLA) i a Ejea (DARA).

gargallet: [gaɾɣaʎét]. Ar.: Gargalé(t). Beure engolint un raig prim de 
líquid sense tocar amb els llavis el recipient que el conté, gene-
ralment un cànter, una bóta o un porró. «—Tinc set! —Pixa a la 
mà i beu a gargallet!». Localitzat a Echo (DARA i TLA), a Ansó, 
Biescas, Panticosa, Sallent, Embún i Labuerda (TLA).

garrà [gará]̣. Ar.: Garrada. Pas llarg. «Tu tens les garres molt llargues, 
en quatre garraes arribaràs». Localitzat a Osca (DARA i TLA), a 
Sos, Sotonera, Echo, Uncastillo, Tardienta, Luesia i Osera (TLA). 
Llitera (Giralt 2005: 257).

garrapescaire [garapeskájɾe]. Ar.: Garrapescaire. Au de grans dimen-
sions (Ardea cinerea), amb les cames llargues, el bec gran, groguenc 
i ensiforme, i de vol potent, amb un batre d’ales lent i profund. 
«Tot lo dia amorrat, en lo cul a l’aire, com un garrapescaire». 
Localitzat a La Fueva, Lanaja, Osca i Ejea (TLA).

garraspa [garáspạ]. Ar. : Garraspa. Raïm despullat de grans. «No cal 
que anam a vremar, no ny’ha su quatre garraspes, ni un carroll 
d’ua». Localitzat a Ejea (DARA), a Andorra, Mas de las Matas, Casp, 
La Puebla de Híjar, Osera i Obón (TLA), a Maella i Aiguaviva de 
Bergantes (DCVB).

gatxo [gáʧo]. Ar.: Gacho. Persona jove. «Ha vingut un gatxo pregun-
tant per tu, no l’hai conegut». No apareix amb aquest sentit en 
el DRAE. A Favara també és un moixó de la familia dels corvids, 
especie Garrulus glandarius, de plomatge gris rogenc, amb ratlles 
negres, blaves i blanques a les ales i amb algunes plomes erèctils 
damunt el cap. Localitzat com a xic a Luesia (TLA).

gavinyet [gaβiɲét]. Ar.: Gabinyet(e). Instrument per a tallar que con-
sisteix en una fulla, generalment d’acer, amb una vora esmolada, 
proveït d’un mànec de fusta, de metall o d’altres materials. «Hai 
amanit l’estella i m’hai dixat lo gavinyet i el tenedor». Localitzat 
a Ejea (DARA).
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gebra. [ʧéβɾạ]. Ar.: Chebra. Rosada blanca. «Quan ha eixit lo sol, estae 
tot lo bancal blanquet de la gebra». Localitzat a Terol (DARA) i a 
Cantavieja (TLA).

giniva [ʧiníβạ]. Ar.: Chiniba. Teixit que cobreix els arcs dentals, es 
prolonga entre les dents i s’hi adhereix fortament. «Tinc les ginives 
unflaes i casi no puc ni minjar». Localitzat a Ansó (DARA i TLA).

gorriner [goriné]. Ar.: Gorrinero. Venedor de porcs. «Lo gorriner m’ha 
venut uns gorrinos majíssims este viatge, no com l’altre camí». 
Localitzat a Labuerda i a Osca (TLA).

jovenallo [ʧoβenáʎo]. Ar.: Chobenalla. De poca edat, que està en la 
joventut. «Eixe jovenallo, que està xarrant astí, és mi cosí». Loca-
litzat a Echo (DARA), a Fanlo i a Broto (TLA) i a Castelló (DCVB).

junir [ʧuní]. Ar.: Chunir. Posar el jou. «Per a on junisco al matxo, 
pel cap o pel coll?». Localitzat a Echo (DARA i TLA), a Gistaín i 
a Loarre (TLA). Llitera (Giralt 2005: 289).

llambreny [ʎambɾéɲ]. Ar.: Lambrenyo. Àgil, lleuger. «Va molt llam-
breny, no li pese la xitxorra». Localitzat a Ejea (DARA), a Naval, 
Almudévar, Villanueva de Gállego, Luesia, Samper de Calanda, 
Sotonera, Andorra, Terol, La Fueva, Gistaín, Bielsa, Uncastillo, 
Sos, Saragossa i Mas de las Matas (TLA).

llangosto [ʎaŋgósto]. Ar.: Langosto. Insecte herbívor de cos massís, cap 
gros i ulls prominents, de color terrós rogenc, amb el tercer parell 
de potes robustes i llargues a propòsit per a saltar. «Ha saltat un 
llangosto des de la forcatxa de l’armeller». Localitzat a La Fueva 
(DARA), a Gistaín i Labuerda (TLA), també a Gandesa, la Ribera 
d’Ebre, Benassal i Llucena (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 294).

llanguanissa [ʎaŋgwanísạ]. Ar.: Lenguaniza. Embotit de forma llarga 
i prima, fet amb carn de porc picada i adobada. «Com la voldràs 
la llanguanissa: sequeta o pa rostir a la brasa?». Localitzat a Ansó 
(DARA i TLA), a Osera i a Echo (TLA), també a Pont de Suert, Cala-
ceit, Morella, Vistabella, Gandia i Tortosa (DCVB). Alta Ribagorça 
(Haensch 1961: 242). Llitera (Giralt 2005: 294).

llargueta [ʎaɾɣétạ]. Ar.: Largueta. Varietat d’ametlla amb forma allar-
gada. «No mesclos la llargueta en la marcona o t’aniran totes pa 
comuns». Localitzat a Sarrión (DARA). Llitera (Giralt 2005: 295).

lleit [ʎéјt]. Ar.: Lei(to). Líquid secretat per les glàndules mamàries de 
les femelles mamíferes, després del part, per a alimentar les cries 
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/ Llet de certs mamífers que s’utilitza com a aliment humà. «Pa 
almorçar m’hai pres una tassa de lleit i un talamanco de coca». 
Localitzat a Andorra, Benabarre, Pinyana, Balaguer, Pradell, Mas-
salcoreig, Fraga, Calaceit, Riba-roja, Batea, Benassal, Morella, 
Ribesaltes, Oliana, Tamarit de Llitera i Maella (DCVB), Llitera 
(Giralt 2005: 296); amb gènere masculí, a Panticosa (DARA i TLA) 
i a Biescas (DARA).

llorca [ʎɔ́ɾkạ]. Ar.: Lorca. Cau de conills. «A la llorca estae la conilla 
en los seus catxapets». Localitzat a Ejea i a Valpalmas (DARA), a 
Ontiñena i a Biescas (TLA), també a Maella (DCVB).

llugo [ʎúɣo]. Ar.: Lu(e)go. Al cap de poc de temps, d’ací a poc de 
temps. «A dormir llugo que demà ny’ha maitines». Localitzat a 
Echo (DARA i TLA), a Siresa (DARA), a Fanlo i a Casbas de Huesca 
(TLA).

lufrar [lufɾá ]̣. Ar.: (Ixo)lufrar. Flairar o escorniflar. «Eixe gos té la 
mania de lufrar entre mig les garres». Localitzat a Lanaja (DARA).

mangranera [maŋgɾanéɾạ]. Ar.: Mangranera. Arbre (Punica grana-
tum) de tronc llis i tortuós amb branques primes, fulles simples 
oposades, oblongues, lluentes i caduques, i de flors roges, el fruit 
del qual és la magrana. «Eixa mangranera fa mangranes sense 
pinyol». Localitzat a Castellote (DARA) i a Andorra (TLA). Llitera 
(Giralt, 2005: 311).

manyo [máɲo]. Ar.: Manyo. Interjecció de sorpresa o admiració / Germà 
/ Nascut a Saragossa. «Manyo, pos si he tret un 10!» / «Di-li a tu 
manyo que vingo a cenar» / «Io sic manyo, vai nàixer a Saragossa». 
El DRAE recull el sentit de gentilici però aplicat a tot Aragó, parla 
també de ‘expresión de cariño entre personas que se quieren bien’, 
definició que podria estar relacionada amb germà. La sinonímia 
manyo-germà la localitzem a Terol (DARA i TLA), a Andorra, Luesia, 
Valtorres i Cella (TLA), a Castelló i el Maestrat (DCVB). A Salas 
Altas trobem l’accepció de ‘natural de Saragossa capital’ (TLA).

meliguera [meliɣéɾạ]. Ar.: Meliguera. El ventre quan està unflat, quan 
sobreïx excessivament. «En tanta cerveseta, llugo tindrem una 
meliguera que farà por». Localitzat a La Fueva (TLA), a Massal-
coreig i a Tortosa (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 319).

mico [míko]. Ar.: Mico. Delicat en el menjar. «Esta xiqueta és massa 
mico, no li agrae res del que cuino». No apareix amb aquest sentit 
en el DRAE. Localitzat a Luesia (TLA).
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minjar [miɲʧá ]̣. Ar.: Minchar. Ingerir aliments sòlids o semisòlids. 
«Estàs molt rància, no faios lo tonto en lo minjar!». Localitzat a 
Echo (DARA i TLA), a Siresa (DARA), a Lanuza, Panticosa, Sallent 
de Gállego, Cella, Terol, La Fueva, Sotonera, Osca, Farañás, Osera, 
Villar del Salz, Villanueva de Gállego, Campo de Bello, Saragossa, 
Sos, Andorra, Quinto de Ebro, Uncastillo, Luesia, Tardienta i Broto 
(TLA), a Castelló de la Plana, Alacant, al Maestrat i a Benavarre 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 323).

minguar [miŋgwá ]̣. Ar.: Minguar. Disminuir, una cosa, perdre-se’n 
una part o fer-se més menuda. «Pa que la salsa quedo bona, has 
d’aguardar que minguo una miqueta el suc». Localitzat a Labuerda 
(TLA) i a Morella (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 323).

moliment [molimén]. Ar.: Molimento. Altar més o menys adornat 
que es disposa en les esglésies per a exposar-hi durant el Dijous 
i Divendres Sant l’urna que representa el sepulcre de Jesucrist. 
«Quan arribe Pasqua, sempre s’agenolle davant del moliment». 
No apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Sotonera i 
a Fuencalderas (TLA), també a Lleida, el Maestrat, Castelló de la 
Plana, València, Sueca i Xàtiva (DCVB).

mortalera: [moɾtaléɾạ]. Ar.: Mortalera. Multitud de morts. «Ha caigut 
un rellamp a la nostra granja, aguardo que no mos trobam una 
mortalera…». Localitzat a Osca, Ejea i Ayerbe (DARA), a Sotonera, 
Andorra, Mas de las Matas, Panticosa, Uncastillo, Luesia, Ontiñena 
i Fanlo (TLA). Llitera (Giralt 2005: 330).

mostí [mostí]. Ar.: Mostín. Raça de gos gran i robust, d’orelles pen-
jants i ossos massissos. «Lo pastor s’ha comprat un mostí pa girar 
bestiar». Localitzat a Agüero i Almudévar (DARA), a Sotonera, 
Panticosa, Ansó, Bielsa, Gistaín, Echo, Sobrepuerto i Fago (TLA).

munyiga [muɲíɣạ]. Ar.: Munyiga. Excrement dels quadrúpedes i, en 
especial, del bestiar boví i del cavallí. «Hai arroplegat una mun-
yiga de cavall pa fer terra-fem». Localitzat a Ansó (DARA i TLA), 
a Uncastillo i a Luesia (TLA).

nantros [nántɾos]. Ar.: Nusatros. Pronom personal de primera persona 
del plural. «Quan nantros mos murgam, valtros ia sireu mossos». 
Localitzem formes acabades en -os a Bielsa: nusaltros (DARA i 
TLA), a Panticosa, Echo, Gistaín i Siresa: nusatros (DARA i TLA). 
La forma nantros està registrada a Tremp, Lleida, Granadella, 
Igualada, Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Sitges i el Camp 
de Tarragona (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 337).
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narguellat [naɾɣeʎát]. Ar.: Narguellau. D’aspecte malaltís, prim, dèbil. 
«Estàs tan narguellat que te se noten tots los ossos». Localitzat a 
Osca (DARA) i al Sobrarbe (TLA).

novanta [noβántạ]. Ar.: Nobanta. Nou vegades deu. «Su iaia farà el 
mes que ve, novanta-i-vuit anys». Localitzat a Benavarre, Pont 
de Suert, Tamarit de Llitera, Fraga i Maella (DCVB). D’ús general 
en l’àmbit lingüístic de l’aragonés (Nagore, 1979: 52; GBA: 114). 
Llitera (Giralt 2005: 341).

nugo [núɣo]. Ar.: Nugo. Entrellaçament estret de dos o més fils, cor-
des o altres cossos prims i flexibles, que, quan s’estira un dels 
caps, generalment s’estreny encara més. «Fes lo nugo més pret si 
no se n’eixiran les armelles de la saca». Localitzat a Echo (DARA 
i TLA), a Panticosa (TLA), a Calaceit i Morella (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 342).

nyíspol [ɲíspol]. Ar.: Niéspola. Fruit comestible del nespler, d’uns tres 
centímetres de diàmetre, de forma el·lipsoïdal o piriforme, amb 
la pell de color taronja i la polpa groguenca, molt carnosa i de 
gust àcid. «Enguany ny’ha un pujal de nyíspols, si t’apetissen, te 
n’oferisco una galleta». Localitzat, amb gènere femení, a Sabiñá-
nigo, Echo, Fiscal, Fablo i Uncastillo (TLA).

nyispoler [ɲispolé]. Ar.: Niespolero. Arbre o arbust caducifoli de la 
família de les rosàcies, de fulles oblongues, gairebé enteres i pubes-
cents al revers, flors blanques i solitàries i fruits carnosos, les 
nesples (Mespilus germanica). «Sí que ho sinto que s’hago secat 
lo nyispoler». Localitzat a Echo (TLA).

oliassa [oliásạ]. Ar.: Oliaza. Aigua oliosa. «Va xorrant la oliassa per la 
vora del molí». Localitzat a l’Empordà, Massalcoreig, el Camp de 
Tarragona, Calaceit i Tortosa (DCVB), Llitera (Giralt 2005: 345). 
D’ús general a Aragó (DARA i TLA).

pa: [pa] Ar.: Pa. Contracció de per a. «Pa qui és: pa tu o pa mi?». 
Localitzat a Fraga, Calaceit i en valencià (DCVB), Llitera (Giralt 
2005: 349). És general en aragonès (Nagore 1979: 168; GBA: 182).

padastre [paðástɾe]. Ar.: Padastro. Marit d’una dona respecte dels 
fills que aquesta té d’un matrimoni anterior. «No sabie que ere el 
teu padastre, pensae que ere tu pare». Localitzat a Ansó (DARA i 
TLA), també en mallorquí, menorquí i valencià (DCVB).

palometa [palométạ]. Ar.: Palometa. Insecte lepidòpter nocturn la 
larva del qual s’alimenta de teixits d’origen animal, de deixalles 
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o de productes alimentaris emmagatzemats / Gra de panís obert en 
forma de flor per efecte de la cocció. «Ny’ha una palometa que 
no pare de volar al costat de la llum» / «Trau la paella que farem 
palometes de panís». No apareix amb el primer sentit en el DRAE. 
La denominació de l’insecte ha estat localitzada a Ejea (DARA), a 
Uncastillo, Panticosa, Farañás, Almudévar i Sotonera (TLA). També 
s’anomena així al panís torrat a Osca (DARA) i a Sotonera (TLA). 
Llitera (Giralt 2005: 352).

panollo [panóʎo]. Ar.: Panollo. Molt poc intel·ligent, neci. «Te n’enrius 
com un panollo». Localitzat a Osca amb el sentit de forc d’alls o 
cebes (DARA i TLA).

paralís [paɾalís]. Ar.: Paralís. Pèrdua de la capacitat motriu o de qual-
sevol altra funció orgànica. «Al mixino, después de caure del 
tellat, li va donar un paralís». Localitzat a Jaca (DARA), a Ando-
rra, Cella, Terol, Chabierregai, Osca, Almudévar, Villar del Salz, 
Valtorres i Saragossa (TLA), també en valencià (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 356).

parejo [paɾéxo]. Ar.: Parejo. Que actua sense pulcritud. «Si siràs parejo 
de cuinar els caragols sense estar llimplos!». No apareix amb aquest 
sentit en el DRAE. Localitzat a Ejea, Osca i Sarrión (DARA), a Terol, 
La Fueva, Farañás, Naval i Osera (TLA). Llitera (Giralt 2005: 357).

parellana [paɾeʎánạ]. Ar.: Parellana. Que fa parell amb un altre. «No 
trobo la parellana d’este calcetí». Localitzat a Bielsa (TLA).

parreta [parétạ]. Ar.: Parreta. Adobament de carn amb oli. «Después del 
mondongo, ham ficat les llanguanisses, la costella i el llomillo en 
parreta». Localitzat a Chiprana (TLA), a Alcanyís i Calanda (DARA).

perxà [peɾʧá]̣. Ar.: Perchada. Cobert amb obertures laterals. «Va enco-
mençar a caure pedra i mos vam amagar a la perxà». No apareix 
amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Alcanyís (DARA), a 
Mas de las Matas (TLA), a Lleida, Massalcoreig i Almenar (DCVB). 
Llitera (Giralt 2005: 370).

pessetó [pesetó]. Ar.: Pezetón. Moneda de dues pessetes. «Regirant 
pels caixons me va eixir un pessetó dels d’abans». Localitzat a 
Bielsa (DARA), a La Fueva i a Ansó (TLA), també a Pont de Suert 
i a Fraga (DCVB).

pessolaga [pesoláɣạ]. Ar.: Pezolaga. Persona brutal i capaç de fer qual-
sevol mala acció. «Eixa xica no te convé, és una pessolaga». Loca-
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litzat a Labuerda, Almudévar, Fuencalderas, Sos, Maestrazgo, Mas 
de las Matas, Osca, Gistaín, Ansó, Uncastillo, Broto i Luesia (TLA).

petoste [petɔ́ste]. Ar.: Petoste. Que no serveix o no és apte per a una 
funció determinada o per a res. «No el tornarem a llogar a n’eixe 
jornaler, és un petoste». Localitzat a Saragossa (DARA), a Can-
tavieja, Sos, Andorra, Mas de las Matas, La Fueva, Uncastillo, 
Luesia i Osca (TLA).

picarral [pikarál]. Ar.: Picarral. Terra arrasada per la pluja. «En los 
aiguats d’estos dies, als bancals no ny’haurà su traus i picarrals». 
Localitzat a Sotonera (TLA).

pijaito: [pixájto] Ar.: Pijaito. Malcriat, acostumat a viure bé, a ostentar 
i a no fer res. «Lo pijaito este sol parle pa fardar del que té». Loca-
litzat a Naval, Fuencalderas, Villar del Salz, Valtorres, Saragossa, 
Almudévar, Sotonera, Andorra, Cella, Chabierregai, Osca, Ayerbe, 
Echo, Uncastillo, Ontiñena, Luesia i Sos (TLA).

pinya [píɲạ]. Ar.: Pinya. Col d’una raça cultivada, molt propera del 
bròquil, d’inflorescència extraordinàriament desenvolupada que 
es menja quan encara és poncella i presenta una massa carnosa. 
«La pinya blanca no la puc estomegar, sol m’agrae la verda». No 
apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Ejea i Borao 
(DARA), a Luesia i Uncastillo (TLA). Llitera (Giralt 2005: 375).

planeta [planétạ]. Ar.: Planeta. Zona de terrenys plans. «S’ha comprat 
un hort a la Planeta». Topònim del terme favarol. No apareix 
amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Gistaín (DARA i TLA) i 
a Sobrepuerto (TLA).

plegador [pleɣaðó]. Ar.: Plegador. Zona aplanada del camp per a 
facilitar la recol·lecció i/o aprofitar el fruit que cau a terra. «Ham 
de fer els plegadors abans no encoménçon a caure les olives». No 
apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Casp (DARA) i 
a Chiprana (TLA). Llitera (Giralt 2005: 379).

portera [poɾtéɾạ]. Ar.: Portera. Laterals del remolc. «Apuiam la por-
tera que si no mos caurà el fato del remolque». No apareix amb 
aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Saragossa (TLA), a la Pobla 
de Benifassà i a Cabanes (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 385).

pos [pos]. Ar.: Pos. Equival a la conjunció doncs. «Pos home, que vas 
dormint!». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a 
Bielsa i Echo (DARA i TLA), a Osca, Gistaín, Chiprana, La Fueva 
i Cella (TLA), també a Tortosa, Calaceit i el País Valencià (DCVB).
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prenso [pɾénso]. Ar.: Prenso. Porció d’aliment sec que es dóna als 
animals. «Los meus gats no volen prenso, són més de xitxorra». 
Localitzat a Bielsa (DARA), a Echo (DARA i TLA), a Mas de las Matas, 
Osca, Ansó, Lanuza, Naval, Fuencalderas, Samper de Calanda, Sos 
i Sotonera (TLA), també a Fraga (DCVB).

presquilla [pɾeskíʎạ]. Ar.: Presquilla. Fruit comestible del presseguer, 
globós i lleugerament solcat per un costat, de pela poc o molt 
vellutada, de coloració entre el groc i el vermellós, carn sucosa, 
de color semblant, i pinyol irregularment solcat. «M’ix eixidura si 
toco la borra de la presquilla». Localitzat a Mas de las Matas, Casp, 
Andorra, Uncastillo, Chiprana, Samper de Calanda i el Maestrazgo 
(TLA), també a Calaceit i Ribera d’Ebre (DCVB).

presquillera [pɾeskiʎéɾạ]. Ar.: Presquillera. Arbre caducifoli de la famí-
lia de les rosàcies, de fulles oblongues i dentades, flors d’un rosa 
intens, anteriors a les fulles, i fruits carnosos (Prunus persica). «Va 
conseguir les perres embolsant presquilleres». Localitzat a Samper 
de Calanda i Mas de las Matas (TLA), també a Calaceit (DCVB).

puià [pujá]̣. Ar.: Puyada. Acció de pujar / Lloc empinat per on puja algú 
o alguna cosa. «La puià se fa pesà, se cansen llugo les garres». No 
apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Ansó (TLA), a 
Echo i Gistaín (DARA i TLA). Alta Ribagorça (Haensch 1961: 246), 
Llitera (Giralt 2005: 394).

puiar: [pujá]̣. Ar.: Puyar. Anar de baix a dalt, d’un punt a un altre 
situat en un nivell més alt. «Puia ací dalt i veuràs a mi iaio». No 
apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Bielsa, Echo i 
Jaca (DARA i TLA), a Fago, Fanlo, Panticosa, Lanuza, Ansó, Sallent 
de Gállego, Torla, Osca, Plan i Gistaín (TLA), també al Pallars, 
la Ribagorça i la Llitera (DCVB). Alta Ribagorça (Haensch 1961: 
246), Llitera (Giralt 2005: 394).

pujal. [puʧál]. Ar.: Puyal. Conjunt de coses les unes sobre les altres 
formant una elevació / Gran nombre. «Ny’ha un pujal de fato, no 
m’ho acabaré». Localitzat a Salas Altas (TLA), a Fraga, Massal-
coreig, Lleida, la Ribagorça i la Llitera (DCVB). Alta Ribagorça 
(Haensch 1961: 246), Llitera (Giralt 2005: 394).

purput [puɾpút]. Ar.: Purput. Au insectívora (Upupa epops), de color 
marró rosat, bec llarg i encorbat, ales i cua ratllades de blanc i 
negre, i una cresta llarga i molt característica en forma de ventall. 
«Estic al barranc de la sut i sinto cantar la purput». Localitzat a 
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Siétamo, Osca, Andorra, La Fueva i Sobrepuerto (TLA), també en 
valencià (DCVB).

quinquillaire [kiŋkiʎájɾe]. Ar.: Quinquilaire. Comerciant de quincalla. 
«Ha vingut un quinquillaire que arroplegae xatarra». Localitzat a 
Bielsa (DARA), a Osera, Sotonera, Monflorite, La Fueva, Sobre-
puerto i Tardienta (TLA). Llitera (Giralt 2005: 401).

quisquis [kiskís]. Ar.: Quisquis. Per a cridar el gos. «No li faios tant 
quisquis que la gossa és molt agüela i no te sint». Localitzat a 
Ejea (DARA) i a Luesia (TLA).

ravaneta [raβanétạ]. Ar.: Rabaneta. Arrel comestible de la ravenera, 
carnosa, arredonida o fusiforme, de color roig amb la punta sovint 
blanquinosa i de sabor picant. «Com piquen les ravanetes que has 
portat de l’hort!». Localitzat a Ejea i a Osca (DARA), a Saragossa, 
Sos i el Sobrarbe (TLA). Llitera (Giralt 2005: 409).

redonxo [redóɲʧo]. Ar.: Redoncho. Traç circular. «Eixe redonxo que ha 
pintat, diu que és un sol». Localitzat a Uncastillo, Saragossa, Chi-
prana, Samper de Calanda, Sos, Sotonera, Andorra i Luesia (TLA).

reganyó [reɣaɲó]. Ar.: Reganyón. Clivella de la barra de pa. «A mi les 
barres m’agraen en reganyó al mig». No apareix amb aquest sentit 
en el DRAE. Localitzat a Samper de Calanda (TLA).

regitar [reʧitá]̣. Ar.: Rechitar. Traure brots, les plantes. «Se pensae 
que se li havie fet malbé la raïl pero ia regite». Localitzat a Obón, 
Muniesa, Saragossa, Andorra, Mas de las Matas, La Fueva, Uncastillo 
i Luesia (TLA), també a Calaceit (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 416).

relotge [relɔ́ʧe]. Ar.: Reloch. Instrument, aparell o màquina que, dotat 
d’un moviment uniforme, mesura el temps i indica l’hora. «No puc 
llevar relotge, me moleste a la munyeca». Localitzat al Sobrarbe 
(TLA) i també, sense la palatalització de la [l], a Isavarri, Vendrell, 
Conca de Barberà, Sort, Pont de Suert, la Pobla de Segur, Tremp, 
Tortosa, Bonansa, Vilaller, Artà, Eivissa, Tamarit de Llitera, Fraga, 
Morella, i Castelló de la Plana (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 418).

repiscó [repiskó]. Ar.: Repizcón. Pessic amb torsió. «Si ny’ha pa d’avui 
li pegaré un repiscó a la punteta». Localitzat a Chiprana i Cala-
mocha (TLA).

repret [repɾét]. Ar.: Repreto. Que pateix restrenyiment. «Estic repret 
i no ny’ha manera de fer de cos». Localitzat a Magallón (DARA), 
a Saragossa, Luesia i Uncastillo (TLA). Llitera (Giralt 2005: 422).
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revoltina. [reβoltínạ]. Ar.: Reboltina. Massa d’aire animada d’un ràpid 
moviment giratori. «S’ha eixecat lo pols, ve una revoltina». Loca-
litzat a Saragossa (DARA i TLA).

rollar [roʎá]̣. Ar.: Rollar. Passar el roll o rodet. «Pa anar bé, has de 
rollar el bancal d’armelles abans no se sòlton del corfo». No 
apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a Osca i a Jaca 
(DARA i TLA), a Monflorite, Ballibasa, Almudévar (TLA), també 
a Gandesa i a Pont de Suert (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 432).

rondaller [rondaʎé]. Ar.: Rondallero. Qui mai està a casa. «D’a on 
vens, rondaller? no t’ham vist lo pèl en tot lo dia!». Localitzat a 
l’Alt Aragó (TLA). Llitera (Giralt 2005: 433).

saliner [saliné]. Ar.: Salinero. Recipient en què se serveix sal. «Allar-
ga’m lo saliner que açò està sosso». No apareix amb aquest sentit 
en el DRAE. Localitzat a Bielsa (DARA), a Jaca (DARA i TLA), a La 
Fueva (TLA) i a la Vall d’Àneu (DCVB). Alta Ribagorça (Haensch 
1961: 247).

santurrer [santuré]. Ar.: Santurrero. Persona molt devota, que fre-
qüenta molt les esglésies i els llocs de devoció, que té una devoció 
estreta i minuciosa, sovint exagerada. «Mi tia és molt santurrera, 
té al quarto la mare-de-déu de no sé quants puestos». Localitzat 
a Bielsa (DARA).

sardineta [saɾðinétạ]. Ar.: Sardineta. Renyina, discussió o baralla. 
«Va ny’haure sardineta a la cena d’ahir, van acabar a guantaes». 
No apareix amb aquest sentit en el DRAE. Localitzat a l’Alt Aragó 
(DARA), a Fuencalderas (TLA).

sarrampió [sarampió]. Ar.: Zarrampión. Malaltia infecciosa i conta-
giosa, de caràcter epidèmic estacional en la població infantil, que 
es manifesta amb símptomes catarrals seguits de l’aparició de 
moltes taquetes roges. «Io, de crio, no el vai agarrar el sarrampió». 
Localitzat a Gistaín (DARA i TLA), a Agüero (DARA) i en valencià 
(DCVB). Llitera (Giralt 2005: 444).

sarrapita [sarapítạ]. Ar.: Zarrapita. Reforç de la negació per a indi-
car absència total de persones o coses. «Ha pegat una gelà i no 
ha quedat ni sarrapita». Localitzat a Echo (DARA i TLA), a Ejea 
(DARA), a Ayerbe, Ansó, Fuencalderas i Sotonera (TLA).

saurí: [sawɾí] Ar.: Zaurín. Que no es cansa mai, infatigable. «Este 
xiquet és un saurí, no pare ni un moment». No apareix amb aquest 
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sentit en el DRAE. Localtitzat a Saragossa (DARA i TLA), a Illueca 
(DARA) i a Samper de Calanda (TLA).

semellar [semeʎá ]̣. Ar.: Semellar. Tindre l’aparença d’alguna cosa. 
«Se semelle a su mare en lo color de monyo». Localitzat a Mas-
salcoreig, Fraga i Calaceit (DCVB). Apareix en el TLA però no 
indica la zona d’ús.

sentències [sentɛ́nsies]. Ar.: Sentenzias. Qui s’expressa amb dites. «Esta 
xiqueta és una sentències, parle com una agüela de novanta anys». 
Localitzat a Osca (DARA) i a Uncastillo (TLA).

serralla [seráʎạ]. Ar.: Zerralla. Mecanisme per a tancar portes format 
per una barreta de ferro amb un mànec, que es fa córrer entre les 
anelles d’un suport perquè s’encaixe en un forat del bastiment o en 
una altra anella. «Tanca la serralla de la porta». Localitzat a Ansó 
(DARA i TLA), a Echo, Bielsa i Fago (DARA), a Panticosa (TLA), i 
també a la Ribagorça, la Llitera, Calaceit i Gandesa (DCVB). Alta 
Ribagorça (Haensch 1961: 247), Llitera (Giralt 2005: 449).

sinyor [siɲó]. Ar.: Sinyor. Persona d’una certa posició, d’un cert rang 
social. «Ia li pots resar a Nostra Sinyor». Localitzat a Tardienta, 
Ayerbe, Osca, Echo i Sotonera (TLA), també al català nord-occi-
dental i valencià (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 452).

sixanta [siʃántạ]. Ar.: Sisanta. Sis vegades deu. «Farà sixanta-i-vuit 
anys». Localitzat a Manresa, Bonansa, Esterri d’Àneu, València, 
Balaguer, Urgell, Granyena i Alcoi (DCVB), Llitera (Giralt 2005: 
454). D’ús general en l’àmbit lingüístic de l’aragonés (Nagore 
1979: 52; GBA: 114).

sonalar [sonalá]̣. Ar.: Sonalar. Part més alta de la casa que té per 
coberta la teulada. «Puia al sonalar i escampa les llaors pa que 
se sécon». Localitzat a Samper de Calanda (TLA).

sut [sút]. Ar.: Zute. Presa de poca alçària que es fa en rius per a detin-
dre les aigües i fer-ne pujar el nivell per tal de derivar-les a una 
séquia. «Quantes suts ny’ha al riu d’Elgars?». Localitzat a Ejea i 
Murillo de Gállego (DARA), a Uncastillo (TLA) i en valencià (DCVB).

tabanc [taβáŋ]. Ar.: Tabán. Insecte dípter (Tabanus), de dos a tres 
centímetres de llargària i de color fosc, la femella del qual pica 
als bòvids, als èquids i a les persones. «M’ha picat un tabanc i 
m’ha fet sang i tot». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. 
Localitzat a Bielsa i Panticosa (DARA i TLA), a Sabiñánigo, Broto, 
Guaso, Gistaín, Ansó, Echo i Tena (TLA).
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tamé [tamé]. Ar.: Tamién. De la mateixa manera, igualment. «Io tamé 
te vull». Localitzat, amb caiguda de la -b-, a Echo (TLA i DARA), 
a Embún, Siresa i Urdués (DARA), a Espuña, Ansó, Villar del Salz, 
Sotonera, Cella, Chabierregai, Panticosa, Gistaín i Tardienta (TLA), 
a Sort, Pont de Suert, la Llitera, Fraga i en valencià (DCVB). Llitera 
(Giralt 2005: 468).

tararanya [taɾaɾáɲạ]. Ar.: Tararanya. Teixit que fabriquen diversos 
aràcnids amb el fil produït per les glàndules sericígenes i que ser-
veix de parany per a caçar les preses de les quals s’alimenten. «A 
la cantonà ny’ha una tararanya penjant». Localitzat a Uncastillo 
i Fuencalderas (TLA). Llitera (Giralt 2005: 470).

tartir [taɾtí]. Ar.: Tartir. Estar tranquil. «Són les cinc de la matinà 
i encara no has arribat, tu mare no tartís». Localitzat a Echo i 
Osca (DARA i TLA), a Labuerda, Sariñena, Obón, Aínsa, Sotonera, 
Cantavieja, Mas de las Matas, Farañás, Uncastillo, Tardienta i 
Fuencalderas (TLA); en molts d’aquests llocs, agafa també el sentit 
de parlar. Llitera (Giralt 2005: 272).

tellat [teʎát]. Ar.: Tellau. Coberta d’un edifici. «Hauré de puiar al tellat 
pa canviar alguna tella, ny’ha una gotellera». Localitzat a Ansó, 
Bielsa i Echo (DARA i TLA), a Gistaín (DARA), a Broto, Lanuza i 
Fanlo (TLA).

telleria: [teʎeɾíạ]. Ar.: Tellería. Fàbrica de teules. «Vés a la telleria 
i compra una vintena de telles». Localitzat a Ansó (DARA i TLA).

torrilló [toriʎó]. Ar.: Torrillón. Elevació del terreny que forma un cim 
que sobreïx del terreny circumdant. Topònim del nucli urbà de 
Favara. «Al torrilló està la part més alta de la vila». Localitzat 
a Echo (TLA).

totxà [toʧá]̣. Ar.: Tochada. Cop de totxo. «Com xalàem pegant totxaes 
al tronc de nadal pa que cagare tarrons». Localitzat a Echo i Ansó 
(DARA i TLA), a Jaca i Sos (TLA), també a la Ribagorça, el Pallars, 
l’Urgell i la Ribera d’Ebre (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 487).

triparrut [tɾiparút]. Ar.: Triparrudo. Que té molta panxa. «És xaparret 
i triparrut com una bola». Localitzat a Luesia (TLA).

tronçó [tɾonsó]. Ar.: Tronzón. Tronc serrat. «Porta un d’eixos tronçons 
que carregaré l’astufa». Localitzat a Saragossa (DARA).

ua [úạ]. Ar.: Uga. Fruit comestible de la vinya (Vitis vinifera), consti-
tuït per una panícula de fruits en baia, els grans de raïm, globosos 
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o el·lipsoïdals, de polpa dolça i pell groguenca, rogenca, violà-
cia o quasi negra, amb què s’elabora vi. «De postre me minjaré 
un carroll d’ua». Localitzat a Bielsa (DARA), a La Fueva, Naval, 
Labuerda, Tella i Tardienta (TLA). Alta Ribagorça (Haensch 1961: 
249), Llitera (Giralt 2005: 503).

valons [balóns]. Ar.: Balóns. Calçons curts. «Si vols estar calentet, 
trau-te eixos valons i fica’t uns marianos». Localitzat a Ansó i 
Bielsa (DARA i TLA), a Panticosa, Gistaín i Tena (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 508).

valtros [báltɾos]. Ar.: Busatros. Pronom personal de segona persona del 
plural. «Valtros seu los que mos hau d’aidar?». Localitzem formes 
acabades en -os a Bielsa: busaltros (DARA) i a Panticosa: busatros 
(TLA). La forma valtros està registrada a Tamarit de Llitera, Tremp, 
Balaguer, Lleida, Granadella, Falset, Campmany, Figueres, Igua-
lada, Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Camp de Tarragona, 
Sóller i Eivissa (DCVB). Llitera (Giralt 2005: 508).

visca [bískạ]. Ar.: Bisca. Ventet molt fred. «Fot una visca que no 
agane eixir al carrer». Localitzat a Alcanyís, Ejea i Casp (DARA), 
a Andorra, Osera i el Maestrazgo (TLA), també a l’Urgell (DCVB).

xafrà [ʧafɾá]. Ar.: Chafrán. Cantó d’un edifici constituït per un pla 
que forma angles obtusos amb cadascuna de les dues façanes que 
el determinen. «La frontera de casa acabe en xafrà». Localitzat a 
Biescas (TLA). Llitera (Giralt 2005: 521).

xaminera [ʧaminéɾạ]. Ar.: Chaminera. Conducte vertical que dóna 
eixida a l’exterior al fum que resulta de la combustió. «Ix fum per 
la xaminera». Localitzat a Echo (DARA i TLA), a Aragüés del Puerto 
(DARA), a Andorra, Labuerda, Monflorite, Aineto, Ansó, Biescas, 
Fiscal, Broto, Loarre, Panticosa, Torla, Osca, Jaca, Luesia, Uncas-
tillo, Farañás, Almudévar, Osera, Obón i Campo de Bello (TLA).

xiquinín [ʧikinín]. Ar.: Chiquinín. Menut, petit o xicotet. «Quin fill 
eres: lo gran o el xiquinín?». Localment, s’utilitza indistintament 
amb xiquetet. Localitzat a Ayerbe, Gistaín, Luesia i Bielsa (TLA).

xiribilles [ʧiɾiβíʎes]. Ar.: Chiribillas. Xiquet que fa maleses pròpies 
de la seua edat. «Eixe xiquet és un xiribilles, ha tirat lo gat a la 
banyera». Localitzat a Magallón (DARA), a Uncastillo, Osera i 
Saragossa (TLA).

xiringol [ʧiɾiŋgɔ́l]. Ar.: Chirigol. Guisat que sol servir d’acompanya-
ment fet amb albergínia, tomàquet i pebrot roig. «Tinc albergina, 
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tomata i primentó roig, esta nit faré xiringol pa cenar». Localitzat 
a Alcanyís (DARA).

xito [ʧíto]. Ar.: Chito. Fragment de tija o de branca d’una planta que 
s’introdueix en terra perquè hi arrele. «Si t’agrae la planta, te dono 
un xito pa que el plantos». No apareix amb aquest sentit en el DRAE. 
Localitzat a Saragossa (DARA i TLA), a Mas de las Matas, La Puebla 
de Híjar, Andorra, Uncastillo, Chiprana, Osera, Sos i Luesia (TLA).

xitxorra [ʧiʧórạ]. Ar.: Chichorra. Allò que queda quan es cola el sagí 
del porc després de fondre’l / Part muscular del cos dels animals 
quadrúpedes i de les aus considerada com a aliment. «Li han 
trobat gota de minjar tanta xitxorra». Localitzat a Osca (DARA), a 
Sotonera, Mas de las Matas i Salas Altas (TLA), també a Maella 
i Calaceit (DCVB).

xorrotó [ʧorotó]. Ar.: Chorrotón. Acció o efecte d’adollar. «M’ha caigut 
un xorrotó d’oli». Localitzat a Uncastillo i a Luesia (TLA).

xumar [ʧumá ]̣. Ar.: Chumar. Eixir un líquid del lloc que el conté. 
«Si te xume la ferida, vés al dotor». Localitzat a Terol (DARA), a 
Cantavieja (TLA), a l’Urgell, Lleida, la Conca de Barberà, la Ribera 
d’Ebre, el Maestrat, València i Menorca (DCVB).

xupon [ʧupón]. Ar.: Chupón. Tros de gel llarg i punxegut. «Fie tant fred 
que ny’havie xupons als albres». No apareix amb aquest sentit en 
el DRAE. Localitzat a Cella, Terol, Sos i Saragossa (TLA). Llitera 
(Giralt 2005: 528).

3. Conclusions

Hem intentat explicar la presència de paral·lelismes amb l’aragonés 
en el parlar de Favara de Matarranya partint d’una sèrie de condicio-
nants historicogeogràfics:

– El català i aragonés són dues llengües adjacents, d’una mateixa 
matriu llatina i amb un contínuum en el lèxic.

– Aquest parlar ha estat en contacte amb una zona aragonesopar-
lant, possiblement de transició al català, fins a mitjans del segle XIX.

– Existeix un veïnatge amb un parlar netament ribagorçà: el mae-
llà, amb trets compartits que no es repeteixen a la resta de localitats 
catalanoparlants de l’entorn: Batea, Nonasp o Mequinensa  14.

14. Quintana (1987), Claramunt (1992), Navarro (1996, 2005), Moret (1994).
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– Segurament, una part dels repobladors també van ser ribagorçans 15.
– Constatem la presència de repobladors de parla aragonesa, pro-

bablement, alguns d’ells, del Sobrarb.
– I, per últim: aquesta població és administrativament aragonesa 

des de 1359.
A continuació, hem comprovat uns 20 000 termes en aragonés i 

n’hem identificat com a idèntics o similars al nostre parlar poc més 
de 2000 (dels quals, n’hem comentat quasi 200). De tot plegat, podem 
extraure un seguit de conclusions  16:

1. En el nivell fonològic, els paral·lelismes comparteixen apitxa-
ment  17 i betacisme: per exemple, trobem [ʧiníβạ] en f. i chiniba en a. 
En el cas de l’apitxament d’alguns parlars catalans, dialectòlegs com 
Casanova (2011: 212) el veuen com una mostra de la influència de 
l’aragonés:

Autores como Frago y Guinot han sugerido el papel del aragonés 
en el ensordecimiento, y Rasico, López y yo mismo lo hemos explicado 
por superposición del aragonés sobre el catalán. El proceso se iniciaría 
[…] en el siglo XIV por el sonido palatal africado sonoro geminado en 
los grupos aragoneses, y se extendería cuando estaba produciéndose el 
proceso de desgeminación en el XV […]. En el XVI […] fue extendiéndose 
el fenómeno, hasta que en el XVIII estaría totalmente consumado y gene-
ralizado […], se apitxa modernamente en áreas de frontera lingüística…

2. Quant a la fonètica, podem ressaltar dos fenòmens. D’una banda, 
la coincidència en el tancament de -e-, àtona o tònica, en -i- per con-
tacte amb consonant palatal: [siɲó] / sinyor o [ʧiné] / chinero, com 
diu Claramunt (1992: 138) «és un tret característic de les parles del 
Pirineu aragonès»; de l’altra, que en f., en alguns casos 18, es manté la 
-o final: [ʧíɾo], o es tria també aqueixa -o final com a vocal de suport 
en comptes de -e: [ʧinéβɾo], coincidint així amb l’a. (chiro / chinebro), 
com afirma Quintana (2010: 84): «Mentre en català hi ha pèrdua general 
de […] -o, en aragonés la pèrdua no és general». Aquest fenomen també 
el trobem en valencià: «Del aragonés también nacería la costumbre de 

15. D’una zona, en paraules de Giralt (2002: 204), «on la frontera entre el català i l’aragonès 
està marcada per una sèrie d’isoglosses encreuades».

16. Per abreujar, utilitzaré a. per «llengua aragonesa» i f. per «parlar de Favara de Matarranya».
17. En el cas del f. és parcial perquè encara es manté la diferència entre [s] i [z] en les edats 

més avançades.
18. Sistac ha estudiat aquest fenomen a la comarca de la Llitera: «-o final es conserva (o ascen-

deix com a vocal de suport) darrere -rr- o -r-» (2009: 471). I Claramunt (1992: 135) a Maella, on és 
molt més general.
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aceptar palabras en -o final, especialmente a partir del siglo XVI, […] 
se crean o se acogen muchas palabras en -o» (Casanova 2011: 218).

3. Entre els paral·lelismes de l’àmbit de la morfosintaxi, podem 
destacar-hi els demostratius de tres graus, especialment, la semblança 
en els dos primers graus: este/eixe del f. amb iste/ixe de l’a.; la coin-
cidència pel que fa als possessius àtons: mi/tu/su, que, com diu Quin-
tana (2010: 88), «només es fan servir amb alguns noms de parentesc» 
i s’utilitzen també «a Maella, […] a Sant Esteve de Llitera i […] a 
Benavarri, Castigaleu i Lasquarri a la Ribagorça» (1987: 168-169); i a 
més, la concomitància en numerals com el dos invariable, les formes 
novanta i sixanta o la unió de desenes i unitats amb la conjunció i.

4. Molts paral·lelismes comparteixen pròtesi, amb segments inicials 
com, per exemple, en- —[eŋkomensá ]̣ / encomenzar—, em- —[empa-
naðó] / empanadón— o es- —[estiɾás] / estirazo—. També compar-
teixen molts sufixos  19, els més representatius serien: -illo —[ʎomíʎo] 
/ lomillo— o -illa —[pɾeskíʎạ] / presquilla—, -in —[ʧikinín] / chiqui-
nín— o -ina —[eskuɾínạ] / escurina—, -er(o) —[aŋkéɾo] / anquero— o 
-era —[mansanéɾạ] / ma(n)zanera—, -et —[ʧikét] / chiqué— o -eta 
—[kaɾβasétạ] / carbazeta—, -atxo —[eskaɾbáʧo] / escarbacho— o 
-atxa —[foɾkáʧạ] / forcacha—, -ot(e) —[fɾeɣóte] / fregote— o -ota 
—[kaɲɔ́tạ] / canyota—, i -aire —[garapeskájɾe] / garrapescaire—.

5. Els paral·lelismes amb l’a. analitzats, en els parlars de llengua 
catalana, s’escampen principalment per tres zones del bloc occidental 
(de més a menys, per freqüència): primerament la Franja, seguida pel 
País Valencià i, finalment, les Terres de l’Ebre. Com afirma Martines 
(2002: 161), per al valencià:

… són especialment remarcables els canvis lèxics que han desem-
bocat en solucions properes a les castellanoaragoneses; sovint trobem 
una evolució semblant en parlars occidentals (a la Franja, en tortosí). 
[…], és una manifestació més del procés d’hispanització del vocabulari 
català ja encetat a les darreries de l’Edat Mitjana. Els canvis a què ens 
referim en alguns casos són antics, […] però, es manifesten des dels ss. 
XVI-XVII, en afeblir-se el model de llengua de referència difós per la 
Cancelleria …

6. Finalment, si ens fixem en les zones de l’a., la majoria dels 
paral·lelismes amb el f. es repeteixen, sobretot, per l’àmbit de l’a. 
oriental contemporani i del a. residual registrat en l’actualitat al Baix 

19. Quasi tots aquests sufixos paral·lels també es retroben en valencià (Casanova 2011).
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Aragó de parla castellanoaragonesa. Aquesta constatació també l’han 
fet Martines (2002: 159): «La variació interna que observem dins de 
l’aragonés […] està marcada […] per una progressiva accentuació 
dels elements lèxics […] coincidents amb l’occità i el català a mesura 
que avancem vers el nord i vers les comarques orientals»; i Quintana 
(2007: 62):

L’aragonés oriental se presenta como una demba lateral, con soluzions 
mayoritariamén no compartidas por os atros dialeutos aragoneses pero 
sí con o catalán, por o menos con os dialeutos catalans bezinos; ixas 
soluzions son, antimás, más reziens que no pas as correspondiens d’os 
atros dialeutos aragoneses —o que no quiere pas dizir que no sigan 
antiguas ni chenuinas—.
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